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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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İNTERNET’TEN GİYİM ALIŞVERİŞİ VE TÜKETİCİ KARAR VERME
TARZLARI
CLOTHES SHOPPING ON THE INTERNET AND CONSUMER
DECISION MAKING STYLES
Oğuzhan AYDIN1

Çetin KALBURAN2

ABSTRACT
In recent years, there has been a significant increase in online shopping habits, due to rapidly increasing
use of the Internet. The process of online shopping differs from that of traditional (physical) stores.
However, cognitive and affective activities are very important in the decision-making process of
consumers. These activities are able to change on the Internet. This change is likely to affect the
purchasing decision process in different dimensions. In this study, online buying behaviour is discussed
on the frame of consumer decision-making styles and demographic characteristics. The data were
collected by survey method and the participants consisted of university students. As a result of the
research, the dimensions of decision-making styles were interpreted comparatively with gender,
frequency of shopping and frequency of website visit.
Key Word: Online Shopping, Consumer Decision-Making Styles, Clothes Shopping
Jel Code: M31, M39
ÖZET
Son yıllarda hızla artan İnternet kullanımına bağlı olarak İnternet üzerinden yapılan alış veriş
alışkanlığında büyük bir artış gözlenmektedir. İnternet’ten alışverişlerdeki süreç, geleneksel (fiziksel)
mağazalardaki alışveriş sürecine göre farklılık göstermektedir. Bununla birlikte tüketicilerin karar
verme sürecinde bilişsel ve duyuşsal aktiviteler oldukça önemlidir ve İnternet ortamında bu aktiviteler
değişiklik gösterebilmektir. Ortaya çıkan bu değişimin satın alma karar sürecine de farklı boyutlarda
etki etmesi olasıdır. Bu araştırmada giyim alışverişi özelinde İnternetten satın alma davranışı, tüketici
karar verme tarzları ve demografik özellikler açısından ele alınmıştır. Araştırmada anket yöntemiyle
veriler toplanmış olup katılımcılar, üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırma sonucunda karar
verme tarzlarının boyutları, cinsiyete, alış veriş sıklığına ve site ziyaret sıklığına göre incelenerek
karşılaştırmalı olarak yorumlanmıştır.
Anahtar Kelime: İnternetten Alışveriş, Tüketici Karar Verme Tarzları, Hazır Giyim Alışverişi
Jel Kod: M31, M39

1. GİRİŞ
İnternetin hayatlarımıza girmesiyle her şey gibi tüketici davranışları ve buna bağlı olarak tüketim
biçimi de değişim göstermektedir. Her gün bir çok uyarıcıya maruz kalan tüketiciler, satın alma karar
verme tarzlarını etkileyen ürün, pazar yeri, satın almanın aciliyeti gibi birçok değişkene bağlı olarak
farklı tutum veya davranışlar ortaya koymaktadır. Tüketici karar verme tarzları uzun yıllar farklı bakış
açılarıyla ele alınmasına rağmen İnternet üzerinde yapılan alışverişler açısından yeteri kadar ele
alınmamıştır. Bu çalışmada tüketici karar verme tarzları, İnternet sitesine ziyaret-alışveriş sıklığı ve
1
2
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cinsiyet açısından ele alınmıştır. Bu çalışma kapsamında ele alınan konu gereği literatüre farklı bir
bakış açısı kazandırılmak istenmektedir.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Pazarlama literatüründe tüketici tarzlarını karakterize eden üç yaklaşım vardır. Bunlar psikografik ve
yaşam tarzı yaklaşımı (Lastovicka, 1982), tüketici tipolojisi yaklaşımı (Stone, 1954: 39; Westbrook,
1985: 78) ve tüketici özellikleri yaklaşımıdır (Sproles ve Kendall, 1986; Sproles ve Sproles, 1990).
Durvasula vd. (1993: 56)’ a göre tüketici özellikleri yaklaşımı, tüketicilerin bilişsel ve duyuşsal
aktivitelerini ele almaktadır. Sproles (1985) ve Sproles ve Kendall (1986) tarafından geliştirilen,
tüketici karar verme tarzı ölçeği, tüketici özellikleri yaklaşımını ortaya koymaktadır. Aynı zamanda,
tüketicinin zihinsel yönelimini de karakterize etmektedir (Sproles ve Kendall, 1986). Sproles (1985) ve
Sproles ve Kendall (1986) tarafından geliştirilen tüketici karar verme tarzları ölçeğinin sekiz alt boyutu
vardır. Her bir boyutun özellikleri Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Tüketici Karar Verme Tarzlarının Özellikleri
Tüketici Karar Verme
Tarzları

Özellikleri

Yüksek Kalite Odaklı
Tüketiciler

Bu tip müşteriler en iyi kaliteye sahip ürünleri tercih etmektedir. Dolayısıyla
satın alma sürecinde daha dikkatli, daha sistematik ve ürünleri birbirleriyle
karşılaştırma eğilimli bir davranış ortaya koyarlar. Bu eğilimdeki müşteriler
“yeteri kadar iyi” (good enough) ürünler ile tatmin olmazlar.

Marka Odaklı Tüketiciler

Bu özelliğe sahip olan müşteriler ürün kalitesini, fiyatına bakarak
değerlendirirler. “Pahalı ürün kaliteli üründür” yaklaşımı söz konusudur. Bu
yaklaşıma sahip tüketiciler, yüksek fiyatlı markalara karşı olumlu bir tutum
gösterir.

Moda Odaklı Tüketiciler

Bu yaklaşımı benimseyen tüketiciler yeni şeyler ararken büyük bir heyecan ve
keyif duyarlar. Tarz olmak kendileri için çok önemli olduğundan kendilerini
sürekli güncel tutmaya çalışırlar. Aslında bu durum, bu yaklaşımı benimseyen
tüketicilerin dış görünüşlerine önem verdiklerinin bir göstergesidir.

Haz Odaklı Tüketiciler
Fiyat Odaklı Tüketiciler

Bu faktörün yüksek olduğu tüketiciler, alışverişi keyif duymak ve eğlenmek için
yaparlar.
Tüketicilerin ödeyecekleri bedel karşılığında elde edecekleri değer, süreçte en
önemli unsurdur. Bu yaklaşıma sahip tüketiciler, alacakları ürünü, başka
ürünlerle kıyaslama yaparak bir sonuca varır.

Düşünmeden Alışveriş
Yapan Tüketiciler

Bu faktörün konusu dürtüsel ya da özensiz yapılan alışverişlerdir. Bu özelliğe
sahip tüketiciler alışverişlerinde plan yapmazlar, ne kadar harcadıklarının
hesabını tutmazlar ve paraların karşılığını alıp almadıklarıyla ilgilenmezler.

Çeşit Karmaşası Yaşayan
Tüketiciler

Birçok markanın ve mağazanın seçenek olarak var olduğu durumlarda, karar
vermek bir zorluk olarak algılanır.

Marka Sadakati Gösteren
Tüketiciler

Bu yaklaşımda marka sadakati söz konusudur. Bazı markalara ve mağazalara
karşı belirli bir alışkanlık geliştirilmiştir. Tüketiciler tarafından geliştirilen bu
alışkanlık, sonraki süreçlerde nasıl kararlar alacağını bilinir kılar.

Kaynak: Sproles, G. B., & Kendall, E. L. (1986). “A Methodology for Profiling Consumers' Decision Making
Styles”, Journal of Consumer Affairs, 20 (2), 267-279.
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Leo (2005), kültürün, tüketici karar verme tarzları üzerinde önemli bir etkisi olduğunu savunmuştur.
Bunula birlikte literatürde tüketici karar verme tarzları ölçeğinin her bir boyutunun kültürlere göre
değişkenlik gösterebileceğini ortaya koyan bir çok çalışma mevcuttur (Hafstrom vd., 1992; Durvasula
vd., 1993; Fan ve Xiao, 1998; Hiu vd., 2001; Bao vd., 2003; Bakewell ve Mitchell, 2003; Bakewell ve
Mitchell, 2004; Leo, 2005; Bakewell ve Mitchell, 2006; Ünal ve Erciş, 2006; Yang ve Wu, 2006;
Cowart ve Goldsmith, 2007; Yang ve Wu, 2007; Hanzaee ve Aghasibeig, 2008; Yeşilada ve Kavas,
2008; Baoku vd., 2010; Lysonski ve Durvasula, 2013; Ceylan, 2013; Dursun vd., 2013 ve Anić vd.,
2016).
Tüketici karar verme tarzları ölçeği, cinsiyet açısından da ele alınmıştır (Sproles ve Kendall, 1986;
Shim, 1996; Bakewell ve Mitchell, 2004; Bakewell ve Mitchell, 2006; Hanzaee ve Aghasibeig, 2008).
Karar verme tarzları açısından erkek ve kadınlar arasında birtakım farklılıklar söz konusudur. Yapılan
araştırmalarda erkeklerin daha çok marka (Yang ve Wu 2006: 103; Yang ve Wu 2007: 90; Hanzaee ve
Aghasibeig, 2008: 533-534) ve fiyat odaklı olduğu (Yang ve Wu 2006: 103) tespit edilmiştir. Kadınların
ise daha çok yüksek kalite (Yeşilada ve Kavas, 2008: 167; Yang ve Wu 2006: 103) ve moda odaklı
(Shim, 1996: 562; Bakewell ve Mitchell, 2004; Yang ve Wu 2006: 103; Yang ve Wu 2007: 90) olduğu
saptanmıştır. Shim (1996:562)’e göre erkek tüketiciler, kadın tüketicilere kıyasla marka sadakati
yaklaşımını daha çok benimsemektedir. Diğer yandan birçok araştırmada kadınların, haz (Shim, 1996:
562; Bakewell ve Mitchell, 2004; Hanzaee ve Aghasibeig, 2008: 533-534) ve fiyat odaklı (Shim, 1996:
562; Bakewell ve Mitchell, 2004) bir yaklaşım benimsedikleri ortaya konulmuştur. Bakewell ve
Mitchell (2004; 2006), tüketici karar verme tarzları ölçeğini, erkeklere uyarlayarak; mağaza sadakatidüşük fiyat arama, zaman-enerji tasarrufu, karmaşıklık-kısıtlılık ve gelişi güzel mağaza seçimi olmak
üzere yeni dört boyut belirlemiştir. Hanzaee ve Aghasibeig (2008: 533-534) ise erkeklerin, alışveriş
yapmayı kadınlar kadar sevmediğini ileri sürmüştür. Bunun yanı sıra Bakewell ve Mitchell (2004: 234235), erkeklerin alışveriş için ekstradan bir zahmete girmek istemediklerini tespit etmiştir. Sproles ve
Kendall (1986)’a göre erkeklerin karar verme sürecini etkileyen en önemli değişkenlerden biri de zaman
kısıtıdır. Aslında bu sonuç, erkeklerin satın almayı mümkün olduğunca basitleştirerek zaman kaybından
ve karmaşadan uzak durmaya çalıştıklarını göstermektedir. Diğer yandan Shim (1996:562) erkeklerin,
ciddi bir kalite arayışı içerisinde olduğunu ve arzuladıkları kaliteyi sunan markayı bulduklarında, o
markaya karşı güçlü bir bağlılık gösterdiklerini ileri sürmüştür. Bununla birlikte Bakewell ve Mitchell
(2006:1299), üstünlüklerini göstermek adına, erkeklerin daha çok marka odaklı bir yaklaşım
benimsediğini iddia etmiştir.
Pazarlama literatüründe tüketici karar verme tarzları birçok farklı kategorilerde ele alınmıştır (Anić vd.,
2014: 432). Örneğin; giyim (Cowart ve Goldsmith, 2007), gıda (Anić vd., 2014; Anić vd., 2015),
finansal ürünler (Howcroft vd., 2003) gibi farklı alanlarda. Sproles ve Kendall (1986: 277) ise her bir
ürün kategorisi için aynı satın alma karar verme tarzları yaklaşımının görülemeyeceğini savunmuştur.
Howcroft vd. (2003: 79-80) ise ürünün doğası ve türüne bağlı olarak tüketici davranışları açısından
farklı yaklaşımların söz konusu olduğunu iddia etmiştir.
Cowart ve Goldsmith (2007; 639) ise İnternette yapılan alışveriş ile tüketici karar verme tarzları
arasındaki ilişkiyi ele almıştır. Bu çalışma sonucunda, İnternette kıyafet satın alma ile marka odaklılık,
moda odaklılık, haz odaklılık, düşünmeden alışveriş, yüksek kalite odaklılık ve marka sadakati arasında
pozitif yönlü bir ilişkiye rastlanılmıştır. İnternette kıyafet alışverişi ile fiyat odaklılık arasında ise
negatif yönlü bir ilişki olduğu saptanmıştır.
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3. YÖNTEM
3.1. Örneklem
Tüketici karar verme tarzları ölçeğinin saha çalışması Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi’nde 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Dönemine kayıtlı öğrencileri üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında veriler, araştırmacılarca toplanmıştır. Anket formu
katılımcılara verilerek çalışmanın amacı, katılımcılara anlatılmıştır. Bu çalışmada kolayda örnekleme
yönteminden faydalanılmıştır. Veri toplama işlemi, yüz yüze anket yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.
Toplamda 177 katılımcıya ulaşılmıştır. İlgisiz/dikkatsiz katılımcılar veri setinden çıkarıldığında 164
katılımcıyla analiz yapılmıştır.
3.2. Analiz ve Bulgular
Anić vd. (2016), orijinal tüketici tarzları ölçeğinin, her ülkede doğrudan uygulanamayacağını
savunmuştur. Durvasula vd. (1993: 64) de tüketici karar verme tarzları ölçeğinin (Sproles ve Kendall,
1986), güvenirlik ve geçerlilik çalışmalarının yapılması durumunda, ABD dışındaki diğer kültürlerde
de kullanılabileceğini vurgulamıştır. Bu araştırma kapsamında kullanılan tüketici karar verme tarzları
ölçeği, bu araştırmanın yazarlarından, Aydın (2017) tarafından güvenirlik ve geçerlilik çalışmaları
yapılarak Türkçeye uyarlanmıştır.
İlk olarak bu çalışmada kullanılan tüketici karar verme tarzları ölçeğine ait boyutların güvenirlik
düzeylerini belirlemek amacıyla Cronbach Alfa İç tutarlık katsayılarından faydalanılmıştır. Güvenirlik
analizi sonucu madde toplam korelasyonları düşük (r  0,32) olan ifadeler tespit edilerek not edilmiştir.
İkinci olarak ölçeğin çok boyutlu olup olmadığını anlamak ve faktör yüklerinin dağılımını görmek için
açımlayıcı faktör analizine başvurulmuştur. Açımlayıcı faktör analizinde, temel bileşenler ve “varimax”
döndürme yöntemlerinden yararlanılmıştır. Son olarak araştırmanın hipotezleri Bağımsız İki Örnek TTesti (Independent-Samples T-Test) ve Tek Yönlü ANOVA’yla test edilmiştir.
Araştırma kapsamında faydalanılan tüketici karar verme tarzları ölçeğinin boyutlarına ait güvenirlik
katsayıları Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Tüketici Karar Verme Tarzları Ölçeğinin Güvenirlik İstatistiği

Tüketici Karar Verme
Tarzları Ölçeği

Ölçek

Madde
Sayısı

Boyutlar
Yüksek Kalite Odaklılık
Marka Odaklılık
Moda Odaklılık
Haz Odaklılık
Fiyat Odaklılık
Plansız Alışveriş
Çeşit Karmaşası Yaşama
Marka Sadakati

4
5
4
3
3
3
3
3
N

Cronbach
Alfa
(𝜶)
0,878
0,749
0,763
0,804
0,446
0,329
0,849
0,516
164

Madde
Sayısı
4
5
3a
3
2b
*c
3
2d
N

Cronbach
Alfa
(𝜶)
0,878
0,749
0,864
0,804
0,854
*
0,849
0,628
164

Nihai güvenirlik analizi sonucunda tüketici karar verme tarzları ölçeği boyutlarının Cronbach Alfa iç
tutarlılık katsayıları sırasıyla; yüksek kalite odaklılık için 0,878; marka odaklılık için 0,749; moda
odaklılık için 0,864; haz odaklılık için 0,804; fiyat odaklılık için 0,854; çeşit karmaşası yaşama için
0,849 ve marka sadakati için 0,628 olduğu görülmektedir.
a

Moda odaklılık boyutuna ait 13. maddenin çıkarılması sonucu toplam madde sayısı üçe düşmüştür ve Alfa iç tutarlılık katsayısı 0,864’e
yükselmiştir.
b
Fiyat odaklılık boyutuna ait 19. maddenin çıkarılması sonucu toplam madde sayısı ikiye düşmüştür ve Alfa iç tutarlılık katsayısı 0,854’e
yükselmiştir.
c
Plansız alışveriş boyutunun tüm maddelerinde iç tutarlılık katsayıları ve tüm maddelerinin toplam korelasyonları çok düşük (r  0,32)’tür.
d
Marka sadakati boyutuna ait 28. maddenin çıkarılması sonucu toplam madde sayısı ikiye düşmüştür ve Alfa iç tutarlılık katsayısı 0,628’e
yükselmiştir.
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Araştırma hipotezlerini test etmeden önce tüketici karar verme tarzları ölçeğinin açımlayıcı faktör
analizi yapılarak geçerliliği test edilmiştir. Bu doğrultuda madde toplam korelasyonları oldukça düşük
(r  0,32) olan ve açımlayıcı faktör analizi sonucu aynı anda birden fazla farklı boyutta yer alan binişik
ifadeler bundan sonraki yapılacak analizlere dahil edilmemiştir. Bir takım analizler sonucu çıkarılan
ifadelerden sonra ölçeğin KMO katsayısı 0,756 olarak bulunmuştur ve Bartlett küresellik testi p<0,05
anlamlılık düzeyinde (p≈0,001, X2=1572,345 ve sd=190) anlamlı çıkmıştır. Aynı zamanda tüketici
karar verme tarzları ölçeğinin, toplam varyansın %72,393’lük kısmını açıkladığı görülmektedir. Ölçek
ifadelerine ilişkin faktör yükleri dağılımı Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Tüketici Karar Verme Tarzları Ölçeğinin Faktör Yükü Değerleri

Maddeler

f1

f2

f3

f4

f5

f6

Yüksek Kalite Odaklı Tüketiciler
1. Benim için yüksek kaliteli ürün almak çok önemlidir.

0,782

2. Bir ürünü satın alırken en iyisini almaya ya da en mükemmel seçimi
yapmaya çalışırım.
3. Genellikle en kaliteli ürünü satın almaya çalışırım.

0,857
0,892

4. En kaliteli ürünleri seçmek için özel çaba gösteririm.

0,825

Marka Odaklı
5. Seçimlerim genellikle daha pahalı markalardan yanadır.

0,604

6. Bir ürünün fiyatı ne kadar yüksekse, o kadar kalitelidir.

0,806

7. Markalı mağazalar bana en iyi ürünleri sunar.

0,816

8. En çok satılan markaları satın almayı tercih ederim.

0,621

9. Tercih edilecek en iyi markalar, genellikle reklamı en çok yapılanlardır.

0,558

Moda Odaklı Tüketiciler
10. Genellikle son modaya uygun bir veya birden fazla kıyafetim olur.
11. Gardırobumu değişen modaya uygun olarak yenilerim.

0,845
0,815

12. Benim için, çekici ve modaya uygun bir tarzımın olması çok önemlidir.

0,832

Hazcı Tüketiciler
14. Alışveriş yapmaktan zevk almam.

0,775

15. Mağazada alışveriş yapmak benim için zaman kaybıdır.

0,837

16. Alışverişe çıktığım zamanlarda, alışverişimi hızlı bir şekilde tamamlarım.

0,800

Fiyat Odaklı Tüketiciler
17. En ucuz ürünleri tercih ederim.

0,871

18. Genelde tercihim daha ucuz ürünlerden yanadır.

0,912

Çeşit Karmaşası Yaşama
23. Alışveriş esnasında seçilecek çok fazla markanın olması çoğu kez kafamı
karıştırır.

0,751

24. Ürünler hakkında ne kadar çok şey öğrenirsem, en iyisini seçmekte o kadar
çok zorlanırım.

0,891

25. Farklı ürünler hakkında edindiğim bilgiler kafamı karıştırır.

0,906
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Tablo 3. Katılımcıların Cinsiyet, İnternette Alışveriş Sitelerini Ziyaret Sıklığı ve İnternetten Alışveriş
Yapma Sıklığına İlişkin Betimsel İstatistikler
Değişkenler
Cinsiyet
İnternette Alışveriş
Sitelerini Ziyaret Sıklığı

İnternetten Alışveriş
Yapma Sıklığı

Kategoriler

n

%

Kadın

85

51,8

Erkek

79

48,2

Haftada en fazla 1 defa

77

47

Ayda en fazla1 defa

79

48,2

Ziyaret etmeyenler

8

4,9

Ayda en fazla1 defa

51

31,1

Üç ayda en fazla 1 defa

51

31,1

Yılda en fazla 1 defa

44

26,8

Alışveriş yapmayanlar

18

11

Tablo 3 incelendiğinde saha çalışmasına dahil olan 164 katılımcının 85 (%51,8)’i kadın; 164
katılımcının 79 (%48,2)’u ayda en fazla 1 defa İnternette alışveriş sitelerini ziyaret edenler; 164
katılımcının 51 (%31,1)’i ise ayda en fazla 1 defa İnternetten alışveriş yapanlar olduğu görülmektedir.
Bu çalışmada tüketici karar verme tarzları boyutlarının sırasıyla; cinsiyet, İnternet sitelerine (satın
almaksızın) ziyaret sıklığı ve İnternette yapılan alışveriş sıklığı arasında anlamlı bir farklılığın olup
olmadığı irdelenmiştir. Bu doğrultuda tüketici karar verme tarzlarına ait her bir boyut cinsiyet, ziyaret
sıklığı ve alışveriş sıklığı açılarından ele alınarak aşağıda yer alan hipotezler oluşturulmuştur.
Cinsiyete ile Tüketici Karar Verme Tarzlarına ilişkin hipotezler:
H1: Cinsiyet ile Yüksek Kalite Odaklılık arasında fark vardır.
H2: Cinsiyet ile Marka Odaklılık arasında fark vardır.
H3: Cinsiyet ile Moda Odaklılık arasında fark vardır.
H4: Cinsiyet ile Haz Odaklılık arasında fark vardır.
H5: Cinsiyet ile Fiyat Odaklılık arasında fark vardır.
H6: Cinsiyet ile Çeşit Karmaşası Yaşama arasında fark vardır.
İnternette alışveriş sitelerine ziyaret sıklığı ile Tüketici Karar Verme Tarzlarına ilişkin hipotezler:
H7: Ziyaret Sıklığı ile Yüksek Kalite Odaklılık arasında fark vardır.
H8: Ziyaret Sıklığı ile Marka Odaklılık arasında fark vardır.
H9: Ziyaret Sıklığı ile Moda Odaklılık arasında fark vardır.
H10: Ziyaret Sıklığı ile Haz Odaklılık arasında fark vardır.
H11: Ziyaret Sıklığı ile Fiyat Odaklılık arasında fark vardır.
H12: Ziyaret Sıklığı ile Çeşit Karmaşası Yaşama arasında fark vardır.
İnternet üzerinden yapılan alışveriş sıklığı ile Tüketici Karar Verme Tarzlarına ilişkin hipotezler:
H13: Alışveriş Sıklığı ile Yüksek Kalite Odaklılık arasında fark vardır.
H14: Alışveriş Sıklığı ile Marka Odaklılık arasında fark vardır.
H15: Alışveriş Sıklığı ile Moda Odaklılık arasında fark vardır.
H16: Alışveriş Sıklığı ile Haz Odaklılık arasında fark vardır.
H17: Alışveriş Sıklığı ile Fiyat Odaklılık arasında fark vardır.
H18: Alışveriş Sıklığı ile Çeşit Karmaşası Yaşama arasında fark vardır.
Tüketici karar verme tarzlarını cinsiyet açısından ele alabilmek için bu çalışmada Bağımsız İki
Örnek T-Testi (Independent-Samples T-Test) analizinden faydalanılmıştır. Bu analizde varyansların
eşitliği kullanım koşulunun sağlanıp sağlanmadığını belirlemek amacıyla Levene Testi’ne
başvurulmuştur. Analiz sonuçlarına göre kadın ve erkek katılımcıların sırasıyla; kalite odaklılık boyutu
için (F=0,437 p>0,05); marka odaklılık boyutu için (F=0,017 p>0,05); moda odaklılık boyutu için
(F=0,330 p>0,05); haz odaklılık boyutu için (F=0,120 p>0,05); fiyat odaklılık boyutu için (F=1,188
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p>0,05) verdikleri cevapların varyanslarının birbirine eşit olduğu saptanmıştır. Elde edilen bulgular
aşağıdaki Tablo 4’ te verilmiştir.
Tablo 4. Tüketici Karar Verme Tarzlarına Ait Boyut Ortalamalarının Cinsiyet Türlerine Göre
Farklılık Analizi
Değişken

Kategori
Yüksek Kalite Odaklılık

Cinsiyet

Marka Odaklılık
Moda Odaklılık
Hazcı Tüketim
Fiyat Odaklılık
Çeşit Karmaşası Yaşam

N
85
79
85
79
85
79
85
79
85
79
85
79

Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

x
3,609
3,756
2,579
2,648
2,870
2,367
3,792
2,629
2,859
2,741
3,208
2,881

ss
0,911
0,879
0,764
0,734
0,942
0,939
0,879
0,884
0,905
0,937
0,939
1,100

t

p

- 1,076

>0,05

- 0,591

>0,05

3,426

<0,05

8,449

<0,05

0,823

>0,05

2,034

<0,05

Tablo 4’teki bulgular doğrultusunda “varyanslar eşittir” hipotezinin karşılığı olan analiz sonuçlarına
göre kadın ve erkek katılımcılar ile moda odaklılık arasında 0,05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir fark
belirlenmiştir (t=3,426; p<0,05). Bununla birlikte kadınların moda odaklılık ortalamasının (Xk:2,870),
erkeklerin moda odaklılık ortalamasından (X e: 2,367) daha yüksek olduğu görülmektedir. Aynı
zamanda bu analiz sonuçlarına göre kadın ve erkek katılımcılar ile haz odaklılık arasında 0,05
manidarlık düzeyinde anlamlı bir fark (t=8,449; p<0,05) olduğu saptanmıştır. Kadınların haz odaklılık
ortalamasının (Xk:3,792), erkeklerin haz odaklılık ortalamasına (Xe: 2,629) göre yüksek olduğu da
görülmektedir. Diğer yandan Levene Testi göre kadın ve erkek katılımcıların çeşit karmaşası yaşama
boyutu için (F=3,970 p<0,05) verdikleri cevapların varyanslarının birbirine eşit olmadığı ortaya
çıkmıştır. Bu nedenle “varyanslar eşit değildir” hipotezinin karşılığı olan analiz sonuçları
raporlanmıştır. Buna göre kadın ve erkek katılımcılar ile çeşit karmaşası yaşama boyutu arasında 0,05
manidarlık düzeyinde anlamlı bir farklılık (t=2,034; p<0,05) vardır. Kadınların çeşit karmaşası yaşama
boyutunun ortalaması (Xk:3,208), erkeklerin çeşit karmaşası yaşama boyutunun ortalamasına (Xe:
2,881) göre yüksek olduğu da görülmektedir. Bu bulgular doğrultusunda;
H3: “Cinsiyet ile Moda Odaklılık arasında fark vardır.” hipotezi kabul edilmiştir,
H4: “Cinsiyet ile Haz Odaklılık arasında fark vardır.” hipotezi kabul edilmiştir,
H6: “Cinsiyet ile Çeşit Karmaşası Yaşama arasında fark vardır.” hipotezi kabul edilmiştir.
Tüketici karar verme tarzlarını tüketicilerin İnternet üzerinden alışveriş sitelerine ziyaret
sıklığına göre ele alabilmek için Bağımsız İki Örnek T-Testi analizine başvurulmuştur. Ayrıca
varyansların eşitliği kullanım koşulunun sağlanıp sağlanmadığını öğrenmek için Levene Testi’nden
faydalanılmıştır. Bu doğrultuda İnternette alışveriş sitelerini ziyaret etme sıklıklarına göre sırasıyla;
kalite odaklılık boyutu için (F=0,626 p>0,05); marka odaklılık boyutu için (F=0,004 p>0,05); moda
odaklılık boyutu için (F=0,239 p>0,05); haz odaklılık boyutu için (F=0,374 p>0,05); fiyat odaklılık
boyutu için (F=0,370 p>0,05); çeşit karmaşası yaşama boyutu için (F=1,945 p>0,05) katılımcıların
verdikleri cevapların varyanslarının birbirine eşit olduğu saptanmıştır. Tüketici karar verme tarzlarına
ait boyut ortalamalarının, İnternette alışveriş sitelerine ziyaret sıklığına göre farklılık analizi Tablo 5’te
verilmiştir.
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Tablo 5. Tüketici Karar Verme Tarzlarına Ait Boyut Ortalamalarının Ziyaret Sıklığına Göre Farklılık
Analizi
Değişken

Kategori
Yüksek Kalite Odaklılık

Ziyaret Sıklığı

Marka Odaklılık
Moda Odaklılık
Hazcı Tüketim
Fiyat Odaklılık
Çeşit Karmaşası Yaşam

N
77
79
77
79
77
79
77
79
77
79
77
79

3

A
B4
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

x
3,770
3,601
2,733
2,532
2,853
2,511
3,520
2,975
2,831
2,798
3,069
3,038

ss
0,925
0,881
0,740
0,750
0,976
0,920
0,974
1,069
0,898
0,940
1,095
0,983

t

p

1,163

>0,05

1,684

>0,05

2,255

<0,05

3,325

<0,05

0,229

>0,05

0,188

>0,05

Varyanslar eşittir hipotezinin karşılığı olan analiz sonuçları, ziyaret sıklıklarına göre ele alının
katılımcılar ile moda odaklılık arasında 0,05 manidarlık düzeyinde anlamlı bir farkın (t=2,255; p<0,05)
olduğunu işaret etmektedir. Tablo 5’e bakıldığında İnternette alışveriş sitelerini haftada en fazla 1 defa
ziyaret edenlerin moda odaklılık ortalamasının (X A: 2,853), ayda en fazla 1 defa ziyaret edenlerin moda
odaklılık ortalamasından (XB: 2,511) daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Bu sonuçlar doğrultusunda
ziyaret sıklıklarına göre ele alının katılımcılar ile haz odaklılık arasında 0,05 manidarlık düzeyinde
anlamlı bir farklılığın (t=3,325; p<0,05) olduğu saptanmıştır. Ayrıca bu bulgular ışığında, İnternette
alışveriş sitelerini haftada en fazla 1 defa ziyaret edenlerin hazcı tüketim ortalamasının (X A: 3,520),
ayda en fazla 1 defa ziyaret edenlerin hazcı tüketim ortalamasından (X B: 2,975) daha yüksek olduğu
görülmektedir. Bu bulgular doğrultusunda;
H9: “Ziyaret Sıklığı ile Moda Odaklılık arasında fark vardır.” hipotezi kabul edilmiştir,
H10: “Ziyaret Sıklığı ile Haz Odaklılık arasında fark vardır.” hipotezi kabul edilmiştir.
Tüketici karar verme tarzlarını tüketicilerin İnternet üzerinden alışveriş sıklığına göre ele alabilmek için
Tek Yönlü ANOVA testine başvurulmuştur. Yapılan analiz sonucunda İnternet üzerinden alışveriş
sıklığına göre sınıflandırılan tüketiciler ile haz odaklılık boyutu arasında 0,05 manidarlık düzeyinde
anlamlı bir fark belirlenmiştir (F=3,265; p<0,05). Yine aynı test sonuçlarında İnternet üzerinden
alışveriş sıklığına göre sınıflandırılan tüketiciler ile yüksek kalite odaklılık boyutu arasında 0,05
manidarlık düzeyinde anlamlı bir farka (F=10,301; p<0,05) rastlanmıştır. Yapılan varyans analizi
sonucunda Games-Howell’ın önerdiği post hoc işlemine göre İnternet üzerinden ayda en fazla bir defa
alışveriş yapan tüketicilerin ortalamaları (XC= 4,128), üç ayda en fazla bir defa (XD=3,446) ve yılda en
fazla bir defa (XE=3,449) alışveriş yapan tüketicilere göre daha fazla yüksek kalite odaklı oldukları
sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgular doğrultusunda;
H13: “Alışveriş Sıklığı ile Yüksek Kalite Odaklılık arasında fark vardır.” hipotezi kabul
edilmiştir,
H16: “Alışveriş Sıklığı ile Haz Odaklılık arasında fark vardır.” hipotezi kabul edilmiştir.
Elde edilen bu bulgulara ilişkin değerler Tablo 6’ da verilmiştir.

3
4

A: En fazla haftada 1 defa ziyaret edenler
B: En fazla ayda 1 defa ziyaret edenler
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Tablo 6. Tüketici Karar Verme Tarzlarına Ait Boyut Ortalamalarının Alışveriş Sıklığına Göre
Farklılık Analizi
Değişken

Kategori

N
51
51
44
51
51
44
51
51
44
51
51
44
51
51
44
51
51
44

5

Yüksek Kalite Odaklılık

Alışveriş Sıklığı

Marka Odaklılık
Moda Odaklılık
Hazcı Tüketim
Fiyat Odaklılık
Çeşit Karmaşası Yaşam

C
D6
E7
C
D
E
C
D
E
C
D
E
C
D
E
C
D
E

x
4,128
3,446
3,449
2,816
2,526
2,496
2,824
2,464
2,682
3,392
2,909
3,364
2,735
2,686
2,977
2,909
3,039
3,220

ss
0,727
0,794
1,063
0,749
0,652
0,785
0,967
0,861
1,090
0,995
1,215
0,940
0,802
0,980
0,870
1,046
1,080
1,001

F

p

10,301

<0,05

2,913

>0,05

1,769

>0,05

3,265

<0,05

1,425

>0,05

1,050

>0,05

4. SONUÇ
Tüketici karar verme tarzları ile ilgili çok sayıda bilimsel çalışma yapılmasına rağmen çevresel
faktörlerin hızla değişmesiyle tüketicilerin göstermiş olduğu tutum ve davranışlarda da aynı hızda bir
değişim söz konusu olabilmektedir. Diğer yandan tüketici karar verme tarzları farklı kültürlerde, farklı
şekillerde tezahür edebilir. Bu çalışma, geleneksel, fiziksel ortamda gerçekleştirilen, alışverişten farklı
olarak İnternet sitelerindeki alışverişe ilişkin tüketici karar verme tarzlarını ele alması açısından ayrı bir
öneme sahiptir.
Araştırma bulguları İnternet alışverişlerinde kadınların, erkeklere göre daha çok moda odaklı ve haz
odaklı bir yaklaşım benimsediklerini ortaya koymaktadır. Bu sonuç kadınların moda odaklı (Shim,
1996: 562; Bakewell ve Mitchell, 2004; Yang ve Wu 2006: 103; Yang ve Wu 2007: 90) bir eğilim
gösterdiklerine ilişkin diğer araştırmalarla desteklenmektedir. Ayrıca birçok çalışmada kadınların,
erkeklere göre daha çok haz odaklı (Shim, 1996: 562; Bakewell ve Mitchell, 2004; Hanzaee ve
Aghasibeig, 2008: 533-534) bir eğilime sahip olduğu savunulmaktadır. Diğer yandan bu çalışma
kapsamında ele alınan kadınların, İnternet alışverişlerinde, erkeklere göre daha kararsız oldukları
görülmektedir.
Bu çalışma neticesinde alışveriş sitelerine ziyaret sıklığının, daha çok moda ve haz odaklılık
boyutlarıyla ilgili olabileceği düşünülmektedir. Bulgular ışığında alışveriş sitelerini haftada en fazla 1
defa ziyaret edenlerin, ayda en fazla 1 defa ziyaret edenlere göre daha çok moda ve haz odaklı bir
yaklaşım benimsendiği varsayılmaktadır.
Bu araştırma doğrultusunda İnternetten yapılan alışveriş sıklığının daha çok yüksek kalite ve haz
odaklılıkla ilgili olduğu ileri sürülebilir. Bu sonuç, Cowart ve Goldsmith (2007) tarafından elde edilen
5
6

C: Ayda en fazla 1 defa alışveriş yapanlar
D: Üç ayda en fazla 1 defa alışveriş yapanlar

7 E: Yılda en fazla 1 defa alışveriş yapanlar
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bulgularca da desteklenmektedir. Ayrıca İnternetten ayda en fazla bir defa alışveriş yapan tüketicilerin
daha çok yüksek kalite odaklı tüketim anlayışına sahip olduğu söylenebilir.
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Ek-1. Tüketici Karar Verme Tarzları Ölçeği
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ŞİKAYET DAVRANIŞI YÖNELİM ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE
UYARLAMA ÇALIŞMASI
ADAPTATION OF THE COMPLAINING BEHAVIOUR INTENTIONS
SCALE INTO TURKISH
Oğuzhan AYDIN1

Tamer BARAN2

ABSTRACT
The aim of this study is to adapt the Complaining Behaviour Intentions Scale, which was put forward
by Velazquez et al., to Turkish in order to determine consumer complaint tendencies. The scale items
were translated into Turkish by the researchers. Lecturers at English Language and Literature
Department have translated the scale items, translated into Turkish, back to English. It was seen that the
expressions translated from Turkish to English match up with the original expressions. The adaptation
of the scale was conducted at Pamukkale University. The researchers collected data within the scope of
this scale adaptation study. As a result of the analyses, the validity and reliability of the Turkish version
of the Complaining Behaviour Intentions Scale were tested and reported. As a result of this study, the
Turkish version of Complaining Behaviour Intentions scale has been available to researchers for
fieldwork will be conducted in Turkey.
Key Word: Scale Adaptation, Complaining Behaviour Intentions Scale, Consumer Behaviour
Jel Code: M31, M39
ÖZ
Bu çalışmanın amacı tüketicilerin şikayet eğilimlerini belirlemek için Velazquez ve arkadaşları (2010)
tarafından ortaya konulan “Şikayet Davranışı Yönelim Ölçeği”ni Türkçeye uyarlamaktadır. Orijinal
ölçekteki İngilizce ifadeler, araştırmacılar tarafından Türkçeye çevrilmiştir. Türkçeye çevrilen ifadeler,
İngiliz Dil ve Edebiyatı’nda görevli akademisyenler tarafından tekrar İngilizceye tercüme edilmiştir.
Türkçeden İngilizceye çevrilen ifadeler ile orijinalindeki ifadelerin birbiriyle örtüştüğü görülmüştür.
Ölçeğin, uyarlama çalışması Pamukkale Üniversitesi’nde yapılmıştır. Bu uyarlama çalışması
kapsamında veriler, araştırmacılar tarafından toplanmıştır. Analizler sonucunda Türkçeye uyarlanan
şikayet davranışı yönelim ölçeğinin geçerliliği ve güvenirliği test edilerek uyarlama çalışması
raporlanmıştır. Bu çalışma sonucu; şikayet davranışı yönelim ölçeği Türkçeye uyarlanarak, Türkiye’de
gerçekleştirilecek saha çalışmalar için araştırmacıların kullanımına sunulmuştur.
Anahtar Kelime: Ölçek Uyarlama, Şikayet Davranışı Yönelim Ölçeği, Tüketici Davranışları
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1. GİRİŞ
Günümüzün şiddetli rekabet koşulları tüketicileri, firmalar açısından daha da önemli hale getirmektedir.
Bu nedenle firmaların, tüketici memnuniyetini sağlamak için her zamankinden daha fazla çabalamaları
gerekir. İşletme tarafından sunulan mal veya hizmetten memnun kalmayan bir tüketici, şikâyet
davranışı ile “bir” tüketiciden daha fazlasıdır. Şikayet davranışını ortaya koyan bu tüketiciler aslında
işletmeler için eşsiz bir fırsattır. Tüketiciler bir yandan şikayetlerini dile getirirken aslında tam olarak
nasıl bir ürün veya hizmet beklediklerini açıkça dile getirirler. Diğer yandan işletmeler için ücretsiz geri
bildirim sunarlar. Bu nedenle tüketici şikayet davranışının tespiti, gerek işletmeler açısından gerekse
araştırmacılar açısından üzerinde önemle durulması gereken önemli bir konudur. Yabancı literatürde
tüketici şikayeti davranışı eğilimine ilişkin ölçekler mevcut iken, yerli literatürde ölçek geliştirme ya
da uyarlama çalışmaları yok denecek kadar azdır. Bu çalışmanın amacı, literatürdeki söz konusu
boşluğu doldurarak bu konuda bir katkı sağlamaktır.
2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Tüketici şikâyet davranışı teorisine göre, memnuniyetsizliğin temel nedeni satın alınan mal ya da
hizmetin tüketici beklentileriyle örtüşmemesidir (Erevelles ve Leavitt, 1992; Miller, 1977; Woodruff
vd., 1983). Bu doğrultuda tüketici şikâyeti; tüketicinin satın aldığı mal ya da hizmetin, beklentileri
karşılayamamasıyla ortaya çıkan memnuniyetsizliği ifade etmek için tüketici tarafından gösterilen bir
tepkidir (Day, 1984: 496; Singh, 1988: 96). Her ne kadar tüketici şikayeti, tüketicinin
memnuniyetsizliğinin bir sonucu olsa da şikâyet davranışının gerçekleşmesi için sadece
“memnuniyetsizliğin” tek başına yeterli olduğu söylenemez. Tüketicinin şikâyetçi olmadaki tutumu,
bilgisi ve şikâyet etme niyeti şikâyet davranışının gerçekleşmesindeki temel unsurlardandır (Day,
1984).
Bazı yazarlar (Boote, 1998) alışverişin önem derecesinin şikâyet davranışının gerçekleşmesinde etkili
olduğunu ifade eder. Lakin, memnuniyetsizlikleri sonucu tüketicilerin tepki gösterebilmeleri için
yapılan alışverişin önem derecesinin yüksek olması şart değildir. Tüketicilerin şikâyetçi olmalarındaki
tutum daha önemlidir (Kim vd., 2003). Tüketicilerin şikâyetçi olmalarındaki tutum fazla ise ürün ucuz
ve düşük değerli olsa da memnuniyetsizliklerinden dolayı tepki gösterme olasılıkları yüksektir. Bununla
birlikte, tüketicilerin haklarını biliyor olmaları ve şikâyetlerini nasıl, hangi kanaldan
gerçekleştireceklerini bilmeleri şikâyet davranışının ortaya çıkmasındaki bir başka önemli unsurdur
(Singh, 1990). Haklarını bilen tüketiciler, haklarını bilmeyen tüketicilere göre yaşadıkları sorunlara
bağlı olarak daha çok şikâyet etme eğilimi gösterir (Day, 1984). Tüketicilerin şikâyet davranışını
gerçekleştirmelerindeki en önemli unsur da şikâyet etme niyetidir.
Tüketiciler, söz konusu memnuniyetsizliklerinden dolayı tepkilerini farklı şekillerde ortaya koyabilir.
Day ve Landon (1977) ve Blodget vd. (2015), söz konusu tepkileri; boykot, çevreye şikâyet, firmaya,
özel kurumlara ya da kamu kurumlarına şikâyet ve tazminat almak için yasal süreç başlatmak olmak
üzere dört kategoriye ayırmıştır. Bu doğrultuda tüketiciler, şikâyetçi oldukları firmalardan alışveriş
yapmayı bırakıp, ihtiyaçlarını başka firmalardan temin ederek firmayı boykot edebilir. Yine şikayet
davranışı ortaya koymakta istekli bu tüketiciler, firmayla ilgili olumsuz deneyimlerini, olumsuz ağızdan
ağıza iletişim aracılığıyla ailelerine, yakın çevrelerine ya da internetin sunduğu imkânlarla sosyal
medya ya da şikâyet forumlarındaki üçüncü şahıslara aktararak şikâyet davranışlarını farklı şekillerde
ortaya koyabilir. Ya da şikâyetlerini firma yöneticilerine, özel kurumlara ya da kamu kurumlarına
aktararak şikâyetçi olabilir. Bunlarla da yetinmeyen tüketiciler, yaşadıkları sorundan dolayı, tazminat
almak için tüketici mahkemeleri, tüketici hakem heyeti gibi kanallara başvurarak şikâyet davranışlarını
net bir şekilde ortaya koyabilir (Bearden ve Teel, 1983; Grégoire vd., 2015; Kim vd., 2015).
Hemen hemen her sektörde yaşanan yoğun rekabet koşulları göz önüne alındığında organizasyonların,
tüketici şikâyetleri üzerinde büyük bir titizlikle durmaları gerekir. Aksi taktirde organizasyonlar, tatmin
olmamış tüketicilerin çevrelerine aktardıkları olumsuz deneyimlerin yaratacağı kötü algıya katlanmak
zorunda kalacaklardır (Blodget vd, 1995). Dahası, Drennan (2011), tüketicilerin % 88’inin
şikâyetlerinin önemsenmemesi durumunda firmadan alış verişi keseceğini, Grant (2013) ise
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şikâyetlerine karşılık verilmemesi durumunda, tüketicilerin % 85’inin firmaya karşı intikam
duygusuyla hareket edebileceğini belirtmiştir.
3.

YÖNTEM

Velazquez vd. (2010) tarafından derlenen “Şikayet Davranışı Niyeti Ölçeği” ya da diğer adıyla “Şikayet
Eğilimi Ölçeği ”, 25 ifadeden oluşup 6 boyutlu bir ölçektir. Bu altı boyut sırasıyla; şikayete karşı tutum
(Blodgett vd.,1993; 1997), deneyim ve bilgi düzeyi (Singh, 1990), memnuniyetsizlik düzeyi (Bigne ve
Andreu, 2002), durumun önemi (Blodgett vd.,1993; Maxham ve Netemeyer, 2002), şikayette başarı
olasılığı (Singh, 1990; Blodgett vd., 1993) ve şikayet davranışı niyeti (Liu ve McClure, 2001)’dir. Saha
çalışmasında uygulanabilirliği açısından; “memnuniyetsizlik düzeyi”, “durumun önemi” ve “şikayette
başarı olasılığı” boyutları bu çalışmaya dahil edilmemiştir. Şikayet Eğilimi Ölçeği’nin Türkçeye
uyarlama çalışmasında; “şikayete karşı tutum”, “deneyim ve bilgi düzeyi” ve “şikayet davranışı
niyeti” boyutları ele alınmıştır. Şikayet davranışı niyeti boyutu ise kendi içerisinde iki alt boyuta
sahiptir. Bunlar şikayet davranışı niyeti-kişiye özel cevaplar (private responses) ve şikayet davranışı
niyeti-şikayete yönelik cevaplar (complaining responses)’dır.
Orijinal şikayet eğilimi ölçeğindeki İngilizce ifadeler, araştırmacılar tarafından Türkçeye çevrilmiştir.
Türkçeye çevrilen ifadeler, İngiliz Dil ve Edebiyatı’nda akademik bir uzman tarafından tekrar
İngilizceye tercüme edilmiştir. Türkçeden İngilizceye çevrilen ifadeler ile orijinalindeki ifadelerin
birbiriyle örtüştüğü görülmüştür. Ayrıca Türkçeye çevrilmiş ifadeler, pazarlama alanında uzman
kişilerin yardımıyla tekrar gözden geçirilerek düzenlenmiştir. Uyarlama çalışmasında Velazquez vd.
(2010) tarafından derlenen orijinal şikayet eğilimi ölçeğine ait 15 ifade test edilmiştir. Bu çalışmanın
amacı şikayet eğilimi ölçeğini Türkçeye uyarlayarak bu ölçeğe ait boyutları test etmektir.
4.1. Örneklem
Şikayet eğilimi ölçeğinin saha çalışması Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde
2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Yaz Dönemine kayıtlı öğrencileri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu
uyarlama çalışması kapsamında veriler, araştırmacılarca toplanmıştır. Anket formu katılımcılara
verilerek çalışmanın amacı, katılımcılara anlatılmıştır. Bu çalışmada kolayda örnekleme yönteminden
faydalanılmıştır. Çalışmada 5’li likert tipi ölçek yardımıyla (1= Kesinlikle Katılmıyorum, 2=
Katılmıyorum, 3= Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 4=Katılıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum)
ölçme işlemi gerçekleştirilmiştir. Veri toplama işlemi, yüz yüze anket yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.
Toplamda 278 katılımcıya ulaşılmıştır. İlgisiz/dikkatsiz katılımcılar veri setinden çıkarıldığında 261
katılımcıyla analiz yapılmıştır.
4.2. Analiz ve Bulgular
Şikayet eğilimi ölçeğinin, Türkçeye uyarlama çalışmasında, ilk olarak ölçeğe ait boyutların güvenirlik
düzeylerini belirlemek amacıyla Cronbach Alfa İç tutarlık katsayılarından faydalanılmıştır. İkinci
olarak ölçeğin çok boyutlu olup olmadığını anlamak ve faktör yüklerinin dağılımını görmek için
açımlayıcı faktör analizine başvurulmuştur. Bu çerçevede “principal axis factoring” analizinden ve
“varimax” döndürme yönteminden istifade edilmiştir. Son olarak araştırma kapsamında ele alınan
ölçeğe doğrulayıcı faktör analizi yapılarak ölçeğin uyum iyilikleri elde edilmiştir.
Araştırma kapsamında kullanılan şikayet eğilimi ölçeğinin boyutlarına ve alt boyutlarına ait
güvenirlik katsayıları Tablo 1’de verilmiştir.
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Tablo 1. Şikayet Eğilimi Ölçeğinin Güvenirlik İstatistiği

Ölçek

Alt Boyutlar

Madde
Sayısı

Cronbach
Alfa
(𝜶)

-

3

0,675

-

2

0,781

-

10

0,724

Kişiye Özel

4

0,749

Şikayete Yönelik

6
N

0,687
261

Boyutlar
Şikayete Karşı Tutum

Şikayet Eğilimi Deneyim ve Bilgi Düzeyi
Ölçeği
Şikayet Davranışı Niyeti
Şikayet Davranışı Niyeti

Güvenirlik analizi sonucunda şikayet eğilimi ölçeği boyutlarının iç tutarlılık katsayıları sırasıyla;
şikayete karşı tutum için 0,675; deneyim ve bilgi düzeyi için 0,781 ve şikayet davranışı niyeti için 0,724
olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte iç tutarlılık katsayısının kişiye özel alt boyutu için 0,749 ve
şikayete yönelik alt boyutu için 0,687 olduğu görülmüştür.
Bu araştırmada ilk olarak şikayet eğilimi ölçeğinin Türkçeye uyarlanması kapsamında açımlayıcı faktör
analiziyle yapı geçerliliği test edilmiştir. Ölçeğin KMO katsayısı 0,755 olarak bulunmuştur ve Bartlett
küresellik testi p<0,05 anlamlılık düzeyinde (p≈0,001, X2=1122,348 ve sd=105) anlamlı çıkmıştır. İlk
etapta şikayet eğilimi ölçeği, toplam varyansın %46,557’lik kısmını açıkladığı görülmüştür. Ölçek
ifadelerine ilişkin faktör yükleri dağılımı Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Şikayet Eğilimi Ölçeğinin Faktör Yükü Değerleri

İlk etapta yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucu çıkarılan üç ifadeden sonra; şikayet eğilimi ölçeğinin
Maddeler

f1

f2

f3

f4

Şikayete Karşı Tutum
1. Ucuz olsa bile satın aldığım bir ürünle ilgili sorun yaşadığımda, genellikle şikayetçi olur,

para iadesi ya da ürün değişimi isterim.
2. Satın aldığım ürün yetersiz/kusurlu olsa da şikayet etmekte isteksizimdir.
3. Genellikle çevremdekilerden daha fazla şikayet eder, para iadesi ya da ürün değişimi
isterim.

0,723
0,627
0,469

Deneyim ve Bilgi Düzeyi
4. Tüketici haklarını biliyorum.

0,779
0,761

5. Bir tüketici olarak nasıl şikayette bulunacağımı biliyorum.

Şikayet Davranışı Niyeti-Kişiye Özel
6. Sorun yaşadığım bir işletmeye tekrar gitmem.

0,594
0,510
0,775
0,732

7. İşletmeyle ilgili kötü deneyimimi arkadaşlarımla ve ilgili kişilerle paylaşırım.
8. Bir işletmede sorun yaşarsam, sonraki süreçte başka işletmeleri tercih ederim.
9. Arkadaşlarımı/akrabalarımı sorun yaşadığım işletmeye gitmemeleri konusunda uyarırım.

Şikayet Davranışı Niyeti-Şikayete Yönelik
10. Yaşadığım sorun hakkında işletme müdürüyle/yetkilileriyle görüşürüm.

0,438


11. Yaşadığım sorunla alakalı işletmeden talepte (ürün değişimi, para iadesi, vs.) bulunurum.
12. Yaşadığım sorunla ilgili eleştirimi yaparak başkalarının da aynı sorunu yaşamasını

önleyebileceğimi düşünüyorum.
13. Yaşadığım olumsuz deneyimi yerel/sosyal medyada paylaşırım.
14. Yaşadığım sorunla alakalı Tüketici Hakem Heyeti’ne başvururum.
15. Sorun yaşadığım işletmeye karşı yasal süreç başlatırım.

0,655*
0,437*
0,493
0,750
0,732

KMO katsayısı 0,696 olarak bulunmuştur ve Bartlett küresellik testi p<0,05 anlamlılık düzeyinde



Beklenenin aksine başka bir boyutta yer alan yer alan madde(ler).
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(p≈0,001, X2=817,605 ve sd=66) anlamlı çıkmıştır. Tüketici karar verme tarzları ölçeği, toplam
varyansın %51,069’luk kısmını açıklamaktadır. Ölçek ifadelerine ilişkin faktör yükleri dağılımı Tablo
3’te verilmiştir.
Tablo 3. Şikayet Ölçeğinin Faktör Yükü Değerleri**

Maddeler

f1

f2

f3

f4

Şikayete Karşı Tutum
1. Ucuz olsa bile satın aldığım bir ürünle ilgili sorun yaşadığımda, genellikle şikayetçi olur,

para iadesi ya da ürün değişimi isterim.
2. Satın aldığım ürün yetersiz/kusurlu olsa da şikayet etmekte isteksizimdir.
3. Genellikle çevremdekilerden daha fazla şikayet eder, para iadesi ya da ürün değişimi
isterim.

0,925
0,517
0,462

Deneyim ve Bilgi Düzeyi
4. Tüketici haklarını biliyorum.

0,758
0,809

5. Bir tüketici olarak nasıl şikayette bulunacağımı biliyorum.

Şikayet Davranışı Niyeti-Kişiye Özel
6. Sorun yaşadığım bir işletmeye tekrar gitmem.

0,619
0,501
0,770
0,733

7. İşletmeyle ilgili kötü deneyimimi arkadaşlarımla ve ilgili kişilerle paylaşırım.
8. Bir işletmede sorun yaşarsam, sonraki süreçte başka işletmeleri tercih ederim.
9. Arkadaşlarımı/akrabalarımı sorun yaşadığım işletmeye gitmemeleri konusunda uyarırım.

Şikayet Davranışı Niyeti-Şikayete Yönelik
1.
2.
3.

Yaşadığım olumsuz deneyimi yerel/sosyal medyada paylaşırım.
Yaşadığım sorunla alakalı Tüketici Hakem Heyeti’ne başvururum.
Sorun yaşadığım işletmeye karşı yasal süreç başlatırım.

0,468
0,766
0,749

Doğrulayıcı faktör analizi öncesi yapılan nihai açımlayıcı faktör analizinde şikayet eğilimi ölçeğine
ait maddelerin kendine ait boyutlarda ve 4 faktörde toplandığı görülmüştür. Doğrulayıcı faktör analizi
neticesinde elde edilen uyum iyilikleri Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Şikayet Eğilimi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışmasına İlişkin Elde Edilen Uyum İndeksi
Kriter Aralıkları (Schermelleh-Engel vd., 2003)
İndeksler

İyi Uyum Aralığı

Kabul Edilebilir Aralık

X2

0≤ X2 ≤ 2sd

2sd < X2 ≤ 3sd

80,217

X2/sd

0 ≤ X2/sd ≤ 2

2 < X2/sd ≤ 3

1,671

0 ≤ RMSEA ≤ 0,05

0,5 < RMSEA ≤ 0,08

0,051

NFI

0,95 ≤ NFI ≤ 1,00

0,90 ≤ NFI < 0,95

0,904

CFI

0,97 ≤ CFI ≤ 1,00

0,95 ≤ CFI < 0,97

0,958

GFI

0,95 ≤ GFI ≤ 1,00

0,90 ≤ GFI < 0,95

0,951

AGFI

0,90 ≤ AGFI ≤ 1,00

0,85 ≤ AGFI <0,90

0,920

SRMR

0≤ SRMR ≤0,05

0,05≤ SRMR ≤0,10

0,061

RMSEA

**

DFA Uyum
Değerleri

Çıkarılan üç ifadeden sonra ulaşılan faktör yükü değerleri.
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Derecesi

İyi Uyum
İyi Uyum
Kabul Edilebilir
Kabul Edilebilir
Kabul Edilebilir
İyi Uyum
İyi Uyum
Kabul Edilebilir
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Değerleri

Değerlendirmeye alınan ilk uyum indeksi X2 (Ki-kare)’dir. Fakat yalnız başına Ki-kareyi
değerlendirmek pek doğru değildir. Ki-kare’nin, serbestlik dercesine (X2/sd) oranı dikkate alınır
(Çokluk vd., 2012: 307). Tablo 4 incelendiğinde X2/sd değerinin 1,671 olduğu görülmekle beraber iyi
uyum aralığında olduğu görülmektedir. Yukarıdaki tabloda, RMSEA uyum iyiliği 0,051 olup kabul
edilebilir (Bagozzi ve Yi, 1988); NFI uyum iyiliği 0,904 olup kabul edilebilir (Bentler ve Bonett, 1980);
CFI uyum iyiliği 0,958 olup kabul edilebilir (Bentler ve Bonett, 1980); GFI uyum iyiliği 0,951 olup iyi
uyum (Bentler ve Bonett, 1980); AGFI uyum iyiliği 0,920 olup iyi uyum (Schermelleh-Engel vd.,
2003); SRMR uyum iyiliği 0,061 olup kabul edilebilir (Hu vd., 1992) aralığındadır.
Şikayet Eğilimi Ölçeğine ait parametre tahminleri ise Şekil 1’de verilmiştir.
Şekil 1. Şikayet Eğilimi Ölçeğine Ait Path Diagramı ve Parametre Değerleri
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SONUÇ
Organizasyonlar için en tehlikeli tüketici profili sessiz kalan tüketicilerdir. Şikayetlerini dile
getirmeyen bu tüketiciler usulca alternatiflere yönelebilirler. Dolayısıyla organizasyonların pazardaki
paylarını neden kaybettiklerini anlama şansları olmayabilir. Şikayetlerini dile getiren tüketiciler ise
organizasyonlar için aslında ücretsiz bir geri bildirim sağlayarak işletmeler büyük iyilik yapmış olur.
Bu çalışmada şikayet eğilimi ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışması yapılmıştır. Şikayet
eğilimi ölçeğinin, Türkçeye uyarlama çalışmasında, ilk olarak ölçeğe ait boyutların güvenirlik
düzeylerini belirlemek amacıyla Cronbach Alfa İç tutarlık katsayılarından faydalanılmıştır. Her bir
boyut için güvenirlik analizi yapılmış, madde toplam korelasyonları oldukça düşük (r  0,32) olan ve
kaldırıldığında iç tutarlılık katsayısında artış sağlayan maddeler tespit edilmiştir. İkinci olarak ölçeğin
çok boyutlu olup olmadığını anlamak ve faktör yüklerinin dağılımını görmek için açımlayıcı faktör
analizine başvurulmuştur. Açımlayıcı faktör analizi sonucu aynı anda birden fazla farklı boyutta yer alan
binişik ifadeler ölçme aracından çıkarılmıştır. Son olarak araştırma kapsamında ele alınan ölçeğe
doğrulayıcı faktör analizi yapılarak ölçeğin uyum iyilikleri elde edilmiştir. Bu yöntemler sonucunda elde
edilen bulgular, ölçeğin yapı geçerliği ve güvenirliği ile ilgili önemli bilgiler sunmuştur. Şikayet eğilimi
ölçeğinin Türkçeye uyarlanmış bu versiyonu geçerlik ve güvenirlik analizlerinden elde edilen
bulgulardan hareketle, 12 maddelik bu ölçeğin şikayet davranışlarını ölçmede geçerli ve güvenilir bir
araç olarak kullanılabileceğini ortaya koymaktadır.
Güvenirlik analizi, keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizi sonucu, nihai şikayet eğilimi ölçeği
elde edilmiştir. Uyarlama çalışması sonucu çıkarılan maddeler şunlardır:
4.

 “10. Yaşadığım sorun hakkında işletme müdürüyle/yetkilileriyle görüşürüm.”
 “11. Yaşadığım sorunla alakalı işletmeden talepte (ürün değişimi, para iadesi, vs.) bulunurum.”
 “12. Yaşadığım sorunla ilgili eleştirimi yaparak başkalarının da aynı sorunu yaşamasını
önleyebileceğimi düşünüyorum.
Diğer yandan hızla değişen pazar çevresiyle beraber Türkiye’deki tüketici profili de değişmektedir.
Dolayısıyla yazarlar tarafından Türkçeye uyarlanan bu ölçeğin her araştırmada temel geçerlilik ve güvenirlik
çalışmalarının yapılması bilimsellik açısından son derece önemlidir.
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Ek-1. Nihai Şikayet Eğilimi Ölçeği Anket Formu

Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum

Katılmıyorum

Kesinlikle Katılıyorum

Saygılarımızla,
Dr. Oğuzhan AYDIN, Dr. Tamer BARAN
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ÜLKELERDEKİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ BENİMSENME
DÜZEYİNİN GİRİŞİMCİLİK FIRSATLARININ ALGILANMASI
ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE NÜFUSUN DİJİTAL BECERİLERİNİN
DÜZENLEYİCİ ROLÜ
THE REGULATORY ROLE OF THE DIGITAL SKILLS OF THE
POPULATION ON THE IMPACT OF INFORMATION AND
COMMUNICATION TECHNOLOGIES ADOPTION LEVEL ON THE
PERCEPTION OF ENTREPRENEURIAL OPPORTUNITIES IN
COUNTRIES
İlkay DEMİRALAY1

Tülay DEMİRALAY2

Özdemir YAVAŞ3

ABSTRACT
The main purpose of this research is to determine whether the digital skills of the population have a
regulatory (moderator) role in the impact of information and communication technologies (ICT)
adoption level on the perception of entrepreneurial opportunities.
The data of information and communication technologies adoption rates and digital skill rates of the
population of 45 countries obtained from the World Economic Forum's Global Competitiveness Index
for 2018 and their data of perceptions of opportunity obtained from the Global Entrepreneurship Monitor
were tested with hierarchical regression analysis.
A regulatory impact analysis was established and as a result of hierarchical regression analysis, three
stages were standardized; regression coefficients and other indicators were evaluated. According to
these results, the information and communication technologies adoption rate was found to have an
impact on the perception of entrepreneurial opportunities, but it had a significant regulatory impact on
the digital skills of the population.
Keywords: ICT, Entrepreneurship, Perceived Opportunities, Digital Skills
JEL CODE: M15, L26
ÖZET
Bu araştırmanın temel amacı, ülkelerdeki bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BIT) benimsenme düzeyinin
girişimcilik fırsatlarının algılanması üzerindeki etkisinde nüfusun dijital becerilerinin düzenleyici
(moderatör) rolünün olup olmadığının belirlenmesidir.
Bu araştırmada 45 ülkeye ait 2018 yılı Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabetçilik Endeksi’nden
elde edilen nüfusun bilgi ve iletişim teknolojileri benimseme oranları ve nüfusun dijital beceri oranları
verileri ile Global Girişimcilik Monitörü’nden elde edilen fırsat algıları verileri hiyerarşik regresyon
analizi ile test edilmiştir.
Araştırmada bir düzenleyici etki modeli oluşturulmuş ve hiyerarşik regresyon analizi sonucunda elde
edilen üç aşama standardize edilmiş̧ regresyon katsayıları ve diğer göstergeler değerlendirilmiştir. Bu
sonuçlara göre bilgi ve iletişim teknolojilerinin benimsenme oranının girişimcilik fırsatlarının
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3
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algılanması üzerinde bir etkiye sahip olduğu ancak bu etkide nüfusun dijital becerilerinin önemli oranda
bir düzenleyici etkisinin olduğu tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: BİT, Girişimcilik, Algılanan Fırsatlar, Dijital Beceriler
JEL KODU: M15, L26

1. GİRİŞ
GSM teknolojilerinin 4G’den 5G’ye geçtiği ve uluslararası teknoloji şirketlerinin pazar paylarını
arttırma stratejilerinin ülkeleri yöneten hükümetlerin uluslararası ticaret politikası haline geldiği
günümüz dünyasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin verimli kullanılması da önemli hale gelmiştir.
Tüketiciler, şirketler, STK’lar ve devlet yönetimleri ulusal ve uluslararası faaliyetlerinde bilgi ve iletişim
teknolojileri araçlarının sunduğu imkanlardan faydalanarak rekabet avantajı sağlamayı
amaçlamaktadırlar.
İlgili tarafların bu amaçlarına ulaşabilmesi ise ülkelerin teknolojik altyapıları ve kullanıcıların dijital
becerilerine bağlı olmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojileri hem kendi başlarına araç, sistem ve
uygulama gelişme konusunda girişimcilik fırsatı sunarken hem de kendi aracılığıyla bilgi akışı, e-ticaret,
yazılım destekleri ile girişimciliğin artmasında önemli katkılar sağlamaktadır.
Bu çalışmanın amacı da ülkelerdeki bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BIT) benimsenme düzeyinin
girişimcilik fırsatlarının algılanması üzerindeki etkisinde nüfusun dijital becerilerinin düzenleyici
(moderatör) rolünün olup olmadığının belirlenmesidir.
Bu amaca yönelik olarak çalışmanın ikinci bölümünde literatür incelemesi ve üçüncü bölümde
araştırmada yer alan kavramlar ile bilgi ve iletişim teknolojileri benimsenmesi, dijital beceriler ve
algılanan fırsatlar arasındaki ilişkiler irdelenmiştir. Dördüncü bölümde araştırma yöntemi, analizler ve
bulgular sunulmuş olup, beşinci bölüm bu bulgular çerçevesindeki sonuç değerlendirmesini
içermektedir.

2.

LİTERATÜR İNCELEMESİ

Güney ve Mutlu (2008), bilgi teknolojilerinin girişimcilik üzerindeki etkilerini inceledikleri
çalışmalarında bilgi teknolojilerinin, hem işletme içi hem de işletme dışı iletişimin sağlanmasında kolay
ve az maliyetli olduğu için girişimciliğin her aşamasında büyük öneme sahip bilgi sağlama konusunda
büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulamıştır.
Mathew (2010), Arap ülkelerinde kadınların girişimcilik faaliyetlerinde BİT kullanımının önemi ve BİT
kullanımının önündeki engellerin belirlenerek ortadan kaldırılmasına yönelik olarak yaptığı çalışmada
BİT araç ve tekniklerinin kullanımının, kadınların iş dünyasında ve toplumda dikkate alınacak
faaliyetlerinin geliştirilmesine yardımcı olacağı belirtilmektedir.
Dangoloni (2011), girişimcilikte bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkisini araştırmak için İran’da 200
kişi üzerinde gerçekleştirdiği çalışmada BİT’in işyeri bilgisine kolayca ulaşılmasını sağlaması, iş
erişimini kolaylaştırması ve e-pazarlama ile iş oranını önemli düzeyde arttırdığı sonucuna ulaşmıştır.
Bu sonuçlara göre BİT’in girişimcilik üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır.
Aldrich (2014), teknolojik ve kurumsal değişikliklerin, internetin dönüşümünün küçük ölçekli
girişimcilik faaliyetleri üzerindeki etkisini ana hatlarıyla irdelemiştir. Araştırma sonucunda teknolojik
alt yapıların, girişimciliğin demokratikleşmesine yol açarak, girişimcilik sürecinde farklı kesimlerden
daha fazla insanın yer almasını mümkün kıldığını ileri sürmüştür.
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Kotnik ve Stritar (2015), Slovenya’da 26 endüstrinin 2004-2010 yılları arasındaki verilerini kullanarak
gerçekleştirdikleri, BİT kullanımı ile yeni iş başlangıçları arasındaki ilişkinin incelendiği araştırmada
BİT kullanımının daha yüksek olduğu sektörlerde yeni iş başlangıçlarının daha yüksek olduğunu, bunun
ise devlet politikalarını destekler nitelikte olduğunu tespit etmişlerdir.
İbrahim vd. (2016), Malezya’da 43 tarım tabanlı KOBİ’nin 400 personeli üzerinde iş geliştirme için
bilgi ve iletişim teknolojisi kullanımını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirdikleri
araştırma sonucuna göre yönetsel yaratıcılık ve yenilikçilik ile performans beklentisi, BİT
kullanımındaki değişikliklerin %72.761'ini açıklamaktadır.
Park (2017), 147 kişi üzerinde girişimciliğin unsurlarının girişimcilik niyetine etkisini araştırmak
amacıyla Güney Kore’de gerçekleştirdiği araştırmasında girişimciliğin unsurları olarak kabul edilen
proaktifliğin, liderliğin ve sosyal ağların girişimcilik üzerinde olumlu etkisi olduğunu, yenilikçiliğin risk
alma eğiliminin olumlu etkisinin olmadığını tespit etmiştir. Girişimcilik niyetini etkileyen en önemli
unsurun ise sosyal ağların olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Nambisan (2017), dijital teknolojilerin mevcut girişimcilik teorilerini geliştirme ve zenginleştirmesini
araştırdığı literatür çalışmasında dijital teknolojiler ve girişimciliğin kesişme noktası olan dijital
girişimciliği sorgulamıştır. Çalışmanın önemli bir bulgusu dijital altyapıların girişimcilik faaliyetlerini
desteklediği yönündedir.
Mukamanzi ve Ndikubwimana (2018), Ruanda’da hizmet ve imalat sektörlerindeki KOBİ’lerde çalışan
50 üst düzey, 50 orta düzey yönetici ve 150 işçi üzerinde BİT’in KOBİ’ler tarafından benimsenmesini
ve kullanılmasını etkileyen faktörlerin incelenmesi amacıyla gerçekleştirdikleri çalışmada, algılanan
faydaların, BİT bilgi ve becerileri ile devlet desteğinin BİT'in benimsenmesinde önemli unsurlar
olduğunu tespit etmişlerdir. Araştırma sonucuna göre algılanan faydalar, BİT bilgi ve becerileri, devlet
desteği, BİT benimsenme niyetinde pozitif yönlü güçlü bir etkiye sahiptir. Diğer değişkenler olan
algılanan maliyetler pozitif, dış baskılar ise negatif etkiye sahip olmasına rağmen BİT benimsenme
üzerinde doğrudan bir etkiye sahip değildir.
Araştırma konusu ile ilgili olarak literatürde yer alan ve çalışmada irdelenen çalışmalarda bilgi ve
iletişim teknolojilerinin, bilgiye erişim ve iletişimi daha ucuz, hızlı ve kolay elde edilmesine yol açması
ile birlikte girişimcilik üzerinde olumlu etkiler yarattığı genel sonucuna ulaşılabilmektedir (Güney ve
Mutlu, 2008; Mathew, 2010; Dangoloni, 2011; Kotnik ve Stritar, 2015; Park, 2017). Bununla birlikte
BİT öğrenme ve kullanma becerileri ve devlet desteğinin BİT benimsenmesini olumlu etkilediği,
yenilikçilik ve yaratıcılığın geliştirilmesi ile BİT’in girişimcilikteki etkisinin olumlu etkilendiği, BİT
araç ve teknikleri ile altyapıların gelişmesi, kullanımı ve devlet desteği ile farklı kesimlerdeki insanların
da girişimcilik faaliyetlerinde daha yüksek oranda yer aldığının gözlendiği anlaşılmaktadır (Aldrich,
2014; İbrahim vd., 2016; Nambisan, 2017; Mukamanzi ve Ndikubwimana, 2018).

3.

ARAŞTIRMADA YER ALAN KAVRAMLAR

Bu bölümde araştırmada yer alan bilgi ve iletişim teknolojileri ile benimsenmesi, dijital beceriler,
algılanan fırsatlar ve bu üç kavram arasındaki ilişkilere yer verilmiştir.

3.1.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri ile Benimsenmesi

1980’li yıllardan sonra hızlı bir şekilde meydana gelen teknolojik gelişmeler küresel rekabet
üstünlüğünün doğal kaynaklardan bilgi, teknoloji ve iletişim odaklı üstünlüğe geçmesine neden
olmuştur. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin küresel rekabette bu şekilde önemli hale gelmesi ise
şirketlerin tüm faaliyetlerinde teknolojik ürün/hizmet ve sistemlerden faydalanmalarına yol açmıştır.
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Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT), enformasyon ve bilgiyi yaratma, saklama, dağıtma, erişimini
sağlama ve yönetme süreçlerinde kullanılan tüm donanım, yazılım ve ilgili hizmetlerden oluşan bir
sistem olarak tanımlanabilir (Alaca ve Yılmaz, 2016).
UNESCO’ya göre ise bilgi ve iletişim teknolojileri kavramı, bilgi oluşturmak, iletmek, depolamak,
paylaşmak veya değiş tokuş etmek için kullanılan çeşitli teknolojik araçlar ve kaynaklardır. Bu
teknolojik araçlar ve kaynaklar arasında bilgisayarlar, İnternet (web siteleri, bloglar ve e-postalar), canlı
yayın teknolojileri (radyo, televizyon ve web yayınları), kayıtlı yayın teknolojileri (podcasting, ses ve
video oynatıcılar ve depolama aygıtları) ve telefon (sabit veya mobil), uydu, görüntü / video konferans,
vb.)
bulunmaktadır
(http://uis.unesco.org/en/glossary-term/information-and-communicationtechnologies-ict, Erişim Tarihi: 04.08.209).
BİT, toplumun yaşam tarzının değişmesi, iyi bir iletişim imkânı sunması, tüketicilerin talep yapısının
hızla değişmesi nedeniyle ekonomik büyümeyi destekleyici bir güç olarak ortaya çıkmıştır (Olumu vd,
2016).
BİT ekonomi ve yönetim açısından bakıldığında: (1) bir sosyal yapı; (2) bir bilgi sağlayıcı; (3) bir altyapı
- donanım ve yazılım; ile (4) bir iş süreci ve sistemidir. Pazarlama bakış açısına göre ise BİT: (1) çeşitli
ayrı uygulamalar (İnternet, veritabanları, PowerPoint); (2) bir pazarlama kanalı; (3) bir iletişim / tanıtım
aracı; (4) bir pazarlama tekniği; ve (5) ilişki pazarlaması için bir araç olarak görülmektedir (Sanchez vd,
2007).
BİT, kurumların ve bireylerin bilgiye erişimlerini artırmaktadır. Bunun vatandaşların sağlık hizmetlerini
iyileştirmelerine yardımcı olacak bilgiler olmasına, öğrencilerin öğrenmesine, çiftçilerin piyasa bilgisini
bulmasına, küçük işletmelerin yatırımcı bulmasına veya nakliyatçıların rotalarını optimize etmesine,
daha fazla bilgi daha iyi kararlar alınmasına katkı sağlamaktadır (Atkinson ve Miller, 2015).
Ongori (2009)’e göre ise BİT, işletmelerin çalışma şeklini üç şekilde etkilemiştir. Birincisi, işletmelerin
iş yapılarını ve diğer işlemelerle arasındaki rekabetin derecesini değiştirmiştir. İkincisi, BİT'i
benimseyen işletmeler için rekabet avantajı yaratmıştır. Üçüncüsü, yeni işletme operasyonlarını
etkilemiştir. Bu değişiklikler, KOBİ'leri çevrede bu değişikliklerle başa çıkmak için BİT'i benimsemeye
zorlamıştır.
Wolcott vd., (2007)’e göre teknolojinin seçici kullanımı, mikro işletmelere çeşitli şekillerde fayda
sağlayabilir. BİT, işletmelerin bilgi ve uzmanlığa daha iyi erişmesine, yeni pazarlara ve müşterilere
(veya daha genel olarak paydaşlara) ulaşmasına, işi daha verimli ve etkili bir şekilde yönetmesine ve
işletmeleri daha iyi çalıştırmak için gereken bilgi ve becerilerde büyümesine yardımcı olabilir. BİT'lerin
bütünsel bir görünümü, küçük işletmeleri yeni teknolojileri benimsemeye, yenilikçi ürünler yaratmaya
ve rekabetçi olmaya teşvik edebilir
İşletmelere sağladığı bu faydalar nedeniyle önemli hale gelen bilgi ve iletişim teknolojilerinin
benimsenmesi ile ilgili literatür incelediğinde genellikle şirket bazlı (üst yönetim, örgütsel davranış ve
diğer özellikler) araştırmalar olduğu görülmektedir. Şirketlerin iç kaynakları yanında hükümet,
müşteriler, tedarikçiler, BİT danışmanları ve satıcılar gibi dış kaynaklarda bulunmaktadır (Chairoel vd.,
2015).
Literatürdeki bu araştırmalar, BİT'in benimsenmesinin küçük firmalara değerli bilgiler sağlayabildiğini,
bilgiyi artırabildiğini, müşteriler ve tedarikçilerle ilişkilerini geliştirdiğini, diğer firmalarla işbirliğini
derinleştirdiğini ve sürdürdüğünü, verimliliği arttırdığını, yeni dağıtım ve iletişim kanalları sunduğunu,
üretim maliyetini azalttığını ve daha iyi hedef alabileceğini göstermektedir (Parida vd., 2010).
Ancak BİT’in benimsenmesi oranları ülkeler arasında BİT’in kullanımını etkileyen bireysel ve çevresel
faktörler nedeniyle farklılık göstermektedir. Dünya üzerindeki her ülke aynı teknolojik altyapıya sahip
olmadığı gibi, aynı gelir seviyesine ve aynı dijital beceri seviyesine de sahip olmamaktadır.
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Skoko vd. (2007), BİT’in benimsenmesini etkileyen faktörleri teknolojik faktörler (bilgi sistemlerinin
kalitesi ve yetenekleri, karmaşıklık, uygunluk, organizasyonel altyapı), çevresel faktörler (rekabet
baskısı, tedarikçi/müşteri baskısı, kamu politikası ve hükümetin rolü), ekonomik faktörler (BİT’in
maliyeti, makroekonomik gelişmeler, pozitif ve negatif etkiler, uygulama maliyetlerinin kontrolü,
gelişmiş BT sistemlerinin edinilmesi ve sürdürülmesi ile ilgili maliyetler), organizasyonel faktörler
(boyut, göreceli avantaj, bilgi yoğunluğu, uzmanlık, üst yönetim desteği, imaj, şirket kültürü, hızla
gelişen yeni çözümler) ve bireysel faktörler (yöneticinin yenilikçiliği, yöneticinin BİT bilgisi ve desteği,
çalışanların BİT konusundaki bilgisi ve tutumu) olmak üzere 5 grupta incelemiştir.
Ülkelerdeki tüketiciler, işletmeler ve devlet yönetimleri tarafından BİT’in benimsenebilmesi için
uygulanması gereken politikalar bulunmaktadır. Bu politikalardan BİT fiyatlarının düşük tutulması,
BİT’e olan talebi yükseltici düzenlemeler yapılması ve kilit öneme sahip uygulamaları (teknoloji
okuryazarlığını arttırmak, veri kullanımını teşvik etmek) geliştirmektir (Atkinson ve Miller, 2015).
Ancak bu politikaların özellikle farklı gelişmişlik seviyelerindeki ülkelerde aynı oranda uygulanmaması,
BİT’in benimsenmesi önünde bir engeldir. Örnek olarak gelişmekte olan ülkelerde BİT'in
benimsenmesi, BİT satın alımının maliyet etkileri, BİT tesislerinin yönetiminde bakım kültürünün
olmayışı, teknik bilgi birikimindeki yetersizlik nedeniyle genellikle sınırlıdır (Ogundile vd, 2019).

3.2.

Dijital Beceriler Kavramı

Dijital beceriler, 21. yüzyılda çok çeşitli fırsatları da beraberinde getirmektedir. Kapsamlı dijital beceri
stratejileri uygulayan ülkeler, nüfuslarının daha güvenli, verimli, yaratıcı ve başarılı olmaları için ihtiyaç
duydukları becerilere sahip olmalarını sağlarken, çevrimiçi olarak tehlikesiz, güvenli ve sağlıklı
kalmalarını sağlarlar. Ülkelerin yeni teknolojilerin ortaya çıkmasına ve bunların dijital ekonomi ve
dijital toplum üzerindeki etkilerine cevap vermek için dijital beceri stratejilerinin düzenli olarak
güncellenmesi gerekmektedir (İTU: 2018: 11).
Dijital beceriler kavramının tanımlanması ve bu becerilerin nelerden oluştuğu konusunda literatürde bir
uzlaşma bulunmamaktadır. Maneschijn vd, (2013) dijital beceriler kavramını, iş, eğlence, öğrenme ve
iletişim için BİT’in özgüvenli bir şekilde kullanılması olarak tanımlamıştır. Bu tanım incelendiğinde
dijital becerilerin BİT araçlarının günlük hayatta kullanabilme yetenekleri olduğu anlaşılabilmektedir.
Dijital becerilerin kavramsal olarak daha iyi anlaşılabilmesi için dijital beceri sınıflandırmalarının
incelenmesi daha faydalı olmaktadır.
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) dijital becerileri temel, orta ve ileri düzey olmak üzere üç
seviyede gruplandırmıştır (İTU: 2018: 5).
Temel Düzey: Klavye kullanma, dokunmatik ekran kullanma, bilgisayarda dosya yönetme, e-posta
gönderme gibi toplumda minimum düzeyde çalışılmasını sağlayan becerilerdir. Devlet, finansal ve ticari
hizmetlere erişilmesini sağlayan becerilerdir.
Orta Düzey: Dijital grafik tasarım, dijital pazarlama, içerik oluşturma gibi dijital teknolojileri daha
anlamlı ve faydalı bir şekilde kullanmayı sağlayan becerilerdir.
İleri Düzey: Bilgisayar programlama, ağ yönetimi, yapay zeka, büyük veri, kodlama, siber güvenlik,
nesnelerin interneti, mobil uygulama geliştirme gibi becerilerdir. Ayrıca dijital girişimcilikte bu beceri
grubuna girmektedir.
ITU dışında dijital becerilerin sınıflandırılması konusundaki bir diğer çalışmada ise dijital beceriler
operasyonel beceriler, bilgi becerileri ve stratejik beceriler olmak üzere üç grupta incelenmiştir (Deursan
ve Dijk, 2010).
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Operasyonel beceriler: Bilgisayar ile ağ donanım ve yazılımlarını kullanabilme becerisidir.
Bilgi becerileri: Bilgisayar ve ağ kaynaklarındaki bilgileri arama, seçme ve işleme becerileridir. İkiye
ayrılır.
- Biçimsel (Formal) bilgi becerileri: Bir bilgisayarın ve bir bilgisayar ağının, internet'in dosya
yapıları, menü yapıları ve köprüler gibi biçimsel özelliklerini anlama ve kullanma yeteneğidir.
- Önemli bilgi becerileri: Belirli bilgisayar ve ağ kaynaklarındaki bilgileri belirli soru ve
ihtiyaçlara göre bulma, seçme, işleme koyma ve değerlendirme yeteneğidir.
Stratejik Beceriler: Belirli hedefler doğrultusunda bir kişinin toplumdaki konumunu iyileştirmek
amacıyla araçları kullanabilme yeteneğidir.
Dijital becerilerin arttırılabilmesi için ülke yönetimlerinin ve organizasyonların BİT araçlarının
kullanımı ile ilgili gerekli imkânları sunmaları gerekmektedir. Youssef vd, (2010)’a göre BİT’i
benimseyen ve organizasyonel yapısını buna göre değiştiren üniversitelerde okuyan öğrenciler,
öğrencilikleri esnasında BİT araçlarını kullanarak daha fazla dijital beceriler edinmektedirler. Bu
nedenle bilgi ve iletişim teknolojilerinin benimsenmesi ve kullanılması dijital becerileri arttırarak iş
dünyasında fırsat algılamalarını arttırıcı bir etkiye sahip olabileceği söylenebilir.

3.3.

Algılanan Fırsatlar

Girişimci zihniyet, tutkuyla yeni fırsatlar arama, muazzam bir disiplinle fırsatları takip etme, yürütmeye
odaklanma ve başkalarının enerjilerini bir hedefe çekebilme yeteneğini (Pradhan ve Nath, 2012) ifade
eden bir süreç olarak nitelendirilmektedir. Girişimcilik süreci, girişimci tarafından bir fırsatın
algılanması ile başlamakta ve bu fırsat kapsamında faaliyette bulunmasıyla devam etmektedir. Bu
süreçte önemli olan girişimcinin fırsat tanımlamasını yapmasıdır. Fırsat tanımlaması ise yeni ve karlı
olabilecek iş imkânlarını algılayarak yeni işletmeler kurmak veya var olan işletmeleri geliştirmektir.
Kısaca, girişimci algılarına dayanarak nasıl bir fark ve değer yaratacağını tasarlayarak fırsat tanımlama
yapmaktadır. Bu çerçevede girişimcilik tanımlarında fırsat algılama, fırsat tanımlama ve fırsat belirleme
gibi ifadelerin sıklıkla kullanılarak fırsat kavramına vurgu yapılması girişimciliğin odağında fırsat
kavramının olduğunun göstergesidir (Karabey ve Bingöl, 2010).
Fırsat ve tehdit algısı, Krueger ve Dickson (1994) tarafından bir kişinin girişimcilik karar sürecini
kategorize eden bilişsel olgular olarak nitelendirilmektedir (Akt. Tsai vd., 2016). Küresel Girişim
Monitörü (GEM)’de bu bilişsel algıları bir kişinin iş kurma isteği ile ilişkilendirerek kritik faktörler
olarak bildirmiştir. Kritik faktörlerin bireysel özellikler başlığı altında çeşitli demografik faktörler
(cinsiyet, yaş, coğrafi konum), psikolojik faktörler (algılanan yetenekler, algılanan fırsatlar, başarısızlık
korkusu) ve motivasyonel unsurlardan (ihtiyaç temelli ve fırsat temelli havalandırma, iyileştirme odaklı
havalandırma, vb.) bahsedilmektedir.
GEM tarafından hazırlanan 2018/2019 küresel raporunda (2018: 52) algılanan fırsatlar ve bu fırsatları
değerlendirme yetenekleri karşılaştırılarak ülke değerlendirmeleri yapılmıştır. Bu rapora göre;
insanların işlerini başlatmak için çevrelerinde fırsatlar görmelerine rağmen çok azının başlamak için
adım attığı ifade edilmektedir. Hindistan, İsveç, Polonya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri
bu kapsama dahildir. Özellikle İsveç ve Polonya’da algılanan fırsatların bir girişime dönüşmesi için bu
fırsatları takip etme yetenekleri oldukça düşüktür, çünkü bu fırsatları takip etme yeteneğine sahip
olduklarını düşünmemektedirler. Hindistan ve Suudi Arabistan’da ise fırsatları takip etme yeteneği
algılarının fırsat algılarından daha yüksek olduğu görülmektedir.
Raporda, Avrupa ve Kuzey Amerika bölgesinin ise fırsat algılarının yüksek olduğu yerlerde, pek çok
ekonomide işe başlayabileceklerine inanan daha az oranda insan olduğu ve bu duruma ülkelerinde tipik
bir işletmeyi yürütmek için gerekenlere dair oldukça yüksek beklentilere sahip bireylerin neden
olabileceği belirtilmektedir. Öte yandan, fırsat algısı düşük olan bazı ekonomilerde de girişimcilik
kabiliyetine sahip olduklarına inanan bireylerin oranının yüksek olduğu gösterilmektedir.
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Doğu ve Güney Asya'da, fırsat ve yetenek algıları arasında bir denge olduğu, bununla birlikte Latin
Amerika ve Karayipler'de ise pek çok ekonomide bir iş kurabileceklerini düşünenlerden daha yüksek
bir oran olduğu, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde bazı ülkelerin iki gösterge için eşit seviyelerde olduğu
belirtilmektedir.
Küresel Girişimcilik Raporu ve literatürde yer alan diğer çalışmalarda algılanan fırsatların, algılanan
yetenekler çerçevesinde cinsiyet, yenilikçi davranış, duygusal zeka, öz yeterlilik, başarısızlık korkusu
ve girişimcilik niyetleri (Tsai vd., 2016; Cacciotti ve Hayton, 2015; Pradhan ve Nath, 2012) ile yakından
ilişkili olduğu anlaşılmaktadır.
3.4. BİT Benimseme Düzeyi, Dijital Beceriler ve Girişimcilik Fırsatı Algılaması Arasındaki
İlişkiler
Bilginin üretilmesinin ve hızlı bir şekilde iletilmesinin önemli avantajlar sağladığı günümüz dünyasında
tüketiciler farklı bilgilere internet tabanlı uygulamalarla ulaşırken şirketler ise bu bilgileri üretip
tüketicilere ulaştırabilmek için elektronik cihaz, yazılım, ağ sistemleri ve uzman personel gibi farklı
alanlarda yatırımlar yapmaktadır. Devletler de bu bilgi ve iletişim sistemlerinden vatandaş-devlet
ilişkilerinde hem faydalanan hem de ülke genelinde bu sistemleri kullanımları için gerekli yasal
düzenlemeleri yapan otorite konumundadır.
Bilginin bu derece önemli olması, bu bilgiye ulaşacak cihaz, yazılım, uygulamalar, sistemler konusunda
girişimcilere önemli fırsatlar sunarken diğer taraftan tüketicilere farklı şekillerde ulaşabilmenin
yöntemleri (e-ticaret, sanal ödeme sistemleri, kargo takip sistemleri gibi) konusunda da farklı fırsatlar
sunmaktadır.
BİT'in girişimci faaliyet üzerinde etkili olabileceği iki konu bulunmaktadır. Her şeyden önce, BİT
kullanımı, yeni firma oluşumu ve mevcut firmaların inovasyon faaliyetleri yoluyla yararlanılabilecek
yeni girişimci fırsatların yaratılmasını kolaylaştırabilir ve teşvik edebilir. İkincisi, BIT kullanımı, bir
dizi firma faaliyetinin işlem maliyetlerini azaltabilir, böylece giriş maliyetleri ile genç ve küçük
firmaların, ölçek ekonomilerinden yararlanan büyük mevcut firmalarla karşılaştırıldığında karşılaştıkları
dezavantajları azaltabilir. BİT böylece mevcut teknolojilerin hızla gelişmeye devam ettiği ve yeni
teknolojilerin sürekli olarak tanıtıldığı, yeni girişimci fırsatların ortaya çıkmasını teşvik eden önemli
teknolojik altyapılardan biri haline gelmiştir (Kotnik ve Stritar, 2015).
Bilgi ve iletişim teknolojileri işletmelerde verimliliğin artmasına, işlem sürelerinin kısalmasına, veri
depolarının fiziksel boyutlarının azaltılmasına, idari yolsuzlukların ortadan kaldırılmasına, işletme
çalışanları arasında uzaktan iletişim sayesinde işbirliğinin sağlanmasına, maliyetlerin azaltılmasına
katkı sağlamaktadır (Tavakoli, 2013).
Ayrıca BİT sistemleri, bir firmanın ürün ve hizmetlerini, pazarlarını, ürün maliyetini ve ürün
farklılaşmasını etkiler. Yenilikçi firmaların başarısı BİT’in eleştirel olarak uygulanması ve yaratıcı
kullanımına bağlı olmaktadır (Dangoloni, 2011). Bilgi ve iletişim teknolojileri yeni yönetim ve iş
fırsatları sunarken, verimlilik ve performansı artırır, organize etme ve yönetmede ortaya çıkan yeni
metotların uygulanmasını kolaylaştırır (Koçak, 2009). Skinner (2008) çalışmasında BİT kullanımının,
yeniliklerin etkilerini büyük ölçüde iyileştirebileceğini ve gelecekteki yenilikçi çabaları artırabileceğini
belirtmektedir.
Bilgi ve iletişim teknolojileri, bu bölümde anlatılan tüm bu imkânlarından faydalanabilmek isteyen
tüketiciler, işletmeler ve devletteki girişimciler için önemli bir pazar haline gelmektedirler. Ayrıca yeni
uygulamaların geliştirilmesi, satış sonrası hizmetler gibi konularda da girişimciler önemli fırsatlarla
karşılaşmaktadırlar. Bu fırsatların artabilmesi ve girişimcilik oranlarının bir ülkede yükselebilmesi için
ülkedeki teknolojik altyapı yanında BİT becerilerinin de nüfusun genelinde artması gerekmektedir.
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Böylece nüfusun kullanım oranları arttıkça girişimciler, içinde önemli fırsatları barındıran pazarda farklı
fırsatları algılayarak iş modeli haline getirebilirler.
Girişimcilik sürecinin temelini oluşturan fırsatların algılanması ile ilişkili olan cinsiyet kavramı
çerçevesinde Orta Doğu’da kadın girişimciliğini, girişimciliğin gelişmesinde engeller ve BİT
kullanımının anlaşılması açısından ele aldığı çalışmasında Mathew (2010) bilgi ve iletişim ile
teknolojiyi, girişimciyi etkileyen faktörler olarak ayrı ayrı ele almıştır. Çalışmasında BİT araçlarının iş
dünyasının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini ve girişimcileri iş geliştirmek ve büyütmek için
sınırların ötesine taşıdığını belirtmektedir. Dünyadaki bazı bölgelerde kadın girişimcileri olumsuz
etkileyen şartlara rağmen kadın nüfusun fırsatlar algılaması/geliştirmesi ve bu fırsatları yakalaması için
etkili bir araç olarak hareket ettiğini ifade etmektedir. Ayrıca çalışmada Orta Doğu’daki kadınlar
arasında girişimcilik gelişimi ve BİT kullanımını engelleyen unsurlar arasında BİT’e yeterli erişim
olmaması, BİT okur-yazarlığı ile kadınların BİT’i kullanma eğilimlerinin düşük olması, BİT araçlarına
erişimde finansal araç yetersizliği, BİT girdilerine yatırım yapılmaması, BİT’e yönelik sosyo-kültürel
boyutlar, BİT için talebin ve servis desteği için erişilebilirliğin yetersiz olması yer almaktadır.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızla gelişmesi girişimciler için geleneksel yöntemleri terk ederek
dijital dünyanın getirdiği avantajlardan faydalanarak kısa sürede daha fazla kar elde etme amacını ön
plana çıkartmıştır. Bu durumun sonucunda da yeni ya da mevcut işletme sahibi girişimciler yatırımlarını
dijital teknolojilere kaydırma ve bu teknolojilerden en iyi şekilde yararlanma çabasına girmişlerdir. Bu
süreç beraberinde dijital toplum kavramını getirmiş ve yeni girişimcilik modelinde BİT kullanımı ve
dijital araçların kullanımını ön plana çıkartmıştır (Koçak, 2009).
Davidson (2015), girişimcilik fırsatları çerçevesini dijital ürünler ve dijital platformlar üzerine çizmiş,
dijital alt yapının yeni girişim fikrinin bir parçası olarak hizmet ettiğini vurgulamıştır.
Bulut bilişim, veri analitiği, çevrimiçi topluluklar, sosyal medya, 3D baskı, dijital yapıcılar vb. olarak
tanımlanan dijital altyapılar girişimcilik sürecinin tüm aşamalarında daha fazla sayıda ve farklı
bireylerden oluşan grupların birleşmesine yol açmaktadır. Dijital teknolojiler giderek hem girişim hem
de süreç açısından girişimcilik fırsatının doğal bir parçasını oluşturmaktadır (Nambisan, 2017).

4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Ülkelerdeki bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BIT) benimsenme düzeyinin girişimcilik fırsatlarının
algılanması üzerindeki etkisinde nüfusun dijital becerilerinin düzenleyici (moderatör) rolünün olup
olmadığının belirlenmesi temel amacı çerçevesinde öncelikle değişkenler belirlenmiş ve oluşturulan
kavramsal model Şekil 1’de sunulmuştur. Araştırmanın kavramsal modelini test etmek amacıyla veriler
elde edilmiş ve veri setinde yer alan değişkenler arasındaki ilişkiler belirlenmiştir. Daha sonra ise
araştırmanın kavramsal modeli çerçevesinde oluşturulan hipotezler elde edilen veri seti kullanılarak
hiyerarşik regresyon analizi ile analiz edilmiştir.

4.1. Araştırma Modeli, Veri ve Yöntem
Araştırmada kullanılan veriler Dünya Ekonomi Forumu Küresel Rekabet Endeksi ve Global Girişimcilik
monitörü (GEM) verilerinden derlenmiştir.
Çalışmanın amacı çerçevesinde verisine ulaşılabilen 45 ülkeye ilişkin bilgi ve iletişim teknolojilerinin
benimsenme oranları, nüfus arasındaki dijital beceriler ve yaşadıkları bölgede yeni bir iş kurmak için iyi
fırsatlar algılayan 18-64 yaş arası nüfus yüzdesi verilerinin hiyerarşik regresyon analizi ile
düzenleyicilik etkisi test edilmiştir. Çalışmanın amacına yönelik modelde bilgi ve iletişim teknolojileri
benimseme oranları bağımsız değişken ve yeni bir iş kurmak için iyi fırsatlar algılayan 18-64 yaş arası
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nüfus yüzdesi bağımlı değişken olarak yer alırken nüfus arasındaki dijital beceriler de düzenleyici
(moderatör) değişken olarak belirlenmiştir.
Şekil 1. Kavramsal Model

Algılanan
Fırsatlar

BIT Benimseme

Dijital Beceriler
(Düzenleyici)

Aracılık analizi nedensel etkinin nasıl işlediğine odaklanırken, düzenleyicilik analizi bu etkinin hangi
şartlarda, hangi koşullar altındaki insanlarda ve hangi büyüklükte var olduğunu ele almaktadır.
Düzenleyicilik analizinde bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisinin düzenleyici
değişkene bağlı olduğu düşünülmektedir. Eğer bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki
etkisinin büyüklüğü ve yönü düzenleyici değişkene bağlı olarak değişiyorsa bu etkinin düzenleyici
değişken tarafından yönetildiği ifade edilmektedir (Hayes ve Rockwood, 2017).
Stone ve Hollenbeck (1984)’e göre hiyerarşik regresyon tekniği düzenleyicilik tanımlamasında tek
uygun ve doğru yöntemdir (Akt. Ceylan ve Bayram, 2006). Düzenleyicilik etkisini içeren bir hiyerarşik
regresyon analizinde düzenleyici role sahip değişkenin etkisini ortaya çıkarmak amacıyla bağımsız
değişken ve düzenleyici değişkenin çarpımından oluşan yeni bir etkileşim değişkenine ihtiyaç
duyulmaktadır (Zscore). Bağımsız ve düzenleyici değişkenlerin çarpım değerini taşıyan bu değişken
regresyon analizine dahil edildiğinde bağımlı değişken üzerinde anlamlı bir etki meydana getiriyorsa
düzenleyici bir etkinin varlığından söz etmek mümkündür (Aiken ve West, 1991).
Düzenleyicilik etkisinin belirlenmesindeki en uygun yöntemin hiyerarşik regresyon analizi olarak ifade
edilmesi çerçevesinde oluşturulan kavramsal modele ait hipotezin test edilmesi üç aşamada
gerçekleştirilmiştir. Birinci aşamada yalnızca bağımsız değişken olan bilgi iletişim teknolojilerini
benimseme, ikinci aşamada bağımsız değişken (Zscore) ile birlikte düzenleyici değişken dijital beceriler
(Zscore) ve üçüncü aşamada bu iki değişkenin çarpımından elde edilen etkileşim terimi analize dahil
edilmiştir.

4.2. Analiz ve Bulgular
Araştırmada öncelikle veri setinde yer alan değişkenler için tek değişkenli normal dağılımın sağlanıp
sağlanmadığı Kolmogrov Smirnov testi ile analiz edilmiş ve her üç değişken açısından tek değişkenli
normal dağılımın sağlandığı görülmüştür. Ardından çoklu doğrusal bağlantının olup olmadığını test
etmek amacıyla varyans artış faktörleri (VIF) incelenmiş ve değişkenlerin VIF değerlerinin 1-10
arasında olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın temel amaçlarından biri, Dijital becerilerin BİT benimseme
ve algılanan fırsatlar arasındaki ilişkileri ne yönde etkilediğini incelemektir. Bu amaçla, öncelikle
korelasyon analizlerine yer verilmiş ve değişkenler arasındaki ilişkiler hem Pearson hem de Spearman
Korelasyon Analizi ile değerlendirilmiştir. Çalışmada araştırma değişkenleri ve bu değişkenlerin
boyutları ile ilgili yapılan analiz sonucunda değişkenlerle ilgili aritmetik ortalama, standart sapma ve
korelasyon katsayıları Tablo 1’de belirtilmiştir.
Pearson korelasyon analizi sonuçlarına göre; algılanan fırsatlar ile BİT benimseme ve dijital beceriler
arasında anlamlı bir ilişki olmadığı görülmektedir. BİT benimseme oranları ile dijital beceri oranları
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arasında (r=0,690, p<0,01) pozitif yönlü ve kuvvetli sayılabilecek istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
mevcuttur.
Tablo 1. Ortalama, St.Sapma, Korelasyon, Normal Dağılım ve VIF Değerleri
Değişken

Ort.

Ss.

1
2
3 K-S Test VIF
Pearson
Pearson
İst.
Spearman Spearman
Sig.Değeri
46,14 16,78
0,100
1 Algılanan
1
Fırsatlar
p=0,200
-0,081
0,102
1,91
2 BİT
1
63,06 15,18
Benimseme
p=0,200
-0,030
0,244
0,690**
0,062
1,91
3 Dijital
1
4,55
0,76
*
**
Beceri
p=0,200
0,352
0,702
**
p< 0,01, * p<0,05
Spearman korelasyon analizi sonuçlarına göre ise algılanan fırsatlar ile BİT benimseme oranları arasında
anlamlı bir ilişki bulunmazken dijital becerilerin hem algılanan fırsatlar (r=0,352, p<0,05) hem de BİT
benimseme oranları (r=0,702, p<0,01) ile anlamlı ve pozitif ilişkiler olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.
Tablo 2. Hiyerarşik Regresyon Analizi Sonuçları
Değişkenle
r

Aşama 1
β
-0,081

t
-0,534

Aşama 2
p
0,596

β
-0,477

t
-2,467

Aşama 3
p
0,018

β
-0,407

t
-2,498

BİT
Benimse
Dijital
0,573
2,964
0,005
0,741
4,444
Beceriler
Mediator
0,554
4,323
R
0,081
0,422
0,660
R2
0,007
0,178
0,436
Düz. R2
-0,017
0,139
0,394
F
0,286
4,560
10,550
p
0,596b
0,016c
0,000d
a. Bağımlı Değişken : Algıfırsat
b. Belirleyiciler : (Constant), Zscore(BITBenimseme)
c. Belirleyiciler :(Constant), Zscore(BITBenimseme), Zscore(Dijitalbeceri)
d. Belirleyiciler : (Constant), Zscore(BITBenimseme), Zscore(Dijitalbeceri), mediator

p
0,017
0,000
0,000

Elde edilen bu bulgular çerçevesinde; BİT benimsenme oranları ile dijital beceriler arasındaki ilişkide
bilgi ve iletişim teknolojilerinin toplum tarafından daha fazla benimsenmesi, BİT araçlarının etkin bir
biçimde kullanılması ile toplumdaki dijital becerilerin de gelişmesini sağlayacaktır. Bu bulgu Davidson
(2015)’ın çalışmasında belirttiği gibi bilgi iletişim teknolojilerinin kullanımının artması ile bu
teknolojilerden yararlanma çabası içerisinde olan dijital toplum yapısı fikri ile örtüşmektedir. Pearson
korelasyon analizinde dijital beceriler ile algılanan fırsatlar arasında herhangi bir ilişki ortaya çıkmazken
Spearman korelasyon analizinde düşük de olsa bu iki değişken arasında bir ilişki olduğu göze
çarpmaktadır.
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BİT benimseme oranlarının yaşadıkları bölgede bir firma kurmak için iyi fırsatlar algılayan 18-64 yaş
arasındaki nüfus yüzdesi üzerindeki etkisinde toplumdaki dijital beceri oranlarının düzenleyici etkisi
hiyerarşik regresyon analizi ile değerlendirilmiş Tablo 2’deki sonuçlara ulaşılmıştır.
Araştırmada analiz sonuçlarına göre ülke nüfusunun bilgi ve iletişim teknolojilerini benimseme oranının
18-64 yaş arası nüfusun yaşadıkları bölgede yeni bir iş kurmak için iyi fırsatlar algılama yüzdesini
etkilediği ancak bu etkide nüfus arasındaki dijital becerilerin önemli oranda bir düzenleyici etkiye sahip
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırmanın amacı ve teori doğrultusunda oluşturulan model için hiyerarşik regresyon analizinin birinci
aşamasında yalnızca bağımsız değişken analize dahil edilmiş ve BİT benimseme oranlarının fırsatların
algılanması üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı (F=0,286; β=-0,081; t=-0,534; p>0,01)
görülmüştür. İkinci aşamada analize dahil edilen dijital beceriler değişkeninin birinci aşamada (-0,017)
olan düzeltilmiş R² değerini 0,139 (p<0,01) oranında anlamlı düzeyde arttırdığı görülmüştür. Bilgi
iletişim teknolojilerinin benimsenmesinin ve nüfus arasındaki dijital becerilerin ülkelerdeki 18-64 yaş
arası nüfusun yeni bir iş kurmak için fırsat algılama oranı üzerinde (sırasıyla, β=-0,477; p<0,05 ve
β=0,573; p<0,01) orta kuvvette etkisinin olduğu belirlenmiştir. Analizin üçüncü aşamasında bilgi
iletişim teknolojilerinin benimsenme oranları ve nüfus arasındaki dijital beceriler oranı değişkenlerinin
çarpımsal etkisinin analize dahil edilmesi ile birlikte düzeltilmiş R² değerinin anlamlı düzeyde
(R2=0,394; F=10,550; β=0,554; p<0,001) arttığı görülmüştür. Hiyerarşik regresyon analizi ile nüfus
arasındaki dijital becerilerin bilgi ve iletişim teknolojilerinin benimsenme oranı ile yeni bir iş kurmak
için fırsatların algılanması arasındaki ilişkide önemli bir düzenleyici etkisinin bulunduğu belirlenmiştir.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmada elde edilen bulgulara göre bilgi ve iletişim teknolojilerinin toplumu oluşturan bireyler
tarafından benimsenme oranı, yeni bir iş kurmak için iyi fırsatların algılanması açısından tek başına
yeterli bir etkiye sahip olmamakla birlikte toplumda dijital becerilerin yaygınlığının bu iki değişken
arasındaki nedensellik ilişkisi üzerinde var olan düzenleyici etkisi ile pozitif yönde ve anlamlı bir hale
gelmektedir.
Araştırmada özellikle bilgi iletişim teknolojilerinin benimsenmesi ve dijital beceriler arasında yüksek
bir korelasyon olması, bilgi iletişim teknolojilerinin toplum tarafından benimsenmesine bağlı olarak
talebin artması ve ülke yönetimlerinin toplumun talebi doğrultusunda BİT altyapı yatırımlarına önem
vermesini ve dijital okur yazarlığı artan toplumlarda girişimcilik açısından daha fazla fırsat
algılanabileceğini göstermektedir. Mathew (2010)’un çalışmasında belirtilen BİT araçlarının iş
dünyasının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini ve girişimcileri iş geliştirmek ve büyütmek için
sınırların ötesine taşıdığı ve Nambisan (2017)’ın çalışmasındaki dijital teknolojilerin giderek hem
girişim hem de süreç açısından girişimcilik fırsatının doğal bir parçasını oluşturduğu yönündeki
açıklamalarla örtüşmektedir.
Araştırmanın temel amacına yönelik olarak ulaşılan sonuç ise bilgi ve iletişim teknolojilerinin toplum
tarafından benimsenmesinin tek başına girişimcilik fırsatlarının algılanması ve girişimcilik ile ilgili
sürecin başlaması için yeterli bir nedensellik oluşturmadığı, ancak toplumun dijital becerilerinin bu iki
unsur arasındaki nedensellik ilişkisinde düzenleyici bir etkiye sahip olduğudur.
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yeniliğin yayılmasında önemli bir rolü bulunmaktadır. TAM
(Technology Acceptance Model - Teknoloji Kabul Modeli)’ne göre ise teknolojik araçların herhangi bir
duruma getireceği göreli yararı fazla ise benimsenme oranı ve hızı da o kadar fazla olmaktadır (Davis,
1989, s.323). Çevrim-içi öğrenme teknolojilerini etkili bir biçimde kullanma becerisine sahip olunması
ile öğrenme arasında bir ilişki olduğu ve bu ilişkide de özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinin
kullanımına yönelik bilgi ve beceri eksikliğinin öğrenmeyi engelleyici bir unsur olabileceği yazında yer
almaktadır (Bilgiç vd, 2011: 5). Yeni bir iş kurmak için de önemli olan bilgi ve iletişim teknolojilerinin
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benimsenmesi ve dijital teknolojilerin kullanma becerisinin artması ile gelişecek öğrenme ve yeniliğin
yayılması çerçevesinde mümkün olabileceği ifade edilebilir.
Bu sonuç çerçevesinde Mathew (2010) her ne kadar kadın girişimciler üzerinde çalışmış olsa da
araştırmasında bu sonucu destekleyen açıklamalara değinmiştir. Mathew (2010)’a göre BIT okur
yazarlığı ve BIT kullanma eğiliminin diğer bir ifade ile dijital araçları kullanma becerilerinin düşük
olması girişimcilik gelişimini engelleyen unsurlardır.
Tüm bu açıklamalar kapsamında ülkelerdeki BİT yatırımlarının artmasının, BİT’e erişimin
kolaylaştırılmasının girişimcilik ile ilgili fırsatların algılanması açısından tek başına yeterli olmayacağı
anlaşılmaktadır. BİT yatırımlarının yanında bu teknolojilerin doğru, etkin ve verimli bir şekilde
kullanılmasını sağlamak amacıyla dijital okur-yazarlığın sağlanması ve dijital araçların kullanım
becerilerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalara da ülke yönetimleri tarafından öncülük edilmesi önem
kazanmaktadır. Bu uygulamaların girişimcilik sürecinin ilk adımı olan fırsatların algılanması ve
tanımlanmasını olumlu yönde etkileyeceği söylenebilir.
İlerleyen çalışmalar için bu çalışmada yer alan değişkenlere teori çerçevesinde etken farklı unsurlara
ilişkin endeks değerleri eklenmesi yoluyla model genişletilerek farklı sonuçlar ortaya konulabilir.
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FİRMALARİN GİRİŞİMCİ PAZARLAMA BOYUTLARINA GÖRE
DEĞERLENDİRİLMESİ: KAYSERİ ÖRNEĞİ
EVALUATION OF COMPANIES ACCORDING TO ENTREPRENEURIAL
MARKETING DIMENSIONS: KAYSERI CASE
Uğur UĞUR1

Mehmet Ali AKKAYA2
ABSTRACT

In today's market environment where uncertainties and unpredictable situations are experienced,
entrepreneurial marketing has become an important element that can increase the chances of success of
small and medium-sized firms, especially those who are trying to survive with limited resources. In this
research, entrepreneurial marketing dimensions of firms were evaluated. The research was applied to
290 managers working in production companies operating in Kayseri/Turkey. Data were collected by
survey method. In the analysis phase, entrepreneurial marketing dimensions were examined as
proactiveness, opportunity-focus, calculated risk taking, innovativeness, customer intensity, resource
leveraging, value creation. When the findings of the research are examined, it is seen that the companies
exhibit the highest values in creating value. Proactiveness comes second, innovativeness comes third.
On the other hand, entrepreneurial marketing dimensions in which firms perform poorest are
opportunity-focus and calculated risk taking. In the conclusion part of the research, it is evaluated that
the performances of the firms according to the ach entrepreneurial marketing dimension, especially from
the legal point of view, and discussions and suggestions were developed in the context of the obstacles,
regulations and encouragements.
Keywords: Business, Marketing, Entrepreneur Marketing.
ÖZET
Belirsizliklerin ve öngörülemez durumların yaşandığı günümüz pazar ortamında, girişimci pazarlama,
özellikle kısıtlı kaynaklarla hayatta kalmaya çalışan sahip olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin başarı
şansını yükseltebilecek önemli bir unsur haline gelmiştir. Araştırmada işletmelerin girişimci pazarlama
boyutları değerlendirilmiştir. Araştırma, Kayseri/Türkiye’de faaliyet gösteren üretim firmalarında görev
yapan 290 yöneticiye uygulanmıştır. Araştırmada anket yöntemiyle veri toplanmıştır. Analiz
aşamasında, girişimci pazarlama boyutları, proaktiflik, fırsat odaklılık, risk yönetimi, yenilik odaklılık,
müşteri yoğunluğu, kaynak kullanımı, değer yaratma başlıkları altında incelenmiştir. Araştırma
bulguları incelendiğinde, firmaların girişimci pazarlama boyutlarından proaktiflik konusunda en yüksek
değerler sergilediği görülmektedir. İkinci sırada değer yaratma, üçüncü sırada yenilik odaklılık
gelmektedir. Firmaların en düşük performans gösterdiği girişimci pazarlama boyutları ise fırsat odaklılık
ve risk almadır. Araştırmanın sonuç kısmında, her bir girişimci pazarlama boyutuna göre işletmelerin
sergiledikleri performansları, özellikle hukuki açıdan değerlendirilmiş, karşılaşılan engeller,
düzenlemeler ve teşvikler bağlamında tartışma ve öneriler geliştirilmiştir.
Anahtar Kelimelere: İşletme, Pazarlama, Girişimci Pazarlama.
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1. GİRİŞ
Ürün ve hizmet özelliklerinin birbirine çok yaklaştığı günümüz pazar ortamında, firmalar için hayatta
kalmanın ve rekabet üstünlüğü sağlamanın yolu farklılaşmaktan geçmektedir. Özellikle sınırlı
kaynaklarla nispeten daha küçük pazar bölümlerine hitap etmeye çalışan küçük ve orta ölçekli işletmeler
(KOBİ’ler) için farklılaşmanın anahtarı olan girişimci pazarlama oldukça güncel bir konudur. Her ne
kadar girişimci pazarlama uygulamalarının hangi işletmeler için daha uygun olduğu konusunda bir fikir
birliği olmasa da pazara yakınlıkları, esnek yapıları, sınırlı kaynaklarla etkili olma çabaları nedeniyle bu
uygulamaların KOBİ’ler için uygun pazarlama yöntemleri olduğu açıktır. Buna karşılık bu işletmeler,
planlama, üretim, sermaye ve kalifiye istihdam sağlama, satış ve pazarlama gibi birçok konuda
dezavantajlı konumdadırlar. Tüm bu faaliyetleri sürecince girişimci işletmeler, bir takım yasal
sınırlamalarla karşılaşabildikleri gibi teşvik ve muafiyet gibi desteklerden de yararlabilmektedirler. Bu
noktada, faaliyet gösterilen ülkenin uyguladığı yasal düzenlemeler ve destekler, firmaların girişimcilik
özelliklerini doğrudan etkileyen önemli bir konudur.
Araştırmada, firmaların girişimci pazarlama boyutları incelenmiş, firmaların girişimci pazarlama
boyutlarına göre sergilediği görünüm, yasal düzenlemeler ve destekler bağlamında yorumlanmıştır.
Araştırma iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, girişimci pazarlama hakkında teorik bilgiler
sunulmuştur. İkinci bölümde, çalışmanın amacına yönelik gerçekleştirilen araştırmanın yöntemi, analizi,
bulgularına yer verilmiş, sonuç ve öneriler kısmında teorik ve uygulamaya dönük bilgiler verilmiştir.

2. GİRİŞİMCİ PAZARLAMA
Günümüzde, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ), hayatta kalabilmek ve sürdürülebilir bir
başarı sağlamak için girişimci stratejilere yönelmektedirler. Bu durum, işletmenin diğer
fonksiyonlarında olduğu gibi pazarlama alanında da kendisini göstermektedir. Girişimci pazarlama,
kısıtlı kaynaklarla, belirsiz piyasa koşullarında fırsatlar arayan işletmelerin pazarlama süreçlerini
belirtebilmek için kullanılmaktadır (Kayapınar vd., 2017: 3). İlgili literatür incelendiğinde, bazı
yazarların girişimci pazarlamanın tüm işletmeler için geçerli olduğunu ileri sürmesine (Miles ve
Darroch, 2006; Kraus vd., 2010; Hisrich ve Ramadani, 2018) karşılık bu kavramın KOBİ’leri daha çok
ilgilendirdiğine yönelik genel bir kabul söz konusudur (Storey, 1989; Gilmore and Carson, 1991; Hills
vd., 2008; Jones and Rowley, 2011). Büyük müşterilerinin az olması, işletme ve pazarlamada sınırlı
kaynağa sahip olmaları, girişimci etkisi, resmi organizasyon yapıları veya resmi iletişim sistemlerinin
olmaması, girişimci pazarlamayı KOBİ’ler için daha uygun hale getirmektedir (Hacioglu vd., 2012:
872). Ayrıca durgunluk ve kriz gibi öngörülemez ortamlarda, sahip olduğu özellikler ve esneklik
dolayısıyla, girişimci pazarlama, büyük işletmelere nazaran KOBİ’lerin daha kolay uyum
sağlayabileceği bir işlevdir. Bu bağlamda girişimci pazarlama, özellikle büyük işletmelere göre daha kıt
kaynaklara sahip olan KOBİ’lerin yenilik, risk yönetimi, kaynak kullanımı ve değer yaratma
konusundaki yaratıcı yaklaşımlarına odaklanır ve uygulanabilecek çeşitli eylemler ve yanıtları
açıklamaktadır (Becherer vd., 2012: 7).
Liretaürde yer alan girişimci pazarlama tanımları incelendiğinde, tüm tanımların pazarlama ve
girişimcilik disiplinleri unsurlarını kapsadığı görülmektedir (Sadiku-Dushi vd., 2019: 87). Kraus ve
diğerleri (2010: 26) tarafından yapılan tanıma göre, girişimci pazarlama, yenilikçilik, risk alma,
proaktiflik olarak tanımlanabilir ve kontrol edilebilir kaynaklar olmadan gerçekleştirilebilir. Bjerke ve
Hultman (2002: 15) girişimci pazarlamayı, girişimcilik yoluyla büyüyen küçük firmaların pazarlaması
olarak tanımlamışlardır. Miller’e (1983: 771) göre girişimci bir firma, ürün pazarında inovasyon yapan,
biraz riskli girişimlerde bulunan ve ilk olarak rakiplere darbe vuran, 'proaktif' yenilikler sunan ilk
firmadır. Dal ve Dal’a (2016: 44) göre girişimci pazarlama, yeni girişimlerin yanı sıra var olan
işletmelerde, yüksek rekabet ortamında dinamik, yüksek büyüme hedefli girişimciler tarafından
gerçekleştirilen pazarlama olarak tanımlanabilir.
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Morris ve diğerleri (2002: 5-8), girişimci pazarlamayı, proaktiflik, fırsat odaklılık, risk yönetimi, yenilik
odaklılık, müşteri yoğunluğu, kaynak kullanımı, değer yaratma olarak yedi alt boyutta almışlardır. Buna
göre girişimci pazarlama, risk yönetimi, kaynak kullanımı ve değer yaratma konusundaki yenilikçi
yaklaşımlarla kârlı müşterileri edinme ve elde tutma fırsatlarının proaktif olarak belirlenmesi ve
kullanılmasıdır.
 Geleneksel pazarlamadan farklı olarak proaktiflik, değişen çevreye uyum sağlayacak stretijler
geliştirek yerine, çevreden bağımsız ve çevreyi de etkileyebilecek rekabet stratejileri geliştirmektir.
Proaktif olmak, değişim yaratmak ve değişime uymaktır (Morris vd., 2002: 6).
 Fırsat odaklılık, karşılanmamış ihtiyaçlara hitap etmeyi ve yeni fırsatları rakiplerden önce
görmeyi ifade etmektedir. Buna göre işletmeler, işlerini geliştirmek, yeni pazarlara girmek ve faaliyet
alanlarında bir numara olmak için çaba göstermektedirler (Gorica ve Buhaljoti, 2016: 48).
 Hesaplanan risk alma, makul bir başarısızlık olasılığına karşılık risk çeşitlendirmesi sunan
fikirlere kaynak ayırma istekliliğini temsil etmektedir (Cristina, 2011: 1). Risk alma, girişimci odaklılık
açısından işletmelerin yenilik derecesiyle ilişkilidir. İşletmeler, yenilikçi oldukça daha yüksek riski göze
almaktadırlar (Dal ve Dal, 2016: 54-55).
 Yenilik odaklılık, firmanın karşılaştığı sorunlara ve yeni müşterilerin gizli gereksinimlerine
yaratıcı çözümler üretmeyi ifade etmektedir (Cristina, 2011: 1). Yenilik odaklılık, özellikle sınırlı
kaynaklarla faaliyet gösteren küçük girişimci işletmeler açısından çok önemlidir. Yenilik odaklılık,
işletme performansının önemli bir göstergesidir. Yenilik odaklı pazarlama, işletmenin yeni pazar, yeni
ürün ve yeni süreçlere odaklanmasını sağlamaktadır (Eren, 2012: 104).
 Müşteri yoğunluğu, geleneksel pazar ve müşteri odaklılıktan farklı olarak, müşteri eşitliğini,
işsel ilişkileri ve firmanın pazarlama çabalarına duygusal yaklaşımı temsil etmektedir. Girişimci
pazarlama, müşteri kazanma, müşteriyi elde tutma ve müşteri geliştirme konusunda yaratıcı yaklaşımlar
içermektedir. (Morris vd., 2002: 7).
 Kaynak kullanımı, kaynakları genişletmek ve daha büyük değer yaratmak için standart dışı bir
şekilde kullanmak anlamına gelir. Optimal olarak kullanılmamış bir kaynağı tanıma ve pazarın amacını
gerçekleştirmek için kaynağın nasıl kullanılabileceğinin yeni yollarını bulma yeteneğine işaret
etmektedir (Gorica ve Buhaljoti, 2016: 48). Kaynak kullanımında en önemli nokta, hedeflere ulaşmak
amacıyla başka işletmelerin kaynaklarını kullanmadır. Kaynakların takas edilmesi, ödünç alınması,
kiralanması, paylaşılması, yeniden kullanılması ve dış kaynaklardan yararlanılması, bu tür kaynak
kullanımına verilebilecek örneklerdir. Bu çabalar işletme içindeki birimlerin yanı sıra tedarikçiler,
dağıtımcılar, müşteriler ve diğer organizasyonlar tarafından yönetilebilmektedir (Morris ve diğerleri,
2002 akt. Marangoz ve Erboy, 2013: 83).
 Değer yaratma, işletmeler için odak nokta, işlemler ve ilişkiler açısından bir ön olmalıdır.
Pazarlamacının görevi, kullanılmayan müşteri değeri kaynaklarını keşfetmek ve değer üretmek için her
bir pazarlama karması öğesini keşfetmektir. Ayrıca, yaratılan yeni değerin miktarı, pazarlama
girişimlerinin değerlendirilmesinde temel ölçüttür. Dinamik pazarlarda, değer denklemi sürekli olarak
yeniden tanımlanmaktadır (Morris vd., 2002: 8).
Geleneksel pazarlamadan farklı olarak girişimci pazarlama yaklaşımı, sadece davranışta değil,
pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olanların davranışlarının altında yatan tutumlarda da değişiklik
gerektirmektedir. Çünkü yenilikçi, risk gerektiren ve proaktif eylemler, yöneticilerin bu tür normatif
davranışları anlama ve destekleme becerileri geliştirmeleri gerektirmektedir (Morris ve diğerleri, 2002:
5). Read ve diğerleri (2009), yaptıkları araştırmada, girişimciler ile girişimcilik uzmanlığı daha az olan
yöneticilerinin belirsizlik altında gerçekleştirdikleri pazarlama faaliyetlerinde önemli farklılıklar
olduğunu belirlemişlerdir. Buna göre, girişimci uzmanlığı olmayan yöneticiler, öngörülebilen pazarlama
tekniklerine güvenirken girişimci yöneticiler, pazarlama taktiklerinde etkili veya öngörülemeyen mantık
kullanmışlardır. Bu sonuç, girişimci pazarlamanın risk alma konusunda geleneksel pazarlamadan
ayrıldığını göstermektedir. Dew ve diğerlerine (2009 akt. Ionită,2012: 137) göre, girişimci olmayanların
düşünce tarzı (öngörücü mantık) ile girişimcilerin nasıl düşündüğü (etkili mantık) arasında beş önemli
fark vardır. Bu farklılıklar, gelecek vizyonu, karar verme temeli, risk tutumu, yabancılara yönelik tutum
ve beklenmedik durumlara karşı tutum konularında kendini göstermektedir. Nwaizugbo ve Anukam
(2014) tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre, geleneksel pazarlama yapılandırılmıştır ve
çerçevesi, resmi planlama ve teorik yapıların gelişmesi için belirli koşulları gerektirir. Girişimci
pazarlama ise bir işletmeyi büyütmek için doğaçlama yapmak ve mükemmel koşullar aramamaktadır.
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Girişimci pazarlama; uyumcul/reaktif bir pazarlama yaklaşımının yerine düzenleyici/proaktif bir
yaklaşımın esas alınarak, işletmelerin sıradışı düşünce ve yenilik aracılığıyla, pazar koşullarını
avantajlarına çevirebilme fırsatı sunmaktadır (Dal ve Dal, 2016: 59). Bu süreçte girişimci pazarlamanın
faydalandığı unsurlar, işletmenin diğer elemanlarını da güçlendirmektedir (Ionită, 2012: 137). Proaktif,
yenilikçi ve fırsat odaklı davranışlar, müşteri değeri yaratma ve kaynakların en etkili şekilde kullanımı
konularında işletme performansını etkileyebilecek önemli girişimci pazarlama unsurlarıdır. Nitekim
Bulut ve diğerleri (2013) tarafından yapılan araştırmada, girişimci pazarlama boyutlarından değer
odaklılık ve risk alma odaklılığın yenilik performansı üzerinde ve değer odaklılığın ise finansal
performans üzerinde anlamlı ve olumlu etkileri olduğu ortaya konmuştur.

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırmanın amacı, firmaların girişimci pazarlama boyutlarının incelenmesi ve sonuçların yasal
düzenlemeler ve destekler bağlamında yorumlanmasıdır.
Araştırma, Kayseri/Türkiye’de faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerde çeşitli kademelerde
görev yapan yöneticilere uygulanmıştır. Araştırmada, anket yöntemiyle veri toplanmıştır. Araştırma
anketi iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Sadiku-Dushi ve diğerleri (2019) tarafından
literatürden (Becherer vd., 2012; Li vd., 2009) derlenen, 36 maddeden oluşan, girişimci pazarlamayı
yedi alt boyutta (proaktiflik, fırsat odaklılık, hesaplanan risk alma, yenilik odaklılık, müşteri yoğunluğu,
kaynak kullanımı, değer aratma) ölçen, girişimci pazarlama ölçeği yer almaktadır. İkinci bölümde,
katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye yönelik 7 sor er almaktadır.
Araştırmada, girişimci pazarlama ölçeğinin yapı geçerliliğini test etmek için açıklayıcı ve doğrulayıcı
faktör analizlerinden yararlanılmıştır. Faktör analizinde, faktörlere dahil olmayan ya da faktör yükleri
0,40’ın altında olan maddeler analiz dışında bırakılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeğin
güvenilirliğini belirlemek üzere iç tutarlılık katsayısı hesaplanmıştır. İç tutarlılık katsayısının
belirlenmesinde Cronbach’s Alpha (α) korelasyon katsayısı kullanılmıştır.

4. ANALİZ VE BULGULAR
Araştırma anketi, 80 firma yöneticisine uygulanmıştır. Demografik özellikler incelendiğinde (Tablo 1),
katılımcıların yaklaşık üçte ikisinin erkek olduğu, büyük çoğunluğunun evli olduğu görülmektedir.
Katılımcıların yarıdan fazlası, orta yaş olarak değerlendirilen 31-50 yaş aralığında iken, yaklaşık üçte
biri 51 ve üstü yaş grubundadır. Katılımcıların önemli bir kısmı (yaklaşık % 72) üniversite mezunu iken
önemli bir kısmı (%70) orta düzey yöneticidir. İkinci sırada (%16) üst düzey yöneticiler gelmektedir.
Deneyime göre en fazla katılımcı (%58) 16 yıl ve üzeri deneyime sahip olanlar grubundadır. İkinci
sırada 11-15 yıl deneyime sahip olanlar gelmektedir. Katılımcıların gelir düzeyi incelediğinde, yaklaşık
yarısının aylık gelir düzeyinin 4001-5000 TL arasında olduğu, bu grubu 6001 TL ve üzeri gelire sahip
olanların izlediği görülmektedir.
Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri
n

%

Kadın

23

28

Erkek

57

Medeni
Durum

Evli
Evli değil

Yaş

Deneyim

Cinsiyet

n

%

Lise

23

28

72

Önlisans

24

30

72
8

90
10

Lisans
Lisansüstü

27
6

34
8

31-40
41-50
51 ve üzeri

12
39
29

15
49
36

Yönetim
Kademesi

Üst
Orta
Alt

13
56
11

16
70
14

5 yıl ve altı
11-15

9
25

11
31

Gelir

4001-5000 TL
5001-6000 TL

41
17

51
21

16 yıl ve üzeri

46

58

6001 TL ve üzeri

22

28

Eğitim
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Araştırmada, girişimci pazarlama ölçeği, Bartlett Küresellik Testi (p<0,05) ve Kaiser-Meyer-Olkin Testi
(KMO) (0,78) sonuçlarına göre, faktör analizi için uygundur. Girişimci pazarlama ölçeği faktör analizi
sonuçlarına göre, ölçek maddeleri yedi faktör altında toplanmaktadır. Birinci faktör proaktifliği ölçen 4
madde, ikinci faktör fırsat odaklılığı ölçen 3 madde, üçüncü faktör hesaplanan risk almayı ölçen 3
madde, dördüncü faktör yenilik odaklılığı ölçen 3 madde, beşinci faktör müşteri yoğunluğunu ölçen 2
madde, altıncı faktör kaynak kullanımını ölçen 3 madde ve yedinci faktör değer yaratmayı ölçen 4
madde ile temsil edilmektedir. Faktörlere ait güvenilirlik değerleri incelendiğinde, tüm faktörlerin
güvenilir olduğu söylenebilmektedir. Ayrıca yedi boyutun birlikte değerlendirilmesi sonucu girişimci
pazarlama ölçeğine ait güvenilirlik değeri (α: 0,70) olup girişimci pazarlama ölçeğinin güvenilir olduğu
söylenebilmektedir.
Girişimci pazarlama alt boyutlarına ait ortalamalar incelendiğinde (Tablo 2), firmaların en yüksek
değere sahip olduğu girişimci pazarlama boyutunun proaktiflik olduğu görülmektedir. İkinci sırada
değer yaratma, üçüncü sırada yenilik odaklılık gelmektedir. Firmaların en düşük girişimci pazarlama
boyutları ise fırsat odaklılık ve risk almadır.
Tablo 2. Girişimci Pazarlama Boyutlarına Ait İstatistikler

x̄
Proaktiflik
Değer Yaratma
Yenilik Odaklılık
Kaynak Kullanımı
Müşteri Yoğunluğu
Risk Alma
Fırsat Odaklılık

4,22
4,16
4,05
4,03
3,89
3,47
3,13

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırmada, firmaların girişimci pazarlama boyutlarının incelenmiştir. Buna göre, firmaların en yüksek
düzeyde sergilediği girişimci pazarlama boyutları sırasıyla, proaktiflik, değer yaratma ve yenilik
odaklılıktır. Firmaların en düşük performans gösterdiği girişimci pazarlama boyutları ise fırsat odaklılık
ve risk almadır.
Firmaların girişimci pazarlama boyutlarından en düşük değer gösterdiği boyutlar, fırsat odaklılık ve risk
almadır. Ülkelerin benimsedikleri ekonomik politikalar da girişimcilik kavramını şekillendirmekte ve
girişimcileri yönlendirmektedir. Türkiye’de zaman zaman görülen ekonomik istikrarsızlıklar, enflasyon
ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, girişimciler üzerinde büyük baskı oluşturmaktadır. Ayrıca finans
siteminin gelişmiş ülkelerdeki gibi projelere kredi verme isteğinin henüz yeteri kadar gelişmemesi, risk
algısını yükselten bir başka etkendir. Dolayısıyla güçlü ve istikrarlı ekonomik yapıya sahip olmak,
girişimcilerin proje fikirlerinin hayata geçirilmesi noktasında sağlanacak güçlü destekler, girişimci
pazarlama uygulayıcılarının risk algısını düşürecek, fırsatları kovalama ve uygulamada avantaj
sunacaktır.
Firmaların en yüksek düzeyde sergilediği girişimci pazarlama boyutları ise proaktiflik, değer yaratma
ve yenilik odaklılıktır. Girişimcilerin önündeki engellerden biri de yasal prosedürlerin fazlalığıdır. İşyeri
açma ve faaliyetlerin yürütülmesi aşamasında uygulanan prosedürlerin ve bürokratik işlemlerin
azaltılması, girişimcilere hız ve kolaylık sağlayacaktır. Devlet tarafından girişimci faaliyetlere verilen
desteğin özellikleri de önemli bir noktadır. Türkiye’de, KOSGEB, İŞKUR, TÜBİTAK ve çeşitli
kurumlar tarafından girişimciliğin desteklenmesi ve geliştirilmesi amacıyla birçok faaliyet
gerçekleştirilmekte birlikte, girişimciliğe sağlanan teşvik ve hibe programlarının daha sık hayata
geçirilmesi ve kapsamının genişletilmesi, nitelikli eleman, eğitim ve dış ticaret desteği sağlanması,
proaktif ve yenilikçi olma boyutunda girişimcilerin önünü açacak önemli faktörlerdir.
Girişim ve teşebbüs hürriyeti, sınai ve ticari faaliyette bulunma özgürlüğü olarak ifade
edilmektedir. İşletmeler, iktisadi faaliyetlerini girişimci pazarlama da dahil olmak üzere hukuka uygun
olacak nitelikte devam ettirmek zorundadır. Girişimci pazarlama potansiyeline sahip bireylerin
ekonomik sürece dahil edilmesi büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla riski üstlenen girişimci
pazarlamacı hukuki güvencesi varsa; ekonomik sürece dahil olmak isteyecek aksi halde bu güvenceyi

670

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

kendisine sağlayan ulusal veya uluslararası ekonomik siteme dahil olmak isteyecektir. Hukuk sistemi
bu yapıyı güvence altına alabilmek için bir takım düzenlemelerde bulunmuştur. Teknik hukuk gereği
özel teşebbüs kurmak serbest olup herkes dilediği alanda hukuka uygun çalışma, pazarlama ve ticari
faaliyette ve girişimde bulunma hürriyetine sahiptir. Bu konuda önemli olan girişimci pazarlamacı
önündeki hukuki engellerin kaldırılması, teşebbüs hürriyeti açısından kendisine birtakım güvencelerin
sağlanmasıdır. Temel hak ve hürriyet olarak girişimciliğin kabul edilmesi, bu hakkın işlevselliği için
milli ekonominin gereklerine uygun girişimci pazarlamacıyı koruyucu ve destekleyici tedbirlerin
alınmasıdır.
Araştırma sonuçları, örneklem olarak seçilen 80 firmayı kapsamakta olup, diğer firmalara
genellenememektedir. Araştırmada, firmaların girişimci pazarlama boyutları, yasal çerçeve, engeller,
teşvikler bağlamında değerlendirilmiş olup gelecekte yapılacak çalışmalarda firmaların girişimci
pazarlama boyutlarının başka kriterlere göre değerlendirilmesi ya da farklı değişkenlerle ilişkisinin
incelenmesi mümkün olabilecektir.
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THE EFFECTS OF TRADE WARS ON USA AND CHINA
MANUFACTURING INDUSTRY EMPLOYMENT
TİCARET SAVAŞLARININ ABD VE ÇİN İMALAT SANAYİ İSTİHDAMINA
ETKİLERİ
Gülçin Elif YÜCEL 1

Ayfer USTABAŞ 2
ABSTRACT

With the US-China trade war intensifying there is a lot of talk about whether trade protectionism is
actually making workers better off or worse. Many economists argue that companies in industries hit
hardest by escalating trade war hesitate to bring on new employees. Manufacturing industry is one of
the most susceptible industries to trade tensions. Studies show that US and China take steps to support
jobs as unemployment fears rise in trade war. Job market stress is increasingly visible, especially in
China, as export-oriented manufactures and technology firms slash jobs due to the trade war. In this
study, the main concern is to answer how the trade war is affecting manufacturing jobs and who the
winners and losers of manufacturing industry in US and China are.
Key word: Trade War, Industrial Economics, Manufacturing Industry, Employment
ÖZET
ABD-Çin ticaret savaşının yoğunlaşmasıyla birlikte, ticarette korumacılığın çalışanları daha iyi ya da
kötü hale getirip getirmediği hakkında bir çok tartışma vardır. Pek çok iktisatçı, artan ticaret savaşının
en çok vurduğu sektördeki şirketlerin, yeni çalışanlar istihdam etmeye tereddüt ettiğini iddia etmektedir.
İmalat sanayi, ticaret savaşlarına en duyarlı sektörlerden biridir. Çalışmalar, ABD ve Çin’in, ticaret
savaşındaki artıştan korktuğu için işsizlik mücadelesi kapsamında işleri destekleme yönünde adım
attığını göstermektedir. Ticaret savaşı nedeniyle ihracata yönelik üreticiler üretimlerini ve teknoloji
firmaları da işleri kestiklerinden, özellikle Çin'deki emek piyasası stresi giderek artmaktadır. Bu
çalışmada temel tartışma konusu ticaret savaşının imalat sanayi istihdamını nasıl etkilediği ve ABD ve
Çin'de imalat sanayinin kazananlarını ve kaybedenlerini belirlemektir.
Anahtar Kelime: Ticaret Savaşı, Sanayi İktisadı, İmalat Sanayi, İstihdam

1. INTRODUCTION
Economic relations between the US and China have expanded considerably in the last thirty years.
However, despite the growing economic ties and interdependence, bilateral disputes between the US
and China have become increasingly intense. With the US-China trade war intensifying there is a lot of
talk about whether trade protectionism is actually making workers better off or worse. Many economists
argue that the companies in industries hit hardest by escalating trade war hesitate to bring on new
employees. Manufacturing industry is one of the most susceptible industries to trade tensions. Studies
show that US and China take steps to support jobs as unemployment fears rise in trade war. Job market
stress is increasingly visible, especially in China, as export-oriented manufactures and technology firms
slash jobs due to the trade war.
In this study, the main concern is to answer how the trade war is affecting manufacturing jobs and who
the winners and losers of manufacturing industry in US and China are.
1
2

Dr.Öğr.Üyesi, Beykent Üniversitesi, elifyucel@beykent.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi, Beykent Üniversitesi, ayferustabas@beykent.edu.tr

673

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

2. LITERATURE SURVEY
The literature on US-China trade wars is limited and mostly analytical. Lazard (2017) explores USChina relations from the emerging market perspective during the Trump era. This article says that
Trump has begun to impose a 45% tariff on imported Chinese goods and has labeled China as a money
manipulator to subdue the value of renminbi in boosting exports. Morrison (2017) thoroughly
examines Sino-US trade and investment relations and analyzes possible bilateral trade wars. Schell
and Chairs (2017) analyze the US policy towards China and make recommendations for a new
administration. Li (2017) uses a numerical general equilibrium methodology to investigate the effects
of bilateral trade retaliation on China. Simulation results show that China will suffer from commercial
retaliation. Li, He and Lin (2018) concluded that under trade wars, the US would gain from prosperity,
GDP and non-manufacturing production, but would harm manufacturing employment and trade (both
exports and imports). They stated that both countries would lose as a result of the trade war, but that
China would lose more than the United States.

3.DESIGN OF THE STUDY
The history of how American affairs migrated to China underlines the role of multinational corporations
from Asia and other countries, exaggerating the cunning of Chinese authorities. In many low-quality
manufacturing industries, globalization forces sent jobs to China when they offered low wages, cheap
land and tax cuts. It has trained Chinese managers to operate foreign companies, exporting factories. As
China's wages have risen and President Trump's tariffs create unmanageable political risks, production
has gone to Southeast Asia and beyond. Donald Trump said that he was a tariff man, and that America
had received billions of dollars through tariffs. However, it should be borne in mind that tariffs are a tax
that is mostly paid by American consumers. Sometimes the fate of a single industry summarizes a period.
For example, in the 1970s, American factories produced more than 15 million bicycles annually, while
more than 95% of bicycles sold in the US today are overwhelmingly imported from China.

4.FINDINGS AND DISCUSSION
In recent years, the character and pace of globalization has changed and slowed down. As globalization
declines, the resulting trade pattern becomes more regional. The number of US manufacturing jobs has
been growing almost in line with general employment over the last eight years, challenging both
historical experience and expectations. In 2017, the Bureau of Labor Statistics predicts that the number
of production jobs will continue to decline by an average of 0.6% between 2016 and 2026. In China, on
the other hand, following the growth of 6.6% in 2018, the target for 2019 is 6% - 6.5% GDP which will
be the lowest rate in about 30 years. The Government of China has stated that economic policy will have
the focus of employment first ve and tries to keep the unemployment rate below 5.5%. However,
manufacturing and technology companies have recently started to lay off employees. In other words,
the trade war has created a confluence of pressures on exporters in China. For firms dependent on the
U.S. market, relocating is neither quick nor cheap. Relocation requires new facilities, new workforces
to recruit and train, new regulations to navigate that can cause catastrophic disruptions. As the trade war
with China drags on, many firms of high-tech electronics manufacturers to apparel companies want to
relocate out of China to dodge the tariffs. One of the possible consequences of those moves is a potential
labor shortage in places like Vietnam, Bangladesh and Cambodia, where many U.S. companies are
fleeing.
The trade war between US and China spread from tariffs to cover legal returns, venture capital and the
global dollar payments system. It is easy to see what an American list could be. For example, as the
trade war continues, the highly complex global network of financial and commercial ties seems to adapt.
Large hardware companies are changing their supply chains, retailers are changing resources to ensure
that goods sold in the US are not produced in China. For example, even the most successful companies
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in the world like Alibaba think they need a backup plan. Or if China is boycotting Apple or Boeing,
America can respond by suspending the trading of Chinese firms' shares and stopping capital increase.

4.CONCLUSION
The tariff increases and uncertainty around the trade negotiations have created turmoil in the markets,
threatening the historic economic growth of US. The additional tariffs will have a significant, negative
and long-term impact on American businesses, farmers, families and the U.S. economy. The Trump
administration has been trying to force China to reform its economy in a way that would create a level
playing field for American firms doing business in China. USA overstates the job impact and does not
take into account the jobs that would be added to the economy if China makes structural reforms.
US-China tensions will affect multiple countries by slowing exports, by making diversion in trade, by
making supply chain disruption, by slowing world economy and by relocating of production from China
and US. An escalation of the trade war that could hurt major importers and trigger even more painful
retaliation by China. U.S. and China will reach a limited trade deal, because both countries want a deal
they can spin as a political win, and which will ease pressure on their economies.
The world can't afford a trade war right now. China is now more important to the health of the global
economy than the U.S. It's the top trading partner to more countries and with emerging markets driving
60% of global GDP expansion is the engine powering the world's growth. China may now be stronger,
but the rest of the world is weaker. And it will be inevitable that manufacturing is falling into contraction
for the rest of the world. Aggressive trade demands are pushing China to become stronger, by relying
much more on its domestic economy, its own technology and innovation. The unintended consequence
of the trade war is to make China stronger.
The global economy is at a very sharp point, and mistakes made by policy makers will make things
worse. Tariff wars undermine the benefits and efficiencies of globalization. Higher trade uncertainty
will further dampen investment and disrupt global supply chains. So far, the direct consequences of the
trade war have not been fully realized. It takes time for firms to make adjustments, so these things take
time to show up in the data.
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TÜRKİYE’DE KAMUDA KARİYER FIRSATI OLARAK UZMAN
YARDIMCILIĞI STATÜSÜ: GÜNCEL GELİŞMELER VE STATÜNÜN
TANITILMASI
THE STATUS ASSISTANT EXPERT AS A CAREER OPPORTUNITY IN
PUBLIC IN TURKEY: INTRODUCING THE STATUS AND RECENT
DEVELOPMENTS
Çiğdem PANK YILDIRIM

Bayram COŞKUN

ABSTRACT
Today, with the effect of factors such as transition to information society, technocracy and the
development of technology, more specialist knowledge is needed in the provision of public services. As
a result of this phenomenon is spreading day by day in the status of civil servant recruitment of expert
in public organizations in Turkey. Experts are those who perform more specific tasks in their institutions
and have more privileged rights than civil servants in terms of personal rights. With the transition to the
Presidential Government System, the employment of experts has become more widespread. Many
ministries, affiliated and related organizations have expert staff. For example, there are staffs under the
Ministry of the Interior "Interior Assistant Expert", under the Ministry of Treasury and Finance
“Financial Services Assistant Expert”, “Revenue Assistant Expert”. The institutions first take the
candidates with exam to the “assistant expert” staff and then assign them to the expert staff after a certain
training period.
Within the scope of the study, first of all, it was determined which public institutions employ expert
staff. Then, the structure of the assistant expert exam of these institutions and method were examined.
In this context, it is also emphasized the relationship with “Public Personnel Selection Examination”
(PPSE) of the assistant expert exams and the fields in which the questions are asked. With this study,
experts in employment in the public sector increasing in recent years Turkey has been increasingly
studied and evaluated. In addition, especially the graduates of FEAS, it is aimed to introduce all aspects
of the status of assistant expert to undergraduate graduates, who have a career aim. In the study; it will
be utilized general provisions of public personnel management, legislation of institutions, the legislation
related to PPSE and literature knowledge.
Key Words: Career in Public, Expert, Assistant Expert, Presidential Government System.
ÖZET
Günümüzde, bilgi toplumuna geçiş, teknokrasi, teknolojinin gelişmesi gibi faktörlerin etkisiyle, kamu
hizmetlerinin sunumunda daha fazla uzmanlık bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu olgunun bir sonucu
olarak Türkiye’de kamu teşkilatlarında uzman statüsünde memur istihdamı gün geçtikçe
yaygınlaşmaktadır. Uzmanlar kurumlarında daha özel görevler ifa eden kişilerdir ve özlük hakları
açısından da memurlardan daha ayrıcalıklı haklara sahiptirler. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne
geçişle birlikte uzman istihdamı biraz daha yaygınlaşmıştır. Birçok bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluş
uzman kadrosuna sahiptir. Örneğin, İçişleri Bakanlığı bünyesinde “İçişleri Uzman Yardımcılığı”,
Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde “Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı”, “Gelir Uzman
Yardımcılığı” kadroları yer almaktadır. Kurumlar, adayları önce “uzman yardımcısı” kadrosuna sınavla
almakta ve belli bir yetişme evresinden sonra uzman kadrosuna atamaktadır.
Çalışma kapsamında, öncelikle, hangi kamu kurumlarının uzman statüsünde personel istihdam ettiği
tespiti yapılmıştır. Ardından bu kurumların uzman yardımcılığı sınavlarının yapısı ve yöntemi
incelenmiştir. Bu kapsamda uzman yardımcılığı sınavlarının “Kamu Personeli Seçme Sınavı” (KPSS)
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ile olan ilişkisi ve hangi alanlardan soru sorulduğu konusu üzerinde de durulmaktadır. Bu çalışma ile,
Türkiye’de son dönemlerde artan kamuda uzman istihdamı incelenmiştir. Bunun yanında, başta İİBF
mezunları olmak üzere, kariyerli bir meslek hedefine sahip olan lisans mezunlarına uzman yardımcılığı
statüsünün bütün boyutlarıyla tanıtılması amaçlanmaktadır. Çalışmanın yapılmasında; kamu personel
yönetiminin genel hükümleri, kurumların mevzuatı, KPSS ile ilgili mevzuat ve literatür bilgisinden
yararlanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Kamuda Kariyer, Uzman, Uzman Yardımcılığı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi.
1. GİRİŞ
Günümüzde teknolojideki gelişmeler, yaşanılan bilgi toplumu süreci, teknokrasi olgusu ve bürokrasinin
eskiye kıyasla daha karmaşık hale gelmesi gibi faktörler, kamu hizmetlerinin sunumunda uzmanlık
bilgisine daha çok ihtiyaç duyulmasına neden olmaktadır. Bu durum genel bilgi sahibi memurlara olan
ihtiyacı azalmakta ve “uzman” statüsünde memur istihdamının yaygınlaşmasına yol açmaktadır.
Türkiye’de de kamu kurum ve kuruluşlarında eskiden beri uzman istihdamı söz konusu olmakla birlikte,
2010’dan sonra 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (DMK)’una ilave edilen “Ek madde 41”
sonrasında hem uzman çalıştıran kamu kurumlarının hem de kamu kurumlarının uzman kadrosunun
sayısında bir artış gözlemlenmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtikten sonra da yeni
bazı uzmanlık kadroları ihdas edilmiştir.
Uzman/uzman yardımcılığı statüsü lisans mezunları için kariyer yapabilecekleri iyi bir statüdür ve
ücretleri de lisans mezunu olup “memur” unvanıyla çalışanlara kıyasla yaklaşık % 60 daha fazladır. 1
Bunun yanında uzmanların kurumlardaki saygınlıkları ve toplumsal statüleri daha iyidir. Ayrıca genel
bir gözlem neticesinde üst kademe kamu yöneticisi olarak atanma oranlarının daha yüksek olduğu
söylenebilir. Uygulamada uzmanlar önce “uzman yardımcısı” olarak atanmakta ve mevzuatla öngörülen
yetişme evresi (genellikle üç yıl) tamamlandıktan sonra kişiler “uzman” kadrosuna atanmaktadır.
Bu çalışmada ilk olarak kamu istihdamının genel yapısından söz edilmekte ve uzmanlık mesleği
tanıtılmaktadır. Ardından Türkiye’de hangi kamu teşkilatlarında uzman/uzman yardımcılığı statüsünde
personel istihdam edildiği tespit edilmekte, uzman yardımcılığı sınavlarının yapısı ve yönteminin ne
olduğu ve bu sınavların “Kamu Personeli Seçme Sınavı” ile olan ilişkisi konusu üzerinde durulmaktadır.
Son olarak da, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçiş süreciyle birlikte uzman yardımcılığı
istihdamına ilişkin ne gibi değişiklikler olduğu belirtilmekte ve konu ile ilgili değerlendirmeler
yapılmaktadır.
2. KAMU İSTİHDAMININ GENEL YAPISI
Devletin çalışma hayatına müdahalesi feodal döneme kadar götürülebilir fakat modern anlamda sanayi
devrimi ile başlamıştır. Liberal devlet anlayışı ile bireysel ve toplu iş hukuku, 2. Dünya Savaşı’ndan
sonra sendikaların güçlenmesi ve uygulanan refah politikaları ile devlet, çalışma ilişkilerinde rol
oynamaya başlamıştır. Çalışma yaşamı içerisinde, devletin üstlenmiş olduğu birtakım roller ve görevler
bulunmaktadır. Küreselleşmenin yarattığı etkiyle birlikte, devletin sahip olduğu bu durumun önemi
artmış, çalışma yaşamında onu yapısal olarak en önemli etken konumuna getirmiştir. Devletin işveren
olma rolünün sonucu olarak kamu istihdamı, ülkelerin ilerlemesinin ve gelişmesinin önemli araçlarından
biri olarak görülmektedir. Ülkelerin çoğunda kamu politikaları ve kamu istihdamı önemli rol
oynamaktadır (Cerev, 2014).
Bir ülkenin ekonomisinin mevcut durumunu ve yapısını değerlendirirken ve bu konuda bilgi sahibi
olurken o ülkenin istihdam yapısına bakmak gerekmektedir (Özpınar ve diğ., 2011). Türkiye’nin genç
1

Örneğin Eylül 2019 tarihi itibariyle “memur” statüsünde görev yapan yeni başlamış ve bekâr bir lisans mezununun maaşı 3,415.31 TL iken,
aynı şartlara sahip bir “uzman yardımcısı”nın maaşı 5,778.09 TL’dir (www.memurlar.net/maaş).
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bir nüfusa sahip olması ve nüfusun sürekli artış göstermesi istihdam sorununu ortaya çıkarmaktadır
(Şentürk, 2015). 1960 sonrası dönemden 2012 yılına kadar Türkiye’de istihdam sorununun nedenlerinin;
yapısal sorunlar, yüksek işgücü maliyetleri ve istihdam alanı oluşturmayan büyüme olduğu
belirtilmektedir (Ay, 2012). İşgücü piyasalarında istihdam ve işsizlik sorununun ortaya çıkması, bütün
ülkelerde kamu istihdamı kurumlarını önemli hale getirmiştir. Piyasanın ihtiyacı olan işgücünü
sağlamak, işsizliği makul düzeye düşürmek kamu istihdam kurumlarının görevi haline gelmiştir.
Türkiye’de de işgücü piyasasındaki bu düzenlemeyi yerine getirme görevi “Türkiye İş Kurumu Genel
Müdürlüğü”ne verilmiştir. Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, ortaya çıkan sorunları çözmek için
aktif ve pasif istihdam politikaları uygulamaktadır. Bu kurum 1946 yılında “İş ve İşçi Bulma Kurumu”
olarak kurulmuş, 2000/2003 yılında ise yapısı değiştirilerek Türkiye’de kamu istihdam kurumu olarak
faaliyet yürütmeye başlamıştır (Bayhan, 2007; Coşkun, 2017). Bunun yanında, çeşitli mevzuat
hükümleriyle Türkiye’de kamu istihdamı konusunda düzenlemeler yapılmıştır.
Türkiye’de kamu istihdamının genel yapısından söz ederken ilk olarak değinmemiz gereken kanun
Cumhuriyetin ilanından sonra 1926 yılında çıkarılmış olan “788 Sayılı Memurin Kanunu”’dur 2. 788
Sayılı Memurin Kanunu, kamuda istihdam şekillerini “memur” ve “müstahdem” olarak ikiye ayırmıştır.
Bu kanundan sonraki süreçte, 1961 Anayasası’nın kabulünden sonra 1965 yılında TBMM tarafından
memurların hizmete alınmaları, hak ve yükümlülükleri, disiplin işlemleri vb. konuları düzenleyen “657
Sayılı Devlet Memurları Kanunu” kabul edilmiştir.
Türkiye’de kamu istihdamının genel yapısı 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “İstihdam
Şekilleri” başlığını taşıyan 4. maddesinde ifade edilmektedir. Anılan maddede, Türkiye’de üç farklı
statüde kamu kurum ve kuruluşlarında personel istihdam edileceği hüküm altına alınmıştır. Bunlar;
“memur”, “sözleşmeli personel” ve “işçi” statüleridir. Kanunun ilk halinde 4. maddenin C bendinde yer
alan “geçici personel” statüsü, 2018 yılında 696 Sayılı KHK’da yapılan düzenleme sonucunda
yürürlükten kaldırılmıştır3. Bunun dışında, kamu hizmetlerinde uzmanlık bilgisine duyulan ihtiyacın bir
sonucu olarak, 2011 yılında 666 sayılı “Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde
Kararname”nin 3. maddesinde 657 Sayılı DMK’ya getirilen “Uzman İstihdamı” adlı Ek 41. madde ile
kamuda uzman ve uzman yardımcısı istihdamı yaygınlaşmıştır (Altunok, 2018).
1980 sonrasında küreselleşmeyle birlikte Türkiye’de 24 Ocak kararları neticesinde liberal politikalar
uygulanmaya başlanmış ve bunun sonucu olan serbest piyasa ekonomisinin uygulanmasıyla birlikte
Türkiye ekonomisi dışarıya açılmaya başlamıştır (Aytaç, 2018). Türkiye’de işgücü piyasasında yaşanan
gelişmeler, uygulanacak politikaların değişmesini gerekli hale getirmiştir (Çelik, 2013). Bütün bu
gelişmelerle beraber, teknik bilgiye olan ihtiyaç daha da artmış, kurumların uzman ve uzman yardımcısı
istihdam etme gereksinimi ortaya çıkmıştır. Uzmanlar ve uzman yardımcıları, kurumlarında daha özel
görevler ifa eden ve özlük hakları bakımından da memurlardan daha ayrıcalıklı haklara sahip olan
kişilerdir. Kamu hizmetlerinin sunumunda uzmanlık bilgisine duyulan ihtiyacın artmasının bir sonucu
olarak kamuda uzman ve uzman yardımcısı statüsünde personel istihdamı da gün geçtikçe
yaygınlaşmaktadır.

3. TÜRKİYE’DE KAMU TEŞKİLATLARINDA UZMAN YARDIMCILIĞI STATÜSÜ
Türkiye’deki kamu teşkilatlarında uzman yardımcısı statüsünde personel istihdam etmenin yasal
dayanağı 657 sayılı DMK’dır. 657 Sayılı DMK’ya 2011 yılında 666 sayılı “Kamu Görevlilerinin Mali
Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname”nin 3. maddesiyle getirilen “Uzman İstihdamı” 4
başlığını taşıyan Ek 41. Madde ile Türkiye’de kamu kurumlarının merkez teşkilatlarında uzman ve
uzman yardımcısı statüsünde memur istihdamı yaygınlaşmıştır. Anılan maddenin ilk fıkrasında 2018
2

31 Mart 1926 tarihinde çıkarılmıştır.
20/11/2017-KHK-696/17 md .; Aynen kabul: 1/2/2018-7079/17 md.
4
11/2/2014 tarihli ve 6519 sayılı Kanunun 22 nci maddesiyle, bu maddenin birinci fıkrasında yer alan “merkez teşkilatlarında” ibaresi “merkez
teşkilatları ile Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının merkez karargâhlarında” şeklinde değiştirilmiştir.
3
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yılında 703 Sayılı “Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlaması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” 5 ile
getirilen değişiklik sonrasında uzman istihdamının yapılabileceği kamu kurumları şu şekilde ifade
edilmektedir:
Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı
kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla kurumun görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere
merkez teşkilatlarında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet
komutanlıklarının merkez karargâhlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilir.
Ayrıca, 703 Sayılı KHK’nın 175. maddesiyle yapılan düzenleme sonucunda 657 Sayılı DMK’ya Ek 44.
Madde eklenerek kamu kurumlarının taşra teşkilatlarında da uzman ve uzman yardımcısı istihdam
edilebileceği hüküm altına alınmıştır. 6
Anılan yasal düzenlemeler doğrultusunda uzman istihdam eden bakanlıklar ve bazı kamu teşkilatları
ve varsa uzman istihdamına ilişkin kurumların ikincil düzeydeki mevzuatı tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Uzman Statüsünde Personel İstihdam Eden Kamu Teşkilatları
KAMU
TEŞKİLATINI
N ADI

BİRİM

Türkiye Büyük
Millet Meclisi
(TBMM)

Adalet
Bakanlığı

Aile, Çalışma
ve Sosyal
Hizmetler
Bakanlığı

UZMAN
-Yasama Uzmanı

Mevzuat Genel
Müdürlüğü8
Dış İlişkiler ve Avrupa
Birliği Genel
Müdürlüğü10
İnsan Hakları Dairesi
Başkanlığı11
Eğitim Dairesi
Başkanlığı12
Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı13
Ceza İnfaz Kurumları
İle Tutukevleri
İşyurtları Kurumu14

Eğitim ve Yayın Dairesi
Başkanlığı15

UZMAN
YARDIMCISI
-Yasama Uzman
Yardımcısı

MEVZUAT
-Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığı Yasama
Uzmanlığı Yönetmeliği7

-Adalet Uzmanı
-Adalet Uzmanı

Adalet Uzman
Yardımcısı

İnsan Hakları Uzmanı
Adalet Uzmanı

-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
Adalet Uzman
Yardımcıları

-1 Nolu CBK 62. Madde
-Adalet Uzmanlığı Yönetmeliği9

Adalet Uzmanı
Adalet Uzmanı

-Çalışma, Sosyal
Hizmetler ve Aile
Uzmanı

-Çalışma, Sosyal
Hizmetler ve Aile
Uzman Yardımcısı

-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-1 Nolu CBK 94. Madde
-Aile ve Sosyal Politikalar
Uzmanlığı Yönetmeliği16
-Aile ve Sosyal Politikalar
Uzmanlığı Tez Hazırlama
Yönergesi17

Anayasada yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması; 10/5/2018
tarihli ve 7142 Sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, 2/7/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır. 09/07/2018 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır.
6
Taşra teşkilatında uzman istihdamı
Ek Madde 44 – (Ek: 2/7/2018 - KHK-703/175 md.)
Bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla taşra
teşkilatlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilir.
7
01/07/2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
8
http://mgm.adalet.gov.tr/Telefonlis/Telliste.html, Erişim Tarihi: 15.09.2019.
9
04/07/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
10
http://diabgm.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/teskilat-semasi, Erişim Tarihi: 15.09.2019.
11
http://www.inhak.adalet.gov.tr/teskilat_semasi/teskilat.html, Erişim Tarihi: 15.09.2019.
12
http://www.edb.adalet.gov.tr/mertes.html, Erişim Tarihi: 15.09.2019.
13
http://www.dhdb.adalet.gov.tr/#, Erişim Tarihi: 15.09.2019.
14
http://www.iydb.adalet.gov.tr/Home//PersonelListe/12, Erişim Tarihi: 15.09.2019.
15
https://www.ailevecalisma.gov.tr/eydb/mevzuat/, Erişim Tarihi: 15.09.2019.
16
14/08/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
17
https://www.ailevecalisma.gov.tr/media/4293/3.pdf, Erişim Tarihi: 15.09.2019.
5
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Sosyal Yardımlar Genel
Müdürlüğü18

-Sosyal Yardım
Uzmanı

-Sosyal Yardım
Uzman Yardımcısı

Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Eğitim ve
Araştırma Merkezi
Başkanlığı20 (Bağlı
Kuruluş)

-Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Eğitim
Umanları

-Çalışma ve
Sosyal Güvenlik
Eğitim Uzman
Yardımcısı

Devlet Personel
Başkanlığı22 (İlgili
Kuruluş)

-Devlet Personel
Uzmanı

-Devlet Personel
Uzman Yardımcısı

Türkiye İş Kurumu

Aktif İş Gücü
Hizmetleri Dairesi24 6
uzman grubu25, Dış
İlişkiler ve Projeler
Dairesi26 2 uzman
grubu27, İstihdam
Hizmetleri Dairesi 28
4 uzman grubu29,
İşgücü Piyasası ve
İstatistik Daire
Başkanlığı30 3 uzman
grubu
çalıştırmaktadır.

Sosyal Güvenlik
Kurumu

Emeklilik Hizmetleri
Genel Müdürlüğüne
bağlı “Sosyal
Güvenlik
Uzmanları”31

Mesleki Yeterlilik
Kurumu

-Mesleki Yeterlilik
Uzmanı

-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-Aile ve Sosyal Politikalar
Uzmanlığı Yönetmeliği
-Sosyal Yardım Uzman
Yardımcılığı ve Sosyal Yardım
Uzmanlığı Sınav, Atama, Görev,
Yetki, Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik19
-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Eğitim ve Araştırma Merkezi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Eğitim Uzman Yardımcılığı Giriş
ve Uzmanlık Yeterlik Sınavları
Hakkında Yönetmelik21
-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-Devlet Personel Uzmanlığı
Yönetmeliği23

-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde

Emeklilik
Hizmetleri Genel
Müdürlüğüne
bağlı “Sosyal
Güvenlik Uzman
Yardımcıları”
-Mesleki Yeterlilik
Uzman Yardımcısı

-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-4 Sayılı CBK 428. madde
-Sosyal Güvenlik Uzmanlığı
Yönetmeliği32
-4 Sayılı CBK 256. Madde
-375 Sayılı KHK 23. madde

https://www.ailevecalisma.gov.tr/sygm/mevzuat/, Erişim Tarihi: 15.09.2019.
21/08/2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
20
http://www.casgem.gov.tr/tr/detay/teskilat-semasi, Erişim Tarihi: 15.09.2019.
21
05/12/2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
22
http://www.dpb.gov.tr/tr-tr, Erişim Tarihi: 15.09.2019.
23
10/11/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
24
https://www.iskur.gov.tr/kurumsal-bilgi/organizasyon/aktif-isgucu-hizmetleri-dairesi-baskani-v-volkan-oz/, Erişim Tarihi: 15.09.2019.
25
Uzman Grubu 1 (Mesleki Eğitim Kursları)
Uzman Grubu 2 (İşbaşı Eğitim Programları, Dış İlişkiler ve Mevzuat İşleri)
Uzman Grubu 3 (UMEM, Strateji, Kurumsal İletişim)
Uzman Grubu 4 (Girişimcilik Eğitim Programı, Bilgi İşlem)
Uzman Grubu 5 (Engelli ve Eski Hükümlü İdari Para Cezaları Komisyonu)
Uzman Grubu 6 (Özel Politika ve Uygulamalar, İstatistik, Bütçe)
26
https://www.iskur.gov.tr/kurumsal-bilgi/organizasyon/dis-iliskiler-ve-projeler-dairesi-baskani-v-ugur-tunc/, Erişim Tarihi: 15.09.2019.
27
Uzman Grubu 1 (Uluslararası İlişkiler)
Uzman Grubu 2 (AB ile İlişkiler ve Projeler)
28
https://www.iskur.gov.tr/kurumsal-bilgi/organizasyon/istihdam-hizmetleri-dairesi-baskani-ozlem-kupeli/, Erişim Tarihi: 15.09.2019.
29
Uzman Grubu 1 (Yurtiçi İstihdam Hizmetleri, Özel İstihdam Büroları ve Tarım Aracılığı, Hizmet Noktaları)
Uzman Grubu 2 (Hedef Belirleme, İzleme ve Değerlendirme, Bakanlığın Taşra Hizmetlerinin Koordinesi)
Uzman Grubu 3 (Kısa Çalışma Ödeneği, Toplum Yararına Program, İstihdam Teşvikleri)
Uzman Grubu 4 (Yurtdışı İstihdam Hizmetleri, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları, Genel Kurul, İstihdam Fuarları ve Kariyer Günleri,
İkili İşgücü ve İstisna Akdi Anlaşmalarının Hazırlanması)
30
https://www.iskur.gov.tr/kurumsal-bilgi/organizasyon/isgucu-piyasasi-ve-istatistik-dairesi-baskani-aydin-alabas/, Erişim Tarihi:
15.09.2019.
31
http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/merkez-teskilati/ana_hizmet_birimleri/emeklilik_hizmetleri
_genel_mudurlugu/organizasyon_yapisi, Erişim Tarihi: 15.09.2019.
32
12/12/2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
18
19
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İller Bankası

-İller Bankası
Uzmanı

-İller Bankası
Uzman
Yardımcısı33

Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü34

-Tapu ve Kadastro
Uzmanı

-Tapu ve Kadastro
Uzman Yardımcısı

Yerel Yönetimler Genel
Müdürlüğü

-Mali Hizmet Uzmanı

-Mali Hizmet
Uzman Yardımcısı

Strateji Geliştirme
Başkanlığı38

Milli Emlak Genel
Müdürlüğü41

Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı

Mekânsal Planlama
Genel Müdürlüğü42

Coğrafi Bilgi Sistemleri
Genel Müdürlüğü45

Personel Genel
Müdürlüğü

-Çevre ve Şehircilik
Uzmanı
-Mali Hizmetler
Uzmanı
-APK Uzmanı

-Çevre ve
Şehircilik Uzman
Yardımcısı
-Mali Hizmetler
Uzman Yardımcısı

-Milli Emlak Uzmanı

-Milli Emlak
Uzman Yardımcısı

-Çevre ve Şehircilik
Uzmanı
-Uzman (Harita ve
Emlak Dairesi
Başkanlığı, Mevzuat
Dairesi Başkanlığı)
-Sivil Savunma
Uzmanı43
-APK Uzmanı-giden
evrak

-Çevre ve Şehircilik
Uzmanı
-Çevre ve Şehircilik
Uzmanı
-Uzman (Disiplin
İşleri Şube Müdürü,

-Uzman
Yardımcısı (İmar
Planlama Daire
Başkanlığı,
Yönetim
Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı)
-Çevre ve
Şehircilik Uzman
Yardımcısı
-Çevre ve
Şehircilik Uzman
Yardımcısı

-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-4 Nolu CBK 486. madde35
-Tapu Ve Kadastro Uzmanlığı
Yönetmeliği36
-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle
Mahalli İdare Birlikleri Norm
Kadro İlke Ve Standartlarına Dair
Yönetmelik37
-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-1 Nolu CBK 125. Madde
-Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı
Yönetmeliği39
-Mali Hizmetler Uzmanlığı
Yönetmeliği40
-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-1 Nolu CBK 125. Madde

-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı
Yönetmeliği
-Sivil Savunma Uzmanlarının İdari
Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul
Ve Esasları İle Eğitimleri
Hakkında Yönetmelik44

-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı
Yönetmeliği
-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı
Yönetmeliği

http://www.ilbank.gov.tr/index.php?Sayfa=UzmanlikTezleri, Erişim Tarihi: 15.09.2019.
https://www.tkgm.gov.tr/tr/sayfa/teskilat-yasasi, Erişim Tarihi: 15.09.2019.
35
MADDE 486 – (1) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine göre Genel Müdürlükte Tapu ve
Kadastro Uzmanı, Tapu ve Kadastro Uzman Yardımcısı ve 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü
maddesine göre Tapu ve Kadastro Müfettiş, Tapu ve Kadastro Müfettiş yardımcısı istihdam edilebilir.
36
28/05/2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
37
22/02/2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Müfettiş ve mali hizmet uzmanı
MADDE 12- (1) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan norm kadro standartları cetvellerinde kendi alt gruplarında müfettiş ve mali hizmet uzmanı
öngörülen kapsama dahil kurum ve kuruluşlar bu unvanlarda personel istihdam edebilirler. Bu şekilde istihdam edilecekler, en az dört yıllık
lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca
kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından yapılacak özel yarışma sınavı sonunda mesleğe müfettiş
yardımcısı ya da mali hizmetler uzman yardımcısı olarak alınırlar. En az üç yıl çalışmak (Mülga ibare:RG-10/4/2014-28968) (…) şartıyla
açılacak yeterlik sınavına girme hakkını elde ederler. Yeterlik sınavında başarılı olanlar ilgisine göre müfettiş ya da mali hizmet uzmanı olarak
atanırlar.
38
https://webdosya.csb.gov.tr/db/strateji/menu/csb-frm-017-son_20190708035853.pdf, Erişim Tarihi: 15.09.2019.
39
22/12/2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
40
06/02/2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
41
https://milliemlak.csb.gov.tr/, Erişim Tarihi: 15.09.2019.
42
https://mpgm.csb.gov.tr/teskilat-semasi. Erişim Tarihi: 15.09.2019.
43
https://webdosya.csb.gov.tr/db/mpgm/menu/kopya-mpgm-telefon-rehberi-22-08-2019_20190904103857.pdf, Erişim Tarihi: 15.09.2019.
44
05/08/2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
45
https://cbs.csb.gov.tr/uzmanlik-tezleri-i-88546, Erişim Tarihi: 15.09.2019.
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Basın ve halkla İlişkiler
Müşavirliği

Emeklilik İşlemleri
Şube Müdürlüğü)
-Çevre ve Şehircilik
Uzmanı
-Uzman (Mekânsal
Planlama Genel
Müdürlüğü Harita ve
Emlak Dairesi
Başkanlığı)

-Dışişleri Uzmanı46
-Mali Hizmetler
Uzmanı
Dışişleri
Bakanlığı

Avrupa Birliği
Başkanlığı

Türk Akreditasyon
Kurumu (AB
Başkanlığına bağlı)

Enerji ve Tabii
Kaynaklar
Bakanlığı

Nadir Toprak
Elementleri Araştırma
Enstitüsü
Maden ve Petrol İşleri
Genel Müdürlüğü

Gençlik ve
Spor Bakanlığı

Hazine ve
Maliye
Bakanlığı

-Avrupa Birliği
Uzmanı

-Uzman
Yardımcısı(Mekân
sal Planlama
Genel Müdürlüğü
Kentsel Tasarım
Dairesi
Başkanlığı)

-Dışişleri Uzman
Yardımcısı
-Mali Hizmetler
Uzmanı

-Avrupa Birliği
Uzman Yardımcısı

-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı
Yönetmeliği

-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-1 Nolu CBK 160. Madde
-Dışişleri Uzmanlığı Yönetmeliği47
-Mali Hizmetler Uzmanlığı
Yönetmeliği
-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-4 Nolu CBK 64. Madde
-Bakanlıklar ve Başbakanlık Bağlı
Kuruluşları Avrupa Birliği
Uzmanlığı Yönetmeliği48
-375 Sayılı KHK 23. Madde
-4 Nolu CBK 637. Madde
-Akreditasyon Uzmanlığı
Yönetmeliği49

-Akreditasyon
Uzmanı

-Akreditasyon
Uzman Yardımcısı

-Enerji ve Tabii
Kaynaklar Uzmanı

-Enerji ve Tabii
Kaynaklar Uzman
Yardımcısı
-Avrupa Birliği
Uzman
Yardımcısı50

-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-1 Nolu CBK 182. Madde
-Enerji ve Tabii Kaynaklar
Uzmanlığı Yönetmeliği51
-Bakanlıklar ve Başbakanlık Bağlı
Kuruluşları Avrupa Birliği
Uzmanlığı Yönetmeliği

-Uzman

-Uzman
Yardımcısı

-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-4 Nolu CBK 762. Madde

-Uzman
-Maden ve Petrol
Uzmanı

-Uzman
Yardımcısı
-Maden ve Petrol
Uzman Yardımcısı

-Gençlik ve Spor
Uzmanı

-Gençlik ve Spor
Uzman Yardımcısı

-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-1 Nolu CBK 205. Madde
-Gençlik Ve Spor Uzmanlığı
Yönetmeliği53

-Merkez teşkilatında;
Hazine ve Maliye
Uzmanı
-Taşra teşkilatında;
Defterdarlık Uzmanı

-Merkez
teşkilatında;
Hazine ve Maliye
Uzman Yardımcısı
-Taşra
teşkilatında;
Defterdarlık
Uzman Yardımcısı

-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-1 Nolu CBK 241. Madde
-Maliye Bakanlığı Defterdarlık
Uzmanlığı Yönetmeliği54

-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-4 Nolu CBK 782. Madde
-Maden Ve Petrol Uzmanlığı
Yönetmeliği52

http://www.mfa.gov.tr/unvanlar.tr.mfa, Erişim Tarihi: 15.09.2019.En az üç yıl Bakanlıkta görev yapmış ve hazırladığı tezi kabul edilmiş
uzman yardımcıları, yeterlilik sınavını vermeleri halinde Dışişleri Uzmanlığı kadrosuna atanırlar. Uzmanlar merkez teşkilatında kendilerine
verilmiş uzmanlık görevlerini yerine getirirler.’
47
30.07.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
48
05/11/2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
49
03/04/2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
50
https://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Istihdam-Sekilleri, Erişim Tarihi: 15.09.2019.
51
06/03/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
52
20/06/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
53
25/06/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
54
25/06/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
46
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Gelir İdaresi Başkanlığı
(Bağlı Kuruluş)

Türkiye İstatistik
Kurumu (Bağlı
Kuruluş)

Merkez teşkilatında;
-Devlet Gelir Uzmanı
Taşra teşkilatında;
-Vergi İstihbarat
Uzmanı
-Gelir Uzmanı

-Kariyer Uzmanı57
-Türkiye İstatistik
Kurumu uzmanı

Sermaye Piyasası
Kurulu (İlgili Kuruluş)
Kamu İhale Kurumu
(İlişkili Kuruluş)

-Kamu İhale
Uzmanı60
-Merkez teşkilatında
İçişleri Uzmanı
-Taşra teşkilatında İl
Planlama Uzmanı

İçişleri
Bakanlığı

Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü (Bağlı
Kuruluş)

Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı
(Bağlı Kuruluş)

Kültür ve
Turizm
Bakanlığı

Merkez teşkilatında;
-Göç Uzmanı
Taşra teşkilatında;
-İl Göç Uzmanı

-Afet ve Acil Durum
Yönetimi Uzmanı
-Sivil Savunma
Uzmanı

-Kültür ve Turizm
Uzmanı
Atatürk Kültür, Dil ve
Tarih Yüksek Kurumu

-Yüksek Kurum
Uzmanı

Merkez
Teşkilatında;
-Devlet Gelir
Uzman Yardımcısı
Taşra teşkilatında;
-Gelir Uzman
Yardımcısı
- Uzman
Yardımcısı
-Türkiye İstatistik
Kurumu Uzman
Yardımcısı
-Uzman
Yardımcısı
-Uzman Hukukçu
Yardımcısı59
-Kamu İhale
Uzman Yardımcısı
-Merkez
teşkilatında İçişleri
Uzman Yardımcısı
-Taşra teşkilatında
İl Planlama
Uzman Yardımcısı
Merkez
teşkilatında;
-Göç Uzman
Yardımcısı
Taşra teşkilatında;
-İl Göç Uzman
Yardımcısı

-Afet ve Acil
Durum Yönetimi
Uzman Yardımcısı

-Kültür ve Turizm
Uzman Yardımcısı
-Yüksek Kurum
Uzman Yardımcısı

-657 Sayılı DMK Ek 41. ve 44.
Madde
-4 Nolu CBK 155. madde
-Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir
Uzmanlığı Yönetmeliği55
-Devlet Gelir Uzmanlığı
Yönetmeliği56
-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-4 Nolu CBK 610. Madde
-Türkiye İstatistik Kurumu
Uzmanlığı Yönetmeliği58

-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-1 Nolu CBK 275. Madde
-İçişleri Uzmanlığı Yönetmeliği61

-657 Sayılı DMK Ek 41. ve 44.
Madde
4 Sayılı CBK 166. madde
-Göç Uzmanlığı Yönetmeliği62
-İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliği63
-657 Sayılı Dmk Ek 41. Madde
-Afet ve Acil Durum Yönetimi
Uzman ve Uzman Yardımcılığı
Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev
ve Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik64
-Sivil Savunma Uzmanlarının İdari
Statüleri, Görevleri, Çalışma Usul
ve Esasları İle Eğitimleri Hakkında
Yönetmelik65
-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-1 Nolu CBK 300. Madde
-Kültür Ve Turizm Uzmanlığı
Yönetmeliği66
-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-Atatürk Kültür, Dil ve Tarih
Yüksek Kurumu Yüksek Kurum
Uzmanlığı Yönetmeliği67

26/12/2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
27/07/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
57
http://www.tuik.gov.tr/jsp/duyuru/upload/personelIstihdami.pdf, Erişim Tarihi: 15.09.2019.
58
08/08/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
59
https://www.spk.gov.tr/Sayfa/Index/0/3/1, Erişim Tarihi: 15.09.2019.
60
http://www.kik.gov.tr/sertifikali_kamu_alimlari_egitim_programlari-91-1.html, Erişim Tarihi: 15.09.2019.
61
25/06/2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
62
11/07/2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
63
11/07/2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
64
10/06/2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
65
05/08/2010 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
66
18/08/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
67
01/08/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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-Üst Kurul Uzmanı68
-Uzman

-Üst Kurul Uzman
Yardımcısı

-TİKA Uzmanı

-TİKA Uzman
Yardımcısı

Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar
Başkanlığı

-Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar
Uzmanı

-Yurtdışı Türkler
ve Akraba
Topluluklar
Uzman Yardımcısı

Vakıflar Genel
Müdürlüğü

-Vakıf Uzmanı

-Vakıf Uzman
Yardımcısı

-Milli Eğitim Uzmanı

-Milli Eğitim
Uzman Yardımcısı

Radyo ve Televizyon
Üst Kurulu
Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı

Milli Eğitim
Bakanlığı

-Milli Savunma
Uzmanı

Milli Savunma
Bakanlığı
Sağlık
Bakanlığı

-Sağlık Uzmanı

-Milli Savunma
Uzman Yardımcısı

-Sağlık Uzman
Yardımcısı

-Sanayi ve Teknoloji
Uzmanı

-Sanayi ve
Teknoloji Uzman
Yardımcısı

Türk Standardları
Enstitüsü

-TSE Uzmanı

-TSE Uzman
Yardımcısı

Türk Patent ve Marka
Kurumu

-Sınai Mülkiyet
Uzmanı

-Sınai Mülkiyet
Uzman Yardımcısı

Tarım ve
Orman
Bakanlığı

-Tarım ve Orman
Uzmanı

-Tarım ve Orman
Uzman Yardımcısı

Ticaret
Bakanlığı

-Ticaret Uzmanı

-Ticaret Uzman
Yardımcısı

Ulaştırma ve
Altyapı
Bakanlığı

-Merkez teşkilatında
Ulaştırma ve
Haberleşme Uzmanı,
Havacılık ve Uzay
Teknolojileri Uzmanı

-Merkez
teşkilatında;
Ulaştırma ve
Haberleşme
Uzman
Yardımcısı,

Sanayi ve
Teknoloji
Bakanlığı

-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-6112 sayılı Radyo ve
Televizyonların Kuruluş ve Yayın
Hizmetleri Hakkında Kanun69
-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-4 Nolu CBK 530. madde
-TİKA Uzmanlığı Yönetmeliği70
-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-4 Nolu CBK 748. madde
-Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Uzmanlığı
Yönetmeliği71
-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-4 Nolu CBK 720. madde
-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-1 Nolu CBK 332. Madde
-Millî Eğitim Uzmanlığı
Yönetmeliği72
-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-1 Nolu CBK 350. Madde
-Millî Savunma Uzmanlığı
Yönetmeliği73
-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-1 Nolu CBK 375. Madde
-Sağlık Uzmanlığı Yönetmeliği74
-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-1 Nolu CBK 409. Madde
-Sanayi Ve Teknoloji Uzmanlığı
Yönetmeliği75
-375 Sayılı KHK 23. Madde
-4 Nolu CBK 562. Madde
-TSE Uzmanlığı Yönetmeliği76
-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-4 Sayılı CBK 382. Madde
-Türk Patent Ve Marka Kurumu
Sınai Mülkiyet Uzmanlığı
Yönetmeliği77
-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-1 Nolu CBK 440. Madde
-Orman Ve Su İşleri Uzmanlığı
Yönetmeliği78
-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-1 Nolu CBK 471. Madde
-Gümrük Ve Ticaret Uzmanlığı
Yönetmeliği79
-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-1 Nolu CBK 502. Madde
-Ulaştırma Ve Haberleşme
Uzmanlığı İle Denizcilik
Uzmanlığı Yönetmeliği80

https://www.rtuk.gov.tr/rtukte-insan-kaynaklari/3701/968/rtukte-insan-kaynagi.html, Erişim Tarihi: 15.09.2019.
03/03/2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
70
05/06/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
71
16/12/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
72
30/03/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
73
27/09/2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
74
13/06/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
75
14/04/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
76
28/09/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
77
06/04/2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
78
27/03/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
79
08/08/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
80
27/03/2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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-Merkez ve taşra
teşkilatında ise
Denizcilik Uzmanı

Yükseköğretim
Kurulu
Başkanlığı
(YÖK)

Ölçme, Seçme
ve Yerleştirme
Merkezi
Başkanlığı
(ÖSYM)

Genel Kurmay
Başkanlığı ve
Kuvvet
Komutanlıkları
Merkez
Karargâhları

Havacılık ve Uzay
Teknolojileri
Uzman
Yardımcısı.
-Merkez ve taşra
teşkilatında ise
Denizcilik Uzman
Yardımcısı
-Yükseköğretim
Kurulu Uzman
Yardımcısı

-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-Yükseköğretim Kurulu Uzmanlığı
Yönetmeliği81

-Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme Merkezi
Uzmanı
-Yerli veya Yabancı
Uzman

-Ölçme, Seçme ve
Yerleştirme
Merkezi Uzman
Yardımcısı

-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-4 Sayılı CBK 350. Madde
-375 Sayılı KHK 26. Madde
-Ölçme, Seçme Ve Yerleştirme
Merkezi Uzman Ve Uzman
Yardımcılığı Sınav, Atama,
Yetiştirilme, Görev Ve Çalışma
Usul Ve Esasları Hakkında
Yönetmelik82

-Silahlı Kuvvetler
Uzmanı

-Silahlı Kuvvetler
Uzman Yardımcısı

-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı
Yönetmeliği83

-Yükseköğretim
Kurulu Uzmanı

Strateji ve
Bütçe
Başkanlığı

-Strateji ve Bütçe
Uzmanı

-Strateji ve Bütçe
Uzman Yardımcısı

İletişim
Başkanlığı

-İletişim Uzmanı

-İletişim Uzman
Yardımcısı

Devlet
Arşivleri
Başkanlığı

-Arşiv Uzmanı

-Arşiv Uzman
Yardımcısı

Milli Güvenlik
Kurulu Genel
Sekreterliği

-Milli Güvenlik
Kurulu Genel
Sekreterliği Uzmanı

-Milli Güvenlik
Kurulu Genel
Sekreterliği
Uzman Yardımcısı

Savunma
Sanayii
Başkanlığı

-Savunma Sanayii
Uzmanı

-Savunma Sanayii
Uzman Yardımcısı

Sivil Havacılık
Genel
Müdürlüğü

-Havacılık Uzmanı

-Havacılık Uzman
Yardımcısı

Kamu
Denetçiliği
Kurumu

-Kamu Denetçiliği
Uzmanı

-Kamu Denetçiliği
Uzman Yardımcısı

14/11/2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
19/11/2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
83
23.08.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
84
27/06/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
85
27/11/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
86
15/01/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
87
17/04/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
88
17/07/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
89
28/03/2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
81
82
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-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-13 Nolu CBK 24. madde
-Strateji Ve Bütçe Başkanlığı
Strateji Ve Bütçe Uzmanlığı
Yönetmeliği84
-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-14 Nolu CBK 21. Madde
-İletişim Uzmanlığı Yönetmeliği85
-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-11 Nolu CBK 25. Madde
-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-6 Nolu CBK 27. Madde
-Milli Güvenlik Kurulu Genel
Sekreterliği Uzmanlığı
Yönetmeliği86
-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-7 Nolu CBK 8. Madde
-Savunma Sanayii Uzmanlığı
Yönetmeliği87
-375 Sayılı KHK 23. Madde
-4 Nolu CBK 443. Madde
-Havacılık Uzmanlığı
Yönetmeliği88
-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-Kamu Denetçiliği Uzmanlığı
Yönetmeliği89
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(Ombudsmanlı
k)
Türkiye İnsan
Hakları ve
Eşitlik
Kurumu
Sigortacılık ve
Özel Emeklilik
Düzenleme ve
Denetleme
Kurumu

-İnsan Hakları ve
Eşitlik Uzmanı

-İnsan Hakları ve
Eşitlik Uzman
Yardımcısı

-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-İnsan Hakları Ve Eşitlik
Uzmanlığı Yönetmeliği90

-Sigortacılık Uzmanı
- Mali Hizmetler
Uzmanı

-Sigortacılık
Uzman Yardımcısı
- Mali Hizmetler
Uzman Yardımcısı

-657 Sayılı DMK Ek 41. Madde
-47 Nolu CBK 13. Ve 14. Madde91
-375 Sayılı KHK Ek 26. madde

Tablo 1’de görüldüğü gibi, TBMM’de, bakanlıkların tümünde ve başkanlık veya genel müdürlük
biçiminde örgütlenmiş birçok kamu teşkilatında uzman statüsünde memur istihdamı
gerçekleştirilmektedir.
Bunların yanında, Türk işçi ve memur sendikalarında da uzman istihdam etme yoluna gidilmiştir. Çünkü
sendikacılık faaliyetleri de belli konularda uzmanlaşmanın yardımına gereksinim duymaktadır. Bilgi
teknolojilerinin hayatın her alanında kullanılması, teknik bilgiye duyulan ihtiyacın artması, sendikaların
üye sayısının artıp bürokratik yapılarının genişlemesi gibi nedenler sendikalarda da uzman istihdamını
gerektirmektedir. Sendika uzmanlarının, sendikaların politikalarının belirlenmesi ve karar alma
süreçlerinde, sendikal aktörler bakımından belirleyici ve yol gösterici olduğu ifade edilmektedir (Er,
2011).

3.1. Uzman Yardımcılığı Sınavlarının Yapısı ve Yöntemi
Uzman yardımcılığı kadrolarına atanabilmek için öncelikle 657 Sayılı DMK’nın 48. maddesinde yer
alan genel şartları taşımak gerekmektedir. Bunun yanında, uzman yardımcısı istihdam edecek kamu
kurumlarının kendi mevzuat hükümlerinde yer alan şartların da adayda bulunması zorunludur. Uzman
yardımcısı istihdam edecek olan kamu kurumları, çoğunlukla bunu bir yönetmelikle düzenlemiş ve bu
yönetmelikte, uzman yardımcısı olabilmenin özel şartları ile sınavın yapısıyla ilgili hükümler yer
almaktadır.
2011 yılında kabul edilen “666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde
Kararname” ile 657 Sayılı DMK’ya “uzman istihdamı” başlıklı “Ek madde 41” İlave edilmiştir. Bu
maddede aynı zamanda uzman yardımcısı ve uzman olarak atanabilmenin şartları belirtilmektedir. Bu
doğrultuda, 657 Sayılı DMK’da uzman yardımcılığı sınavlarıyla ilgili bilgiler, değerlendirme, uzmanlık
tezi ve bunun kabulü konusu, uzman kadrolarına atanabilme şartları düzenleme konusu yapılmıştır
(Altınok, 2018).
657 Sayılı DMK’nın Ek 41. Maddesinin 2. Fıkrasında uzman yardımcılığına atanabilmenin şartları ve
bunun için hangi fakültelerden mezun olunması gerektiği ifade edilmektedir. Buna göre; uzman
yardımcılığına atanabilmek için 48. Maddede yer alan şartları taşımanın yanında, yapılan yarışma
sınavında da başarılı olma92 ve en az dört yıllık lisans mezunu olma şartından söz edilmektedir. İlgili
madde metninin devamında hangi fakültelerden mezun olunması gerektiği şu şekilde ifade edilmektedir:
“…en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler
fakültelerinden veya bu bakanlıklar ve kurumlarca yürütülen kurumsal hizmet gerekleri çerçevesinde
en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim
kurumlarından mezun olma şartı aranır.”
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11/11/2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
18/10/2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Ek (I) Sayılı cetvelde kurumda yaklaşık 200 tane uzman ve uzman yardımcısı istidam
edileceği tablo halinde belirtilmiştir.
92
12/7/2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle, bu fıkrada yer alan “Adalet Uzman Yardımcılığı, Millî Savunma Uzman
Yardımcılığı, İçişleri Uzman Yardımcılığı, Dışişleri Uzman Yardımcılığı, Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılığı ve Bakanlar Kurulunca
belirlenen bakanlık bağlı kuruluşlarının uzman yardımcılığı için” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.
91
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Aynı maddenin 3. fıkrasında ise uzman yardımcılığı sınavlarının yapısı ve yöntemi hakkında bilgiler
verilmektedir. Uzman yardımcılarının mesleğe özel yarışma sınavı ile alınacağı, sınavın merkezi sınav
sonuçlarına göre yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavdan oluşacağı belirtilmektedir. Uzman
yardımcılığı kadrolarına giriş sınavı için, eleme sınavı sonrasında istenilen puan türü, taban puanları ve
sınavda alınan başarı derecelerine göre çağrılacak aday sayısı tespit edilip giriş sınavı duyurusuyla
birlikte ilan edilmektedir. Giriş sınavına çağrılacak aday sayısının atama yapılacak kadro sayısının yirmi
katından, yalnızca sözlü sınav yapılması halinde sözlü sınava çağrılacak aday sayısının giriş sınavı
duyurusunda belirtilen kadronun dört katından fazla olamayacağı hüküm altına alınmıştır. Yazılı
sınavın, kurumun kendi görev alanına göre yönetmeliğinde belirlediği konulardan yapılacağı ve
sınavdan en az 70 puan almanın zorunlu olduğu ifade edilmektedir. Sınavdan en az 70 puan almak
zorunlu olmakla birlikte, sınav sonunda sıralama en yüksek puandan başlayarak yapılıp, giriş sınavında
ilan edilen kadro sayısının dört katı kadar aday sözlü sınava çağrılmaktadır. Sözlü sınavda adaylar şu
yönlerden değerlendirilmekte ve her biri ayrı puanlanmaktadır:
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
e) Genel yetenek ve genel kültürü,
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı.
Maddenin 4. Fıkrasında, sözlü sınavda bakılacak olan bu özelliklerin puanlamasının nasıl olacağı, sınav
komisyonunun kimlerden oluşacağı gibi konulara değinilmektedir. Buna göre; yukarıda belirtilen
özelliklerden (a) bendi için elli puan, (b) ve (f) bendinde yazılı özelliklerin her biri için on puan verilerek
değerlendirme yapılmakta ve puanlar ayrı bir tutanağa geçirilmektedir. Sözlü sınav ile ilgili bunun
dışında herhangi bir kayıt tutulmamaktadır. Sınav komisyonunun, kurum içinde veya dışında
yönetmelikte belirtilen kişilerden oluşacağı hüküm altına alınmıştır. Fıkranın devamında, sözlü sınav
sonucunda adayın nasıl başarılı sayılacağı şu şekilde ifade edilmiştir:
“…Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden
verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Başarı puanı en yüksek olan
adaydan başlanmak suretiyle giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar
asıl adayın isimleri ilan edilir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda
belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere komisyon tarafından belirlenen
sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan edilir.”

3.2. Uzman Yardımcılığı Sınavlarının KPSS ile İlişkisi
“Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” 93
(KPSS Yönetmeliği)’in 5. maddesine göre KPSS, (A) grubu kadrolara atanacaklar için kurumların kendi
mevzuatına göre yapacakları giriş sınavına girmeye hak kazananları belirleyen, (B) grubu kadrolar için
de atanmaya esas olacak yerleştirmeyi yapmak amacıyla kullanılacak olan puanları sağlayan merkezi
bir sınav olarak tanımlanmaktadır. Buna göre, uzman ve uzman yardımcılığı kadroları KPSS A grubu
kadrolar arasında yer almaktadır.
Buna göre, uzman yardımcılığı sınavlarına girebilmek için giriş öncelikle merkezi sınav olan KPSS’ye
girmek ve kurumun istediği puan türünden belli bir puan almak gerekmektedir. Ardından, ilgili kamu
kuruluşunun kendisinin yapacağı yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınavla uzman yardımcısı alımı
yapılmaktadır (657 Sayılı DMK, Ek 41. Md.).
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03/05/2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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4. CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNE GEÇİŞLE
YARDIMCILIĞI İSTİHDAMINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

BİRLİKTE

UZMAN

703 Sayılı KHK’nın 174. Maddesi ile getirilen düzenleme sonucunda 657 Sayılı DMK’nın Ek 41.
Maddesine yeni bir hüküm eklenmiştir. Buna göre; uzman ve uzman yardımcılarına teşkilatlanmaya
ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi şartıyla diğer görevlerine ek olarak,
yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve
soruşturma yaptırılabileceği hüküm altına alınmıştır. Denetime tabi olan personelin uzman veya uzman
yardımcısının işini kolaylaştırmak için her türlü dokümanı sağlamasının zorunlu olduğuna vurgu
yapılmaktadır.94 Böylece, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişle birlikte uzman ve uzman
yardımcılarının yetki ve görev alanının genişlediği belirtilebilir.
Ayrıca, 703 Sayılı KHK’nın 175. maddesi ile 657 Sayılı DMK’ya “Ek Madde 44” ilave edilmiştir. Bu
madde “Taşra teşkilatında uzman istihdamı” başlığını taşımaktadır. Bu maddeyle bakanlıklar ile diğer
kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edebileceği
hüküm altına alınmıştır.
Bunun yanında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişle birlikte çıkarılan Cumhurbaşkanlığı
kararnameleri ile yeni kurulan veya yapısı değiştirilen kamu teşkilatlarında da uzman yardımcılığı
istihdamına yer verilmiş ve buna uygun yeni yönetmelikler çıkarılmıştır. Bunları şu şekilde belirtebiliriz.
 Strateji ve Bütçe Başkanlığı: Strateji ve Bütçe Uzmanı ve Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı
(13 Nolu CBK 24. Madde, Strateji ve Bütçe Başkanlığı Strateji ve Bütçe Uzmanlığı Yönetmeliği),
 İletişim Başkanlığı: İletişim Uzmanı ve İletişim Uzman Yardımcısı (14 Nolu CBK 21. Madde,
İletişim Uzmanlığı Yönetmeliği)
 Devlet Arşivleri Başkanlığı: Arşiv Uzmanı ve Arşiv Uzman Yardımcısı (11 Nolu CBK 25.
Madde).
 Ofisler: Uzman ve Uzman Yardımcısı (1 Nolu CBK 529. Madde).
 Savunma Sanayii Başkanlığı: Savunma Sanayii Uzmanı, Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı
(7 Nolu CBK 8. Madde).
 Dışişleri Bakanlığı: Dışişleri Uzmanı ve Dışişleri Uzman Yardımcısı (1 Nolu CBK 160. Madde,
Dışişleri Uzmanlığı Yönetmeliği).
 Gelir İdaresi Başkanlığı (Hazine ve Maliye Bakanlığı): Merkez teşkilatında; Devlet Gelir
Uzmanı,Taşra teşkilatında; Vergi İstihbarat Uzmanı, Gelir Uzmanı. Merkez Teşkilatında; Devlet Gelir
Uzman Yardımcısı, Taşra teşkilatında; Gelir Uzman Yardımcısı (4 Nolu CBK 155. Madde, Gelir İdaresi
Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliği)
 Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı): Uzman, Maden
ve Petrol uzmanı, Uzman Yardımcısı, Maden ve Petrol Uzman Yardımcısı (4 Nolu CBK 782. Madde,
Maden Ve Petrol Uzmanlığı Yönetmeliği)
 Gençlik ve Spor Bakanlığı: Gençlik ve Spor Uzmanı, Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı (1
Nolu CBK 205. Madde, Gençlik Ve Spor Uzmanlığı Yönetmeliği)
 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği: Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanı,
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı (6 Nolu CBK 27. Madde, Milli Güvenlik
Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanlığı Yönetmeliği),
 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre, yabancı uzmanların da bazı birimlerde (örneğin
ofislerde) İş Hukuku hükümleri doğrultusunda yapılan sözleşme ile çalıştırılmaları mümkün hale
gelmiştir.
(Ek fıkra: 2/7/2018 - KHK-703/174 md.) Bu madde kapsamında istihdam edilen uzman ve uzman yardımcılarına teşkilatlanmaya ilişkin
Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla diğer görevlerinin yanı sıra yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde
araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yaptırılabilir. Denetime tabi gerçek ve tüzel kişiler, denetim için gereken gizli dahi
olsa bütün belge, defter ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para hükmündeki evrakı ve ayniyatı ilk talep halinde denetimle
görevli uzman ve uzman yardımcılarına göstermek, sayılmasına ve incelemesine yardımcı olmak zorundadır. Araştırma, inceleme, analiz,
teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma ile görevli uzman ve uzman yardımcıları, görevleri sırasında tüm resmi daire, kurum, kuruluş ve kamuya
yararlı derneklerle, gerçek ve tüzel kişilerden gerekli yardım, bilgi, evrak, kayıt ve belgeleri istemeye yetkili olup, kanuni bir engel olmadıkça
bu isteğin yerine getirilmesi zorunludur. Uzman ve uzman yardımcılarına teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işlerine ilişkin
görevlendirmelerinde, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrası hükmü uygulanır. Bunların
görevlendirme ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar Devlet Personel Baş-kanlığının görüşü alınarak çıkarılacak kurumsal yönetmelikle
düzenlenir.
94
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 Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu: Sigortacılık Uzmanı,
Sigortacılık Uzman Yardımcısı, Mali Hizmetler Uzmanı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı (47 Nolu
CBK 13. ve 14. Madde, 657 Sayılı DMK Ek 41. Madde, 375 Sayılı KHK Ek 26. Madde)
5. SONUÇ
Türkiye’de, teknolojinin gelişmesi, teknokrasi ve kamu hizmetinin görülmesine ilişkin yeni
yaklaşımların etkisiyle özellikle 2010 yılından sonra kamu kurum ve kuruluşlarında “uzman” statüsünde
personel istihdamı artmıştır. Uzman statüsü kariyerli bir meslek edinmek isteyen lisans mezunları,
özellikle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları için iyi bir seçenektir. Kamu personel rejimi
açısından temel kanun olan 657 Sayılı DMK’nın “Ek Madde 41” ve “Ek Madde 44”ünde uzman
istihdamına ilişkin detaylı düzenlemeler yer almaktadır. Bu düzenlemelere göre; uzman yardımcılığına
atanabilmek için; 657 sayılı DMK’nın 48. maddesinde sayılan şartlara ek olarak, yapılacak yarışma
sınavında başarılı olma ve en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme,
iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bu bakanlıklar ve kurumlarca yürütülen kurumsal hizmet
gerekleri çerçevesinde en az dört yıllık lisans eğitimi veren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim
kurumlarından mezun olma şartı aranmaktadır.
Uzman yardımcıları mesleğe özel yarışma sınavı ile alınırlar. Uzman yardımcılığı giriş sınavı merkezi
sınav sonuçlarına göre; yazılı ve sözlü sınav veya yalnızca sözlü sınavdan oluşur. Uzman yardımcılığı
için KPSS baraj sınavı niteliğindedir ve KPSS’yi düzenleyen Yönetmeliğe göre uzman yardımcılıkları
“A” grubu kadrolardır. Dolayısıyla ilgili kurumun açtığı uzman yardımcılığı sınavına girebilmek için
önce KPSS’ye girmek ve ilgili puan türünden kurumun istediği puanı almak gerekmektedir.
703 Sayılı KHK’nın 174. maddesi ile getirilen düzenleme sonrasında 657 Sayılı DMK’nın Ek Madde
41’e eklenen hüküm ile uzman ve uzman yardımcılarına araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve
soruşturma yapma yetkisinin verilmesiyle birlikte uzman ve uzman yardımcılarının yetki ve
sorumlulukları artırılmıştır. Tanınan bu yetkiler ile uzmanlık statüsünün daha da güçlendirildiği
söylenebilir. Nitekim 47 Nolu CBK ile oluşturulan “Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve
Denetleme Kurumu” bünyesindeki uzman ve uzman yardımcılarının araştırma, analiz, teftiş, denetim,
inceleme ve soruşturma yetkisine haiz olduğu açıkça belirtilmiştir.
Bu çalışma ile üniversite mezunlarının çeşitli kamu teşkilatlarında yer alan uzman ve uzman
yardımcılığı kadroları, giriş sınavları ve şartları, KPSS ile ilişkisi hakkında bilgi sahibi olması
amaçlanmıştır. Bu nedenle bakanlıklarda ve bunların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında ve diğer kamu
teşkilatlarında hangi uzman yardımcılığı kadrolarının yer aldığı, bunların tabi olduğu mevzuat tablo
halinde kamuda kariyerli bir meslek edinmek isteyen ilgili kişilere yardımcı olmak üzere tablo şekilde
ifade edilmiştir.
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ÖĞRENCİ ADAYLARININ KARİYER SEÇİMLERİNDE SAHİP OLDUĞU
KİŞİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: KIRGIZİSTAN ÖRNEĞİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONALITY AND CAREER
CHOICES OF ENROLLEES: THE EVIDENCE FROM
KYRGYZSTAN
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ABSTRACT
The personality has been viewed as a source for individual career choice. It is supposed that personality
traits have impact on career choice and faculty or major selection. This paper aims to study the impact
of personality of university enrollees on their future career choices in the case of Kyrgyzstan. The aim
of this paper is to study the impact of the personality of university enrollees in Kyrgyzstan on the career
choice and faculty/major selection and relationship between them. For this purpose, data collected from
university enrollees (N=8044) from 2015 to 2018 was statistically analyzed and related models were
built. The questions related to personality consists of 32 items. As a result of the research, it was revealed
that there is relationship between personalities of university enrollees and their career choices. The
results of the research can be a useful for the decision-making process of the enrollees themselves, their
families, higher education institutions, academicians and policy-makers as well.
Keywords: career choice, enrollees, personality
ÖZET
Bireylerin sahip olduğu kişilikleri, onların ilerideki meslek ve kariyer seçimi için bir kaynak olarak
değerlendirilmiştir. Kişilik özelliklerinin kariyer seçimi ve akademik birim seçimi arasında hem ilişkisi,
hem birbirlerine olan etkileri söz konusu olduğu varsayılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Kırgızistan’da
üniversite öğrenci adaylarının sahip olduğu kişiliklerinin gelecekte edinmek istediği meslek ve okumak
istediği fakülte seçimine olan etkisini ve ikisi arası ilişkiyi araştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda
Kırgızistan örneğinde 2015-2018 yılları aralığında 8044 üniversite öğrenci adayınan toplanan veri
üzerinde istatistiksel analizler yapılmıştır ve modeller kurulmuştur. Katılımcıların sahip olduğu kişilik
ile ilgili sorular 32 madde üzerinde toplanmıştır. Araştırma sonucunda üniversite öğrenci adaylarının
kariyer seçimlerinde onların kişilikleri arası ilişki olduğu ortaya konulmuştur. Araştırma sonuçları,
adayların kendisine, ailelerine, yükseköğretim kurumlarına, ilgili akademisyenlere ve politikacılara
karar verme sürecinde ışık tutucu olabilirdir.
Anahtar kelimeler: kariyer seçimi, öğrenci adayları, kişilik
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1. GİRİŞ
Günümüzde çok sayıda profesyonel meslek vardır. Bu nedenle doğru meslek seçimi öğrencinin
geleceğini şekillendirmede önemli bir rol oynamaktadır (Savickas vd. 2009). Dünyanın her yerindeki
gençler için yaşamının dönüm noktasını oluşturan mesleğini seçme kararı son derece önemlidir (Moleke,
2004; Bandura vd. 2001; Cherian 1991; Issa ve Nwalo 2008; McMahon ve Watson 2005; Watson vd.
2010). İnsanları diğerlerine göre belirli bir uzmanlık seçmeye yönlendiren faktörleri belirlemek için çok
sayıda araştırma yapılmıştır (Bandura vd. 2001; Watson vd. 2010). Aileler, devlet kurumları ve hükümet
dışı kuruluşlar tarafından gösterilen büyük çabalara rağmen, birçok gencin okul dünyasından iş
dünyasına geçişinde zorluklarla karşılaştıkları ileri sürülmektedir (Atchoarena 2005; Nykanen vd.
2010). Meslek seçimi, örgütsel ve sosyal yapılar içindeki bireyler arasındaki etkileşimin bir sonucu
olduğu için, mesleki psikolojiden örgütsel sosyolojiye kadar çeşitli perspektiflerden analizler yapmakta
fayda vardır (Özbilgin vd., 2005). Bu konuya odaklanan araştırmalarda öğrencilerin çoğunun okulu
tamamladıktan sonra meslek seçimini yaparken bazen maddi, bazen ailevi ve bazen de puan yeterliliği
gibi nedenlerden etkilendikleri ortaya konulmuştur (Kavurmacı ve Küçükoğlu, 2014). Doğal olarak,
öğrencilerin gelecek kariyer seçimini etkileyen faktörler çok ve karmaşıktır. Onların arasında en önemli
olan tek bir faktör söz konusu değildir (Woolnough,1997). Yukarıda sözü edilen toplumsal, maddi,
ailevi veya topladığı puan gibi faktörler gençlerin gelecek kariyer seçiminde etkili olan dışsal faktörleri
oluşturmaktadır. Bireylerin sahip oldukları kişilik onların gelecek kariyer seçimlerinde etkili olan içsel
faktördür ve önemli bir belirleyicidir. Genel nüfus oranında gençler daha yoğun olan Kırgızistan gibi
ülkede üniversite öğrenci adaylarının kariyer seçimlerinde algıladıkları kendi kişilik özelliklerinin
gelecek meslek (fakülte) seçimi arası ilişki olup olmadığını incelemek, araştırmanın amacını
oluşturmaktadır.

2. Literatür İncelemesi
Dünyada ilgili alanda araştırmacılar tarafından hem belirli bir ülke örneğinde, hem de ülkeler arası
karşılaştırmalı araştırma olarak veya belirli bir meslek veya alan üzerinde yapılmıştır.
Harris (1993) tarafından İngiltere’de gerçekleşen araştırmada güzel sanatlar ve sosyal bilimler alanı
öğrencilerinin daha çok sosyal, kolay iletişim kurabilen ve duyarlı oldukları ve aynı zamanda fen
öğrencilerinin daha titiz ve belirsizlikleri sevmeyen bireyler olarak tanımlandıkları sonuçlanmıştır.
Woolnough vd. (1997) Avustralya, Kanada, Çin, İngiltere, Japonya and Portekiz’de fen ve mühendislik
fakültelerinde eğitim gören öğrencilerin kendi kişiliklerini nasıl algıladıklarını araştırmışlardır.
Araştırma sonuçlarına göre söz konusu ülkelerde potansiyel fen bilimciler ve mühendisler kendilerini
daha çok içe dönük, iş merkezli, gerçekçi, fikir odaklı, yalnızlığı seven, kelimelerden daha çok
diyagramlar ile iletişim kuran bireyler olarak algılamaktadırlar.
Worthington ve Higgs (2003) Avustralya’da finans ve bankacılık alanında eğitim gören öğrencilerin
kişilikleri üzerinde yaptığı araştırma sonucunda onları daha çok içe dönük, yaratıcılığı az seven bireyler
olduğu tartışılmıştır.
Rubinstein (2005) İsrail’de hukuk, sosyal bilimler, fen (doğa) ve güzel sanatlar fakültelerinde eğitim
gören öğrenciler üzerinde yaptığı araştırmanın sonucunda hukuk öğrencilerinin diğerlere göre önemli
ölçüde daha çok duyarlı ve endişeli, yeniliklere ve deneyimlere daha çok kapalı oldukları tespit
edilmiştir.
Molen vd. (2007) Hollanda’da mühendislerin kişiliklerini araştırarak, sonuçta onların daha çok
bağımsız, dışa dönük, sorumluluk sahibi, duygusal dengeye sahip ve özdenetimi yüksek olan bir kişilik
özellikleri tespit edilmiştir.
Balsam vd. (2012) İtalya’da lise son sınıf öğrencileri üzerinde yaptığı araştırma sonucunda edebiyat ve
fen fakültesini tercih etmek isteyen öğrenciler iktisat, hukuk, sosyal bilimler ve güzel sanatlar alanını
tercih etmek isteyenlere göre daha az dışa dönük oldukları, ancak daha çok sorumluluk sahibi ve
özdenetimi yüskek olduklarını ortaya koymuştur.
2016 Kemboy vd. tarafından Kenya’da yapılan RIASEC modeline dayanarak yapılan araştırmada ise,
bilgisayar mühendisliği, fen ve tıp programlarında okuyanlar daha araştırmacı, oysa eğitim bilimleri ve
güzel sanatları öğrencileri sosyal kişilik tiplerine sahip olduğu ortaya çıkmıştır.
Yukarıda yapılan araştırmalardan farklı olarak, 2017’de Kosova’da Jemini-Gashı ve Bërxulli tarafından
lise son sınıf öğrencileri üzerinde yapılan araştırma, adayların ne kadar kariyer ile ilgili kararlığını
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inceleyerek, gerçekçi, araştırmacı, sanatçı ve sosyal kişilik tipine sahip olan gençler kariyer ile ilgili
yüksek derecede kararlılığa sahip olduğu tespit edilmiştir.
Türkiye’de Yavuz vd. (2018) işletme bölümü öğrencileri üzerinde yaptığı araştırma bulgularına göre;
muhasebe ve insan kaynakları kariyer tercihi gösteren öğrencilerin uyumlu ve geçimli kişilik özelliğine;
finans kariyer tercihi gösteren öğrencilerin dışa dönük ve sosyal kişilik özelliğine; pazarlama kariyer
tercihi gösteren öğrencilerin yenilik ve deneyimlere açık kişilik özelliği gösterdiği ortaya konulmuştur.
İlgili alanda yapılan literatür taraması, bireylerin mesleki kariyer tercihinde onların sahip olduğu kişilik
özelliklerinin belirleyici bir role sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Yapılan araştırmaların sonuçları
bazı noktalarda bir biriyle benzerlük göstermektedir. Örneğin, Harris (1993) ve Rubinstein (2005) güzel
sanatlar alanında eğitim görenlerin daha çok duyarlı ve endişeli kişiliğe sahip olduğunu ortaya
koymuşlardır. Bununla beraber bazı araştırmalar bir birinen çok farklı bulguları göstermektedir.
Örneğin, Avustralya’da Worthington ve Higgs (2003), finans ve bankacılık alanındaki öğrenciler daha
çok içe dönük kişiliğe sahip olduğunu belirtiyorsa, Türkiye’de Yavuz vd. (2018), finans alanında kariyer
yapmak isteyen gençlerin daha çok dışa dönük kişilik tipine sahip olduğu ortaya konulmaktadır.

3. Araştırma Metodolojisi
Bu araştırma, üniversite öğrenci adaylarının fakülte tercihlerini ve başarı belirleyicilerini tanımlama
amacıyla gerçekleştirilen bir projenin bir parçasıdır. Çalışmada kullanılan veriler, Kırgızistan'daki
devlet üniversitelerinden birinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından toplanmıştır.
Anketler, bölümlere kayıt sırasının ilk aşaması olan giriş sınavından geçerli not olan öğrenci
adaylarından toplanmıştır. Veri seti, 2015-2018 olmak üzere 4 yılda toplanan cevaplardan oluşmuştur.
Tüm cevaplar dijitalleştirilerek, ÖSYM tarafından kaydedilmiştir.
Mevcut çalışma kapsamında cevaplar kodlanmış ve analizler SPSS paketi kullanılarak yapılmıştır.

3.1. Araştırma Örneklemi
2015-2018 olmak üzere 4 yıl içinde toplanan 8044 anket söz konusudur. Tablo 1'den görüldüğü gibi,
öğrenci adaylarının neredeyse 2/3ü kız adaylar oluşturmaktadır: katılımcıların % 28,46'sı kız, ve %
71,54'ü erkek katılımcılardır. Kırgızistan'da, çocuklar ortalama olarak 17-18 yaşlarında ortaokullardan
mezun olduklarından dolayı, çoğu üniversite’ ye başvuranın 17-18 yaşlarında olması şaşırtıcı değildir:
katılımcıların % 84,62'si bu yaş kategorisini temsil etmektedir. Fakülte seçimine gelince, ankette bu
soruya en fazla 5 cevap seçilmesine izin verilmiştir. Tablo 1'den görülebileceği üzere, 6 fakülte %10
sınırını geçmektedir: Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turizm ve Otelcilik
Yüksekokulu, Mühendislik Fakültesi, İletişim Fakültesi ve Fen Fakültesi. Bunlardan Edebiyat Fakültesi
ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, sırasıyla % 30,33 ve % 27,19 katılımcılar tarafından seçilmiştir.
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Tablo 1. Katılımcıların genel demografik özellikleri
Değişkenler
Cinsiyet
Yaş

Fakülteler

Yüzde

Toplam

Erkek
Kız
< 17
17
18
> 18
Edebiyat Fakültesi

2231
5608
267
3063
3310
892

28.46
71.54
3.54
40.67
43.95
11.84

2440

30.33

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

2187

27.19

Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

1383

17.19

Mühendislik Fakültesi

1132

14.07

İletişim Fakültesi

868

10.79

Fen Fakültesi

861

10.70

Meslek Yüksekokulu

587

7.30

İlahiyat Fakültesi

182

2.26

Konservatuar

80

1.00

Güzel Sanatlar Fakültesi

158

1.96

Veterinerlik Fakültesi

124

1.54

Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu
Ziraat Fakültesi

98

1.22

104

1.30

İlahiyat Fakültesi, Konservatuar ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Veterinerlik Fakültesi, Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu ve Ziraat Fakültesi gibi akademik birimler katılımcıların % 3'ünden daha az kısım
tarafından tercih edildiği görünmektedir. Diğer dikkat çeken durum, iki senelik önlisans programlarını
içeren meslek yüksekokulu katılımcıların % 7,3'ü tarafından tercih edilmesi ile ilgilidir. İlgili tablodan
ülkede gençler arasında hangi meslekler tercih edildiğini ve az tercih edildiğini izlemek mümkündür.
Fakülte seçim ve öğrenci adaylarının kendi kişiliklerini tanımlaması ve algılaması sorularında
katılımcılara birden fazla seçeneğe izin verilmiştir. Kişilikleri tanımlama 32 madde bulunduğundan
dolayı, bu soru üzerinden faktör analizi yapılmıştır. Oysa akademik birim seçimi sorusu faktör analizi
için uygun olmadığından dolayı, bu soru üzerinde faktör analizi yapılmamıştır.
Adayların kendi kişilik algılarına ilişkin soru 32 maddeyi içermektedir. Faktör analizi sonuçlarına
göre, bu 32 soru, sekiz faktöre indirilmiştir. Faktör kayıtları Tablo 2'de verilmiştir. Bu soru için, tüm
değişkenler için faktör değerleri 0,166 ile 0,640 arasındadır.
Tablo 2. Katılımcıların kendi kişiliklerini tanımlama maddeleri üzerindeki faktör değerleri
Bileşenler

Kendinizi nasıl tarif edersiniz?
1
İçe kapalı
Kolay iletişim kurabilen
Araştırmacı
Savaşçı
Sosyal
Arkadaş canlısı
Hantal
Endişeli
Eleştirici
Çalışkan
Riski seven
Sorumluluk sahibi

2

3

4

5
,472

6

7

,557
,467
,368
,505
,604
,332
,333
,342
,589
,536
,556
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Lider
İnatçı
Tembel
Duygusal
Sabırsız
Uyumlu
Özgür
Maceraperest
Konuşkan
Karamsar
Akıllı
Yaratıcı
Hoşgörülü
İnsancıl
Yumuşak
Yenilikçi
Kendine güvenen
Sakin
Meraklı
Enerjik

,514
,597
,577
,330
,640
,353
,432
,166
,324
,452
,520
,423
,476
,424
,398
,397
,403
,256
,629
,546

Faktör 1 dört madde içeriyordu; Faktör 2'de altı madde vardı; Faktör 3’te yedi madde; Faktör 4 - dört
madde; Faktör 5 beş madde içermekte; Faktör 6 - dört madde; ve son olarak, faktör 7'ye yüklenen iki
maddedir. Her faktördeki maddeler,
 Faktör 1 - arkadaş canlısı, inatçı, kendine güvenen ve meraklı maddeleri;
 Faktör 2 - çalışkan, sorumlu, akıllı, hoşgörülü, insancıl, sakin maddeleri;
 Faktör 3 - araştırmacı, riski seven, duygusal, özgür, yaratıcı, yumuşak, yenilikçi maddeleri;
 Faktör 4 - savaşçı, lider, konuşkan, enerjik maddeleri;
 Faktör 5 - içe kapalı, endişeli, eleştirici, tembel, karamsar maddeleri;
 Faktör 6 – iletişim kurabilen, sosyal, uyumlu, maceraperest maddeleri;
 Faktör 7 - hantal, sabırsız maddelerinden
oluşmak üzere dağılmıştır.
Faktörlerin her biri, aşağıdaki maddeleri içerir ve yedi faktör sapmalarının yüzde 41,056'sını açıkladı.

3.2. Araştırma Bulguları
Kişiliğe dayalı kariyer seçimi üzerine birçok araştırma yapılmıştır. Bu bölümde, akademik alanların
(fakültelerin) seçimi, aday öğrencilerin kendi kişiliklerini nasıl tanımladıklarına dayanarak analiz
edilmiştir.
Tablo 3'te sunulduğu sonuçlara göre, çoğunlukla öğrenciler kendilerini çalışkan, sorumlu, akıllı,
hoşgörülü, insancıl ve sakin olarak görmektedirler: katılımcıların % 67'si 2. faktörün seçeneklerini işaret
etmektedir. Ayrıca, katılımcıların % 41,8'i kendini savaşçı, lider, konuşkan ve enerjik olarak
algılamaktadır. Katılımcıların % 36,1'i kendi içinde faktör 3'ün özelliklerini bulmuşlardır (araştırmacı,
riski seven, duygusal, özgür, yaratıcı, yumuşak, yenilikçi). Faktör 1 (arkadaş canlısı, inatçı, kendine
güvenen ve meraklı) ve Faktör 6 (iletişim kurabilen, sosyal, uyumlu ve maceraperest), sırasıyla aday
öğrencilerin % 23'ü ve % 18,7'si tarafından seçilmiştir. Katılımcıların sadece %6,3'ü ve %3,3'ü
kendilerini sırasıyla içe kapalı, endişeli, eleştirici, tembel ve karamsar (faktör 5) ve hantal, sabırsız
(Faktör 7) olarak görmektedir.
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Tablo 3. Öğrenci adaylarının kendi kişiliklerini tanımlaması dağılımı

Faktör 1
arkadaş canlısı, inatçı, kendine güvenen ve meraklı
Faktör 2
çalışkan, sorumlu, akıllı, hoşgörülü, insancıl, sakin
Faktör 3
araştırmacı, riski seven, duygusal, özgür, yaratıcı, yumuşak, yenilikçi
Faktör 4
savaşçı, lider, konuşkan, enerjik
Faktör 5
içe kapalı, endişeli, eleştirici, tembel, karamsar
Faktör 6
iletişim kurabilen, sosyal, uyumlu, maceraperest
Faktör 7
hantal, sabırsız

Sayı

Yüzde

1850

23.0

5387

67.0

2907

36.1

3361

41.8

508

6.3

1504

18.7

263

3.3

Tablo 4'te, üniversite öğrenci adaylarının kendi algılarına göre akademik birim seçimlerin dağılımı
verilmektedir. Sıklık analizi sonuçlarına göre, kendilerini arkadaş canlısı, inatçı, kendine güvenen ve
meraklı (Faktör 1) ve iletişim kurabilen, sosyal, uyumlu, maceraperest (Faktör 6) olarak tanımlayan
adayların % 40'ı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini tercih ederken, kendilerini çalışkan, sorumlu,
akıllı, hoşgörülü, insancıl, sakin (Faktör 2); araştırmacı, riski seven, duygusal, özgür, yaratıcı, yumuşak,
yenilikçi (Faktör 3); savaşçı, lider, konuşkan, enerjik (Faktör) 4; ve içe kapalı, endişeli, eleştirici, tembel,
karamsar (Faktör 5) olarak görenlerin neredeyse % 37'si ve Faktör 7 (hantal, sabırsız) belirtenlerin %
42.8'i Edebiyat Fakültesi'ni seçtiği ortaya çıkmıştır.
Tablo 4. Öğrenci adaylarının kendi kişiliklerini tanımlamasına göre fakülte seçim dağılımı
Fakülteler
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
Mühendislik Fakültesi
İletişim Fakültesi
Fen Fakültesi
Meslek Yüksekokulu
Güzel Sanatlar Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Veterinerlik Fakültesi
Konservatuar
Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu

1
39.8
35.7
25.0
19.6
16.5
13.7
8.6
3.3
2.7
2.2
2.1
1.2
1.2

2
33.1
36.3
22.0
17.8
12.8
13.5
9.0
2.4
2.9
1.8
2.1
1.3
1.5

Faktörler (%)
3
4
33.4
34.0
37.6
36.4
24.3
25.1
20.2
16.8
16.6
17.3
14.8
12.5
9.0
10.0
3.5
3.0
3.2
3.1
2.2
2.1
2.2
2.0
1.8
1.8
1.5
1.9

5
35.4
36.5
21.7
22.3
17.0
17.3
8.2
3.3
3.8
1.8
1.8
.4
1.8

6
39.0
34.8
23.5
19.9
22.7
12.7
8.0
3.0
1.8
1.8
2.4
1.3
1.5

7
33.5
42.8
27.5
20.8
17.8
16.9
8.5
5.9
3.8
.4
2.1
1.7
1.3

Kendilerini içe kapalı, endişeli, eleştirici, tembel ve karamsar olarak gören aday öğrencilerin seçiminde
Mühendislik Fakültesi (% 22.3) ziyade Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu (% 21.7) tercih etmesi,
desende diğer değişiklik olarak gözlenmiştir. Benzer şekilde, bu faktörün maddelerin işaretlemiş olan
öğrenci adayları İletişim Fakültesi (% 17) ziyade Fen Fakültesi'ni (% 17.3) tercih etmiştir. Bu farklar,
%95 güven aralığında istatistiksel olarak anlamlıydı.
Bu bölümde, üniversitede fakülte seçim ile kişilik faktörleri arasındaki ilişki analiz edilmiştir.
Korelasyon analiz sonuçları Tablo 5'de sunulmaktadır. Sonuçlara göre, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi seçimi ile 1ci (arkadaş canlısı, inatçı, kendine güvenen ve meraklı maddeleri) ve 2ci (çalışkan,
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sorumlu, akıllı, hoşgörülü, insancıl ve sakin maddelerin içeren) kişilik faktörler arasında pozitif bir
korelasyon bulunmuştur. İletişim Fakültesinin seçimi, 3cü (araştırmacı, riski seven, duygusal, özgür,
yaratıcı, yumuşak ve yenilikçi maddeleri), 4cü (savaşçı, lider, konuşkan ve enerjik maddeleri) ve 6
(iletişim kurabilen, sosyal, uyumlu ve maceraperest maddelerin içeren) kişilik faktörlerle ilişkili olduğu
söz konusudur. Ayrıca, çalışkan, sorumlu, akıllı, hoşgörülü, insancıl ve sakin maddelerin içeren 2ci
faktör, Mühendislik Fakültesi seçimi ile de ilişkilidir. Son olarak, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
seçimi ile 2ci ve 4cü kişilik faktörü arasında korelasyon gözlemlenmiştir.
Tablo 5. Öğrenci adaylarının kendi kişiliklerini tanımlaması ile fakülte seçimi arasındaki korelasyon

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Edebiyat Fakültesi
Fen Fakültesi
İletişim Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Veterinerlik Fakültesi
Ziraat Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Konservatuar
Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Meslek Yüksekokulu
*

F1
0.101*
.013
0.031
0.074
0.066
.020
0.028
0.056
.015
.007
0.081
-.007
.006

F2
0.129*
.068
0.081
0.076
0.136*
.054
0.071
0.042
.031
.032
0.142*
.020
.036

F3
0.056
.043
0.056
0.122*
0.084
.037
0.049
0.074
.039
.037
0.098
.011
.020

F4
0.078
.040
0.026
0.163*
0.027
.019
0.042
0.04
.038
.050
0.134*
.034
.044

F5
0.027
.017
0.043
0.041
0.039
-.003
0.002
0.015
.017
-.016
0.006
.004
-.001

F6
0.088
.008
0.008
0.155*
0.061
.030
0.019
0.023
-.017
.006
0.057
.007
-.006

F7
0.013
.032
0.026
0.03
0.025
.004
-0.015
0.047
.013
.016
0.036
-.002
.006

% 95 güven aralığında istatistiksel olarak anlamlı

İçe kapalı, endişeli, eleştirici, tembel ve karamsar maddeleri kapsayan Faktör 5 ve hantal ve sabırsız
maddelerinden oluşmakta olan Faktör 5, fakülte seçimleri ile ilişkili etmediği ortaya çıkmıştır.
Katsayıları düşük olmasına ve bundan dolayı zayıf korelasyonun olmasına rağmen, bu ilgileşimler % 95
güven aralığında istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.

4. SONUÇLAR ve TARTIŞMA
Bu alanda yapılan araştırmaların sonuçları, gençlerin kariyer seçimini etkileyen faktörlerin karmaşık
olduğunu ve bir çok faktörlere bağlı olduğunu göstermektedir. Söz konusu faktörler bir yandan maddi,
ailevi, toplumsal ve kültürel gibi dışsal faktörlerden oluşmakta, diğer yandan bireylerin sahip olduğu
kişilikleri içsel faktörleri temsil etmektedirler. Kırgızistan, genel olarak genç nüfus oranına sahip bir
ülkedir. Genç bireylerin algıladıkları kendi kişilik özelliklerinin gelecek kariyer (fakülte) seçimi
arasında ilişki olup olmadığını araştırmak için yapılan bu çalışmanın sonucunda öğrencilerin kişiliği
onların kariyer seçimlerini etkilediği sonucuna varılmıştır.
Woolnough vd. (1997) belirttiği gibi, gençlerin doğru ve kişiliğine uyumlu tercih ettiği bir meslek, onun
devam edip etmeyeceği konusunda önemli bir belirleyicidir.
Araştırma sonuçlarına göre, iktisadi ve idari bilimler fakültesi seçen katılımcılar daha çok arkadaş
canlısı, inatçı, kendine güvenen, meraklı gibi kişilik özelliklerine; iletişim fakültesini tercih edenler
araştırmacı, riski seven, duygusal, özgür, yaratıcı, yumuşak ve yenilikçi kişilik özelliklerine sahip iken,
mühendislik fakültesini çalışkan, sorumlu, akıllı, hoşgörülü, insancıl ve sakin kişiliğe askin katılımcılar
tercih etmiştir.
Araştırma bulgularınan dikkat çeken diğer unsur, ülkede gençler arasında hangi mesleklerin tercih edilip
edilmediğini ve mesleklerin popülerliğini değerlendirmektir. Araştırma sonuçlarına göre iktisadi ve idari
bilimler, edebiyat, turizm ve otelcilik, mühendislik, iletişim ve fen fakülteleri tercih edilirken, ilahiyat,
konservatuar ve güzel sanatlar, veterinerlik, ziraat ve beden eğitimi ve spor alanları daha az tercih
edildiği tespit edilmiştir.
Araştırmanın sonuçları ilgili alandaki araştırmacılara, akademisyenlere, eğitimcilere, politikacılara
faydalı bilgi kaynağı sağlayabilecektir.
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KALEYDOSKOP KARİYER: GÜNCEL KARİYER YAKLAŞIMLARINDA
YENİ BİR MODEL
KALEIDOSCOPE CAREER: A NEW MODEL IN CONTEMPORARY
CAREER APPROACHES
Adviye Aslı DENİZLİ1

Gönen İlkar DÜNDAR2

ABSTRACT
Contemporary career approaches primarily lay emphasis on individual's shaping their own career based
on their own values and inclinations without limited by organizational and hierarchical steps. Inspired
by the "kaleidoscope" metaphor, the kaleidoscope career model, on the other hand, aims to shed light
on individuals' decisions and preferences regarding their careers. Just as the images change with rotation
of the three mirrors inside the kaleidoscope, it is claimed that there are three dominant factors shaping
individuals' careers, namely, authenticity, balance, and challenge. Individuals may give a unique shape
to their careers in the best way that suits them and their life, creating their personal kaleidoscope designs
in different stages of their career. The model proposes two main designs defining the careers of
individuals. The pattern in which individuals, throughout their career, place emphasis on, first,
challenge, then authenticity and then balance is called alpha career. In the beta career pattern, on the
other hand, individuals place emphasis on, first, challenge, then balance and then authenticity,
throughout their career. Through this study, the theoretical foundations of the kaleidoscope model will
be introduced, the model's contributions to understanding the career-related gender differences will be
explained, and the relevant study results will be presented. In addition, the recommendations provided
by the kaleidoscope career model to the organizational and human resources managers to boost
organizational efficiency will be covered.
Key Words: Kaleidoscope Career Model, Contemporary Career Approaches, Alpha Career, Beta
Career
ÖZET
Güncel kariyer yaklaşımlarının temel vurgusu; örgüt ve hiyerarşi basamakları ile sınırlandırılmaksızın,
bireyin kendi değerleri ve yönelimleri çerçevesinde kariyerini kendisinin şekillendirmesidir.
Kaleydoskop kariyer modeli ise, “kaleydoskop” metaforundan yola çıkarak bireylerin kariyerlerine
ilişkin kararlarına ve tercihlerine ışık tutmayı amaçlamaktadır. Tıpkı kaleydoskopun içindeki üç farklı
aynanın döndürülmesiyle elde edilen görüntülerin farklılaşması gibi bireylerin de kariyerlerini
şekillendiren üç baskın unsurun olduğu öne sürülmektedir. Bu unsurlar; özgünlük, denge ve meydan
okuma olarak belirlenmiştir. Bireyler, kariyerlerinin farklı evrelerinde kişisel kaleydoskop desenlerini
oluşturarak kendilerine özgü ve yaşamlarına en uygun biçimde kariyerlerini şekillendirebilmektedirler.
Model çerçevesinde bireylerin kariyerlerini tanımlayan, iki ana desen sunulmaktadır. Bireylerin kariyer
örüntülerinde yaşamları boyunca; önce meydan okuma, sonra özgünlük, daha sonrasında ise dengeyi ön
planda tutmaları alfa kariyer olarak tanımlanmaktadır. Beta kariyer adı verilen örüntüde ise, bireyler
yaşamları süresince önce meydan okuma, sonra denge ve daha sonrasında özgünlüğü öne
çıkarmaktadırlar. Bu çalışma aracılığıyla öncelikle kaleydoskop kariyer modelinin kuramsal temelleri
tanıtılacak, modelin kariyere ilişkin cinsiyet farklılıklarını anlama noktasındaki katkıları açıklanacak ve
ilgili araştırma bulguları sunulacaktır. Ayrıca kaleydoskop kariyer modelinin, örgütsel etkinliği artırmak
için örgüt ve insan kaynakları yöneticilerine sunduğu önerilere yer verilecektir.
Anahtar Kelimeler: Kaleydoskop Kariyer Modeli, Güncel Kariyer Yaklaşımları, Alfa Kariyer, Beta
Kariyer
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1.GİRİŞ
En yaygın kullanılan ifade ile kariyer, bireyin tercih ettiği işte daha fazla maddiyat, statü, prestij,
sorumluluk ve güç elde etmek için ilerlemesidir (Ivancevich, 2010:435). Geleneksel kariyer anlayışında,
çalışanların örgütteki hiyerarşik kademeler boyunca dikey olarak yükselerek kariyerlerini sürdürmeleri
söz konusudur. Ancak günümüzde ekonomik ve teknolojik gelişmelerin örgütlere yansıması sonucunda,
gerek örgütlerin basık hale gelmesi, gerekse küçülme, süreç yenileme ve dış kaynaklardan yararlanma
gibi uygulamalar nedeniyle çalışanların aynı örgütte dikey yönlü kariyer ilerlemelerini sürdürebilmeleri
kimi zaman olanaksız hale gelmektedir. Bunun yanı sıra bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan
ilerlemeler çalışma yaşamına etki etmekte, esnek çalışma biçimlerini yaygınlaştırmaktadır. Bu durum
da kariyer konusundaki süreklilik ve istikrar vurgusunu zayıflatmaktadır. Bu nedenlerle geleneksel
kariyer anlayışı yerini güncel kariyer yaklaşımlarına bırakmaktadır. Çalışanların geleneksel olarak örgüt
temelli doğrusal ilerlemelerle kariyerlerini tamamlamaları anlayışından uzaklaşılmaktadır. Bunun
yerine dikey ilerlemelerden öteye yatay ve çapraz hareketleri de barındıran, örgütlerden bağımsız olarak
şekillenebilen, çalışanların birden fazla yönde gelişmelerini ve kendi kariyerlerini yönlendirmelerini
destekleyen güncel kariyer yaklaşımları önem kazanmaktadır. Konuya olan ilginin ilgili yazında gün
geçtikçe arttığı ve iş yaşamını etkileyen güncel gelişmeler doğrultusunda günümüz çalışanlarının
kariyerlerine ışık tutmak amacıyla farklı modellerin ortaya konduğu görülmektedir.
Bu çalışmada öncelikle güncel kariyer yaklaşımları ve bu yaklaşımların temel vurguları açıklanacaktır.
Sonrasında ise “kaleydoskop” metaforundan yola çıkarak günümüz çalışanlarının kariyerlerini
aydınlatmayı amaçlayan kaleydoskop kariyer modeli tanıtılacak ve modeli temel alan ilgili yazındaki
araştırma bulguları sunulacaktır. Son olarak da modelin kariyere ilişkin cinsiyet farklılıklarını anlama
noktasındaki katkıları ile işletme ve insan kaynakları yöneticilerine sunduğu önerilere yer verilecektir.

2.GÜNCEL KARİYER YAKLAŞIMLARI
Geleneksel olarak kariyer, bir çalışanın karar kıldığı çalışma çizgisinde yukarıya doğru hareketini ve bu
yolla daha yüksek ücret, daha fazla sorumluluk, statü ve prestij elde etmesini içermektedir (Bingöl,
2016:335). Bilgi ekonomisine geçiş, iş dünyasının dinamik yapısı, istihdam edilebilirlik ve artan kariyer
hareketliliği gibi durumlar, geleneksel kariyer anlayışının geçerliliğini günümüzde zayıflatmıştır
(Kuijpers & Scheerens, 2006). Günümüzün değişen çalışma koşulları, çalışanların örgüt kademelerinde
sürekli olarak yükselmelerinin önüne geçebilmekte, bu nedenle geleneksel kariyer evreleri, çalışanların
sadece bir kısmının kariyer gelişimini açıklayabilmektedir (Sullivan vd., 1998:167).
Geleneksel kariyer yaklaşımının bakış açısı, günümüz çalışanlarının kariyerlerini açıklamakta yetersiz
kaldığından güncel kariyer yaklaşımlarına gereksinim duyulmuştur. İlgili yazında güncel kariyer
yaklaşımları olarak sınırsız, değişken, portföy ve şirket sonrası kariyer kavramlarının ileri sürüldüğü
görülmektedir (Baruch ve Peiperl, 2000). Bu kavramlardan sınırsız ve değişken kariyerin, güncel kariyer
yaklaşımlarına ilişkin kuram ve araştırmaları önemli ölçüde etkilediğini ifade etmek mümkündür
(Briscoe ve Hall, 2006).
Sınırsız kariyer, geleneksel örgüt yapılarına zıtlık teşkil eden sınırsız örgüt kavramının bir uzantısı
olarak ortaya atılmıştır (Inkson, 2006). İşletmeler arasında stratejik birlikler oluşturma ve ortak girişim
uygulamalarının sıklaşması, dış kaynaklardan yararlanmanın ve esnek istihdam biçimlerinin
yaygınlaşması gibi sebepler sonucunda örgütlerin sınırları bulanık hale gelmiştir. Bu durum, örgütlerde
iş sorumlulukları ve tanımlarına dair kuralların da belirsizleşmesine yol açmaktadır. Sınırsız kariyer, iş
faaliyetleri arasında net sınırlar ve bu faaliyetler arasında sabit bir sıra gözetmeyen, tek bir örgütle
sınırlandırılmaksızın oluşan kariyeri tanımlamaktadır (Miner ve Robinson, 1994). Tek bir örgütün
sunduğu iş olanaklarının ötesine geçen sınırsız kariyer anlayışı, çalışanlara farklı örgütlerde veya işlerde
yeni deneyim fırsatları sunarak kariyerlerini geliştirme imkânı sağlamaktadır (DeFillippi, & Arthur,
1994).

701

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

Hall’un (1996) kavramsallaştırdığı değişken kariyer ise, geleneksel kariyerin tersine örgüt değil de birey
tarafından yönlendirilen, bireyin bulunduğu çevrenin değişmesiyle yeniden şekillendirilen kariyeri ifade
etmektedir. Ekonomik belirsizlikler ve krizler sebebiyle işsizliğin artan bir tehdit unsuru olarak
görüldüğü günümüz koşullarında, değişken kariyer yönelimi önemli bir role sahiptir. Böylesi bir
ortamda bireylerin, kendi kariyerlerini yönlendirme sorumlulukları söz konusudur. Değişken kariyere
ilişkin dikkat çeken başka bir nokta ise, kariyerin bireyin değerlerinden temellenmesidir. Bireyin kendi
değerleri ve hedefleri çerçevesinde kariyerine yön vermesi, maddi kazanımlar, terfi ve güç gibi nesnel
ödüllerden çok psikolojik anlamda sübjektif başarıya odaklanmasını öne çıkarmaktadır (Waters,
Briscoe, Hall, & Wang, 2014).
Güncel kariyer yaklaşımlarının üzerinde durduğu kavramlardan sınırsız kariyer, örgütleri kuşatan
çalkantılı ortamda kariyerin esnekliğine vurgu yaparken değişken kariyer, bireyin kendi kariyerinin
mimarı olmasına odaklanmaktadır (Harris, & Ramos, 2013). Günümüz iş ve finans çevresinin zorlu,
belirsizlikler taşıyan değişken koşulları, kariyer olgusunu da karmaşık, öngörülmesi güç ve çok yönlü
bir hale getirmiştir. Çalışanların kendileri açısından önemli kariyer fırsatlarını yakalayabilmeleri,
değişime uyum gösterebildikleri ölçüde olanaklı kılınmaktadır (Zhu, Wolff, Hall, Heras, Gutierrez and
Kram, 2013). Güncel kariyer yaklaşımlarında, kariyer yönetimi ve gelişimine ilişkin sorumluluk,
örgütten ziyade bireye yüklenir duruma gelmiştir (Pang, Chua, & Chu, 2008). Güncel kariyer anlayışı,
donanımı ve profesyonel ağını geliştirerek kariyerinin yönlendiricisi olmayı üstlenen çalışanlar
bakımından, geniş bir çeşitlilik gösteren farklı kariyer fırsatları sunmaktadır. Bunun yanı sıra güncel
kariyer yaklaşımlarının önemle üzerinde durduğu başka bir nokta ise, çalışanların kariyer başarılarını
kendi değerlerini temel alarak tanımlamaları ve kariyerlerini bu doğrultuda biçimlendirmeleridir.
Sınırsız ve değişken kariyer kavramları, son 20 yılda kariyer alanındaki araştırmaların birçoğuna konu
edilmekle birlikte, bu süreçte güncel kariyer yaklaşımlarını açıklamaya yönelik farklı kavram ve
modellerin de öne sürüldüğü görülmektedir. Bunlardan bazıları –örneğin hibrit kariyer-, sınırsız ve
değişken kariyere ilişkin araştırma bulgularının yorumlanmasıyla ortaya atılmıştır. Bu çalışmanın
konusunu oluşturan kaleydoskop kariyer modeli ise, sınırsız ya da değişken kariyerin bir uzantısı
olmaksızın, günümüzün dinamik çalışma ortamında ortaya çıkan kariyer kalıplarının çeşitliliğine ışık
tutacak alternatif bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır (Sullivan, & Baruch, 2009).

3.KALEYDOSKOP KARİYER MODELİ
3.1.Modelin Kuramsal Temelleri
Çalışma yaşamındaki gelişmeler ve toplumsal cinsiyet eşitliğindeki ilerlemelere rağmen halen kariyer
konusunda erkekler ve kadınlar arasında görülen farklılıklar nedeniyle araştırmacılar, kariyere ilişkin
cinsiyet farklılıklarını anlamaya dönük çalışmalara yönelmektedirler. Kaleydoskop kariyer modeli, bu
doğrultuda özellikle kadın çalışanların karşı karşıya kaldıkları kariyer kesintileri ya da çalışma
yaşamından çekilme durumlarını anlamak amacıyla yola çıkmıştır. Model, Mainiero ve Sullivan (2005)
tarafından 3000 kişiyi aşan bir örneklem üzerinde çoklu yöntemler kullanılarak yürütülen araştırmanın
sonucunda geliştirilmiştir. Beş yıl süresince web tabanlı anket, odak grup ve derinlemesine görüşme
teknikleri kullanılarak bireylerin kariyer, aile, iş ve iş dışındaki yaşamın farklı yönlerine ilişkin tercihleri
ve görüşleri kapsamlı olarak incelenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda günümüz
çalışanlarının, genellikle kendi değerlerine ve yaşam seçimlerine odaklanarak kariyerlerini
yönlendirdikleri, şirketlerin kariyer normlarına uyarak hiyerarşik basamakları tırmanmak yerine kendi
öznel başarı kriterlerini izledikleri belirlenmiştir. Bireylerin kariyer tercihlerinde iş, aile ve kişisel
yaşamları arasında en iyi uyumu yaratmayı hedefledikleri ve yaşamlarında meydana gelen değişiklikler
sonucunda kariyerlerini de örgütlerden bağımsız olarak değiştirebildikleri görülmüştür. Diğer bir
ifadeyle bireyler artık kurumsal standartların ötesinde, dinamik olarak kendi değerleri ve yaşam
seçimleri doğrultusunda bireysel kariyer örüntülerini yönetmektedirler (Sullivan, & Mainiero, 2007a).
Araştırma sonucunda geliştirilen modelde, tıpkı kaleydoskop tüpünün döndürülmesiyle cam levhaların
değişiminin oluşturduğu farklı desenler gibi, bireylerin de yaşamlarındaki rolleri ve ilişkileri
düzenlemek adına yeni yollarla farklı desenler oluşturarak kariyerlerini şekillendirdikleri
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savunulmaktadır. Kaleydoskop kariyer modeli, kaleydoskopun içindeki üç farklı aynanın
döndürülmesiyle elde edilen görüntülerin farklılaşması gibi, bireylerin kariyerlerini şekillendiren üç
baskın unsurun olduğunu öne sürmektedir. Bunlar; özgünlük (authenticity), denge (balance) ve meydan
okuma (challenge) olarak belirlenmiştir. Bireyler, kariyerlerinin farklı evrelerinde bu üç unsurun
karmasıyla kişisel kaleydoskop desenlerini oluşturarak kendilerine özgü ve yaşamlarına en uygun
biçimde kariyerlerini yönlendirebilmektedirler (Sullivan, & Mainiero, 2008).
Özgünlük, bireyin anlam arayışını ve kariyerinde kendiliğini yansıtabilme isteğini ifade etmektedir
(Mainiero, & Sullivan, 2005). Özgünlük ihtiyacı, bireyin iç sesini keşfetme arayışına benzetilmektedir.
Birey, kendi kişisel değerleri ile davranışları arasındaki uyumlaştırma çabası sonucunda, kariyeri için
en doğru kararı vermeye çalışmaktadır. Roman yazmak için muhasebeciliği bırakan bir erkeğin ya da
kendi yemek firmasını kurmak için perakende şirketindeki yöneticilik görevinden ayrılan bir kadının
durumu özgünlük arayışına örnek gösterilmektedir. Kadınlarda geç kariyer, erkeklerde ise orta kariyerin
son evrelerinde bu durumun daha sık görüldüğü belirtilmektedir (Sullivan, & Mainiero, 2007a).
Denge, bireyin kariyer kararlarında yaşamının farklı kesitleriyle (aile, sosyal hayat vb.) tutarlı bir bütün
oluşturma isteğini temsil etmektedir (Mainiero, & Sullivan, 2005). Denge arayışı, bireyler açısından
yaptıkları işin taleplerini karşılamak ile aileleri ya da kendileri için zaman harcamak arasındaki temel
konudur. Kadınların kariyer başarılarında denge ihtiyacının daha yönlendirici olduğu, bu nedenle kimi
kadın çalışanların kendi isteklerini bir kenara bırakarak çocuklarına ya da yaşlı ebeveynlerine daha fazla
vakit ayırabilmek adına evlerine daha yakın mesafedeki işleri tercih ettikleri hatta bazen bu sebeple
çalışma yaşamından çekildikleri belirtilmektedir. Kadınların orta kariyer evresinde sıklıkla yaşadıkları
kariyer geçişleri de denge unsuruna daha fazla gereksinim duymalarına bağlanmaktadır. Erkekler için
ise, durum biraz daha farklı olup çoğu erkeğin denge arayışını, kariyer hedeflerine ulaştıktan sonra
hayatlarının ileri evrelerinde ön plana çıkardığı ifade edilmektedir (Sullivan, & Mainiero, 2007a).
Meydan okuma ise, bireyin kariyer yolunda mücadele vererek başarılı olma ve ilerleme yönündeki
isteğini vurgulamaktadır (Mainiero, & Sullivan, 2005). Meydan okuma, bireyin kariyerinde itici güç
rolünü üstlenen önemli bir motivasyon kaynağıdır. Bu sayede bireyler, uzun çalışma günlerine ve daha
yüksek performansa odaklanmaktadırlar. Her bireyin içinde var olan yaratıcılık kaynağından temellenen
meydan okuma ihtiyacı, bireyi başarıya teşvik etmektedir. Bazılarında bu durum kendini tanıma,
öğrenme ve geliştirmenin bir yolu olarak görülürken bazılarında ise kendi uzmanlık alanını oluşturma,
yeni bir ürün geliştirme ya da girişimcilik hamlesi başlatma olarak ortaya çıkmaktadır. Kadınların ve
erkeklerin, kariyerlerinin başlarında -henüz ailelerinin kendilerinden beklentileri ve talepleri ezici hale
gelmeden- meydan okumayı ön planda tuttukları belirtilmektedir (Sullivan, & Mainiero, 2007a).
Kaleydoskop kariyer modelinin ileri sürdüğü özgünlük, denge ve meydan okuma parametrelerini
ölçmek üzere, Sullivan ve arkadaşları (2009) tarafından geliştirilen 15 maddelik ölçek
kullanılabilmektedir. Her parametre ölçekte yer alan beşer ifade ile ölçülmekte ve yanıtlar beşli skala
(1: beni hiç tanımlamıyor-5: beni çok iyi tanımlıyor) ile değerlendirilmektedir. Bireylerin özgünlük
ihtiyacını belirlemek için; “Hayatımda daha fazla ruhsal gelişime (açım) gereksinim duyuyorum.”, “Şu
an hayallerimin peşinden gidebilseydim, giderdim.” ve “Bir etkiye sahip olmak ve hayattaki
başarılarıma imzamı bırakmak istiyorum.” gibi ifadeler kullanılmaktadır. Denge ihtiyacını saptamak
için ise; “Ailemle birlikte olmaya zaman ayıramıyorsam işimin bir anlamı yoktur.”, “İşimi sürekli olarak
ailemin ihtiyaçlarına göre düzenlerim.” ve “Şu anda benim için hiçbir şey, işim ve ailevi
sorumluluklarımı dengelemekten daha önemli değildir.” gibi ifadelerden yararlanılmaktadır. Bireylerin
meydan okuma ihtiyacını belirlemek için; ”İşe eklenen sorumluluklar beni endişelendirmez.”, “Çoğu
insan beni oldukça hedef yönelimli olarak tanımlar.” ve “Aksilikleri aşılması gereken problemler olarak
değil de çözülmesi gereken zorluklar olarak görüyorum.” gibi ifadeler kullanılmaktadır.
Modelde bahsedilen unsurların her biri, bireylerin yaşamları boyunca kariyerlerine etki etmekte ve
birbirleriyle etkileşim göstermektedir. Ancak bireyin yaşamında meydana gelen değişimler
doğrultusunda, yaşamı ile kariyeri arasındaki uyumu sağlamak üzere bu unsurlara atfedilen önem
derecesi farklılaşmaktadır (Sullivan, & Mainiero, 2008). Kariyeri bir gelişim süreci olarak ele alan
çalışmalar, kavramın belirli bir zaman aralığında bir kere seçilen bir olgu olmaktan çok, farklı aşamalar
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barındıran ve zamanla değişim gösteren bir olgu olarak incelenmesi gerektiğini savunmaktadırlar. Bu
aşamaların ve değişimlerin ise, yetişkin gelişimi ile yakından ilintili olduğu ifade edilmektedir
(Erdoğmuş, 2003:20). Benzer şekilde kaleydoskop kariyer modelinde de bireylerin yaşamları boyunca
özgünlük, denge ve meydan okuma parametrelerinin aktif olduğu, ancak bireyin kariyer kararını
şekillendirecek baskın parametrenin o andaki yaşamına bağlı olarak değiştiği belirtilmektedir. Yaşamı
süresince birey, karakterine ve yaşamının akışına en uyumlu seçimi ararken kaleydoskopun
parametreleri de buna yanıt olarak kaymaktadır. Kaleydoskop bireye uygun kariyer desenini
oluştururken bu parametrelerden biri ön plana çıkmakta ve yoğunlaşmakta diğer ikisinin yoğunluğu ise
azalmaktadır (Sullivan, & Baruch, 2009).
Model çerçevesinde bireylerin kariyerlerini tanımlayan, iki ana desen sunulmaktadır. Bireylerin kariyer
örüntülerinde yaşamları boyunca; önce meydan okuma, sonra özgünlük, daha sonrasında ise dengeyi ön
planda tutmaları alfa kariyer olarak tanımlanmaktadır. Beta kariyer adı verilen örüntüde ise, bireyler
yaşamları süresince önce meydan okuma, sonra denge ve daha sonrasında özgünlüğü öne
çıkarmaktadırlar. Modeli temel alarak kariyere ilişkin cinsiyet farklılıklarını irdeleyen araştırma
sonuçları, erkeklerin genel olarak alfa, kadınların ise beta kariyer kalıbını takip ettiklerini
göstermektedir. Bu durum, erkeklerin toplumsal normların baskısıyla ailenin ekmek kazananı rolünü
üstlenmeleri ve kimi zaman ailelerine bağlılıklarını, kariyer ilerlemelerinde aileleri için daha fazla
finansal kazanım elde ederek gösterdiklerini düşünmelerine dayandırılmaktadır. Ancak kariyerlerinin
ilerleyen dönemlerinde, geçmişte meydan okuma ve özgünlük unsurlarına önem veren erkeklerin,
ailelerine yeterince vakit ayıramadıkları için pişmanlığa düşerek denge unsurunu öne çıkarmak
istedikleri görülmüştür. Bununla birlikte sınırlı sayıda kadın çalışanın alfa kariyer kalıbına uygun
deneyimleri izlediği, bazı genç erkeklerin ise bilinçli biçimde aile odaklı olarak beta kariyer kalıbı
geliştirdikleri belirlenmiştir (Sullivan, & Mainiero, 2007b). Şekil 1. de çoğunlukla kadınların izlediği
beta kariyer kalıbının erken, orta ve geç kariyer dönemindeki kariyer desenleri yer almaktadır.
Şekil 1. Kaleydoskop Kariyer Modeli Beta Kariyer Kalıbı
Özgünlük (Authenticity)
Denge (Balance)
Meydan Okuma (Challenge)
Erken Kariyer
Kariyerlerinin başında kadınlar açısından yaşam/kariyer
desenlerinde baskın olan tema, kariyer hedeflerini başarmak
ve bunlar için mücadele etmektir.
Kadının kariyerini kurduğu bu aşamada, denge ve özgünlük
unsurları da aktif olmakla birlikte bunlar arka plana çekilir.

Orta Kariyer
Kariyerlerinin orta evresinde kadınlar, aileleri ve ilişkisel
diğer sorumlulukları ile baş ederek denge kurmak durumunda
kalmaktadırlar. Bu nedenle kariyer desenlerinde denge
unsuru ön plana çıkmaktadır.
Bu evrede kadınların meydan okuma ve özgünlük
gereksinimleri devam etse de denge çabasından dolayı bunlar
ikinci planda kalmaktadır.
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Geç Kariyer
Kariyerlerinin geç dönemlerinde artık denge sorunundan
kurtulan kadınlar için özgünlük arayışı baskın olmaktadır.
Kadınların meydan okuma ve denge istekleri sürse de
kaleydoskop, kadının yaşam biçimi tarafından
yönlendirildiğinden, kadının tercihleri ve arzularına göre
değişerek buna uygun kariyer desenini oluşturmaktadır.

Kaynak: (Mainiero, & Sullivan, 2005)
Kadınların kariyer geçmişlerinin, erkeklerin aksine ilişkisel olduğu çünkü kadınların kariyer kararlarını
etkileyen faktörlerin, daha geniş ve karmaşık bir düzleme yayıldığı ifade edilmektedir. Örneğin
kadınların kariyer kararlarında yaşantıları, eşleri, yaşlı ebeveynleri, arkadaşları hatta müşterilerinin
durumları etkili olabilmekte ve kadınlar kendi arzularının yanı sıra çeşitli faktörleri göz önünde
bulundurarak kariyerlerini bütüncül bir biçimde yapılandırmaktadırlar. Diğer taraftan erkekler, kariyer
kararlarında hedef yönelimli ve bağımsız olarak düşünmekte, öncelikle elde edecekleri kariyer
kazanımlarını ön planda tutmaktadırlar. Erkeklerin iş ve iş dışı yaşamlarını ayrı tutma eğiliminde
oldukları, çünkü yaşamlarındaki kadınların çoğunlukla iş dışındaki konuların yönetimini üstlendikleri
belirtilmektedir (Mainiero, & Sullivan, 2005). Bu nedenle erkeklerin kariyerlerine yoğun bir şekilde
odaklanarak alfa kariyer kalıbını izledikleri, kadınlarınsa işleri ile iş dışındaki yaşamları ve aile
taleplerini de dengelemek adına beta kariyer kalıbını takip ettikleri yani kariyerlerinin başında meydan
okumayı öne çıkardıkları, ilerleyen dönemde -evli ya da bekar olmaları çok da fark etmeksizin- ailevi
sorumluluklarına yoğunlaşarak dengeyi ön planda tuttukları ve kariyerlerinin sonlarına doğru ise
“Kariyerimde hepsi bu muydu?” sorusuyla yüzleşerek özgünlük ihtiyaçlarını tatmine yöneldikleri
görülmektedir (Sullivan, & Mainiero, 2007b).

3.2.Modeli Temel Alan Araştırmalar
Kaleydoskop kariyer modelini konu edinen araştırmalar henüz sınırlı olsa da araştırma sonuçları
incelendiğinde, modelin öne sürdüğü temel ilkelerin doğrulandığı görülmektedir. Örneğin Cabrera’nın
(2007) 497 profesyonel kadın çalışanla gerçekleştirdiği araştırmada, modelde meydan okuma, özgünlük
ve denge olarak önerilen kariyer parametrelerinin varlığı desteklenmekte ve bunların kariyer
kararlarında etkili olduğuna dair kanıtlar sunulmaktadır. Bunun yanı sıra modelde önerildiği gibi,
araştırmaya katılan kadınların %62’sinin kariyer kararlarında baskın olan unsurun zamanla değiştiğini
ifade ettikleri görülmektedir. Araştırma bulguları ayrıca kadınların %47’sinin kariyerlerinin bir
döneminde çalışmaya ara vermek zorunda kaldıklarını, bunun nedenleri arasında işten çıkarılmak, kendi
işini kurmak, kurum kültürünü benimseyememek, eğitimine devam etmek gibi durumlar bulunsa da en
büyük etkenin çocuk yetiştirmek olduğunu gözler önüne sermektedir. Yine Cabrera (2009) tarafından
25 kadınla derinlemesine görüşme tekniğiyle gerçekleştirilen bir araştırmada ise, kaleydoskop kariyer
modelinden yola çıkılarak tanımlanan beta kariyer kalıbının kadınlar arasında daha yaygın olduğu
görüşü desteklenmiştir. Araştırmaya katılan kadınların çoğunluğunun orta yaşta olduğu ve bu kadınların
en çok denge unsuruna önem verdikleri, kariyerlerinin erken dönemlerinde ise meydan okumanın daha
baskın olduğunu ifade ettikleri belirtilmektedir. Yaşı daha ileri olan kadınların ise görüşmelerde
özgünlüğün önemini vurguladıkları, dolayısıyla beta kariyer kalıbında önerilene benzer şekilde, geç
kariyer döneminde kadınlar açısından özgünlüğün önem kazandığı görülmektedir.
Kaleydoskop kariyer modelini kullanarak Sullivan ve arkadaşları tarafından (2009), Amerika’daki 982
çalışanın katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada, Bebek Patlaması kuşağı ve X kuşağı arasında
özgünlük, meydan okuma ve denge gereksinimleri açısından farklılık olup olmadığı ele alınmıştır.
Araştırma sonucunda, X kuşağının özgünlük ve denge ihtiyacının Bebek Patlaması kuşağından daha
yüksek olduğu, ancak meydan okuma ihtiyacı bakımından kuşaklar arasında anlamlı bir farklılık
gözlenmediği belirlenmiştir.
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Sullivan ve arkadaşlarının (2007), kaleydoskop kariyer modeli ve girişimcilik üzerine anket ve
derinlemesine görüşme tekniğini kullanarak gerçekleştirdikleri araştırmada ise, modelin kariyer
motivasyonu ve girişimcilik kararını açıklamada kullanılabileceği, modelde önerilen parametrelerin
bireylerin girişimciliğe yönelmelerinde etkili olduğu saptanmıştır.
Yeni Zelanda’nın spor kuruluşlarındaki kadın CEO’ların katılımıyla Shaw ve Leberman (2015)
tarafından yürütülen araştırma sonucunda, kaleydoskop kariyer modelinde yer alan parametrelerin alt
temalarla genişletilmesi gerektiği belirtilmektedir. Araştırmaya katılanların özgünlük, denge ve meydan
okuma ihtiyaçlarını taşıdıkları ancak bu ihtiyaçların kendi içerisinde çeşitlilik gösterdiği
vurgulanmaktadır. Örneğin özgünlüğün altında tutku ve ilişki kurma, dengenin altında öz farkındalık ve
meydan okumanın altında fırsatları yakalama arzusu gibi farklı nedenlerin olabileceği ifade
edilmektedir.
Kaleydoskop kariyer modeli temel alınarak geç kariyer dönemindeki kadın çalışanların kariyer
gelişiminin incelendiği bir araştırmada, modelde önerilen üç parametrenin de ileri yaşlardaki kadınlar
için geçerli olduğu belirlenmiştir. Ayrıca kadınların yaşları ilerledikçe özgünlük parametresine bazı yeni
anlamlar yükledikleri, kendilerine daha fazla zaman ayırabilmelerinin bunda etkili olduğu ve artık
kararlarının merkezine kendi ihtiyaçlarını koydukları belirtilmektedir (August, 2011).
Mainiero ve Gibson (2018) tarafından işsiz 744 katılımcı ile gerçekleştirilen araştırmada, modelde
önerilen parametrelerin, kariyer evrelerindeki cinsiyet farklılıkları ele alınmıştır. Araştırma sonucunda,
orta kariyer evresindeki kadınların denge ihtiyacının belirgin biçimde arttığı ancak erkekler açısından
bu ihtiyacın daha düşük olduğu görülmüştür. Modelde öngörülene benzer biçimde özgünlük
gereksinmesinin, kadınlarda geç kariyer döneminde arttığı fakat erkeklerde düşüşe geçtiği
belirlenmiştir. Meydan okuma ihtiyacının ise, hem kadınlarda hem de erkelerde modelle tutarlı olarak
zaman içerisinde azaldığı ortaya konmuştur.
Kaleydoskop kariyer modeline ilişkin ampirik çalışmalar henüz oldukça sınırlı sayıda olsa da
araştırmalardan elde edilen bulguların, hem birbirleriyle hem de modelde öne sürülenlerle tutarlı olduğu
görülmektedir. Modelin, kariyer konusundaki cinsiyet farklılıklarını anlama noktasında yol gösterici
olması nedeniyle modeli temel alan araştırmaların artması önerilmektedir. Bu araştırmalar aracılığıyla
özellikle kadın çalışanların karşılaştıkları kariyer engellerine ve sınırsız kariyere giden yolda onları
sınırlandıran durumlara ışık tutulabileceği vurgulanmaktadır (Cabrera, 2007).

3.3.Modelin Katkıları
Bireylerin yaşam döngülerinde, gereksinimlerinin farklılaştığı bilinmektedir. Gelişim psikolojisi
kariyeri, devingen ve zaman içerisinde olgunlaşan bir süreç olarak görmektedir. Hatta bireylerin kariyer
yolculuklarının betimlenmesinde, mevsim metaforunun kullanıldığı görülmektedir. İlkbahar, yaz,
sonbahar ve kış mevsimlerindeki gibi bireylerin de farklı kariyer evrelerinde, farklı ihtiyaçlarının ön
plana çıktığı savunulmaktadır (Otluoğlu Çakmak, 2014). Kaleydoskop kariyer modeli benzer biçimde
kaleydoskopun lensleri gibi, bireylerin zaman içerisinde ağırlıkları değişen parametrelerle kariyerlerini
biçimlendirdiklerini savunmaktadır. Model, kariyer döngüsündeki farklı evrelerde baskın olan
ihtiyaçların değişimine ve bu değişimin cinsiyetler açısından izlediği ayrıma vurgu yapmaktadır. Model
hem erkeklerin hem de kadınların kariyer gelişimiyle ilgilenmekte ancak araştırmalarda daha çok kadın
çalışanlara yoğunlaşıldığı görülmektedir. Kadın çalışanların kariyer gelişiminin ailevi-çevresel
etkenlerden daha çok etkilenmesi ve kadınların kariyer kararlarının daha ilişkisel olması bu sonucu
doğurmaktadır.
Model çerçevesinde örgütlere, kariyer ve ücret-ödül yönetimi politikalarını, kaleydoskop bakış açısını
kullanarak gözden geçirmeleri ve yeniden yapılandırmaları önerilmektedir. Bunun yanı sıra örgütlerin
iş-yaşam dengesini gözetecek programlara ağırlık vermeleri vurgulanmakta ancak aile dostu
uygulamaların göstermelik değil etkin bir biçimde tasarlanması gerektiğinin altı çizilmektedir. Bu
doğrultuda Mainiero ve Sullivan (2005) tarafından örgütlerde, teknolojinin olanaklarından yararlanarak
esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaştırılması ve çalışanlar arasında esnek çalışmanın özendirilmesi, aile
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dostu uygulamaların örgüt kültürüne yerleştirilmesi, doğrusal kariyer yollarının yanı sıra alternatif
kariyer yollarının sunulması, özellikle kadın çalışanların yaşadıkları kariyer kesintilerinde işe dönüşün
desteklenmesi önerilmektedir. Aynı zamanda ücret, sosyal haklar ve eğitim fırsatlarında, cinsiyet
eşitsizliğinin ortadan kaldırılması ve performans yönetim sisteminin, örgütte geçirilen zamandan ziyade
çalışanın çıktılarına odaklanması gerektiği belirtilmektedir.
Modelde öne sürülen meydan okuma, denge ve özgünlük ihtiyaçlarının, örgütler ve insan kaynakları
yöneticileri tarafından dikkate alınarak farklı kariyer evrelerindeki ağırlıklarına göre, bu ihtiyaçların
tatminine yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi tavsiye edilmektedir. Örneğin çalışanların özgünlük
ihtiyacını karşılamak üzere örgütlerin, kurumsal sosyal sorumluluğa odaklanmalarının yararlı olacağı
savunulmaktadır. Çalışanların, güçlü bir sosyal sorumluluk duygusu aşılayan ve etik değerlere öncelik
veren kurumlara daha çok ilgi duydukları ve bu yolla örgüte bağlılıklarının artacağı belirtilmektedir.
Bunun yanı sıra örgütlerde çalışanların akıl, beden ve ruh sağlıklarını iyileştirmek için sağlıklı yaşam
programlarının oluşturulması ve danışmanlık sağlanması önerilmektedir. Ayrıca çalışanların işlerini
anlamlı bulmaları adına çalışanlara inisiyatif verilmesi, örgütsel güven ve desteğin pekiştirilmesi
gerektiği, bu yolla çalışanların potansiyelini ortaya çıkarmalarının da sağlanacağı vurgulanmaktadır
(Sullivan, & Mainiero, 2007a). Örgütlerin, yenilikçi yollar geliştirerek çalışanlarının, iş ve iş dışı
talepler arasında denge kurmalarına yardımcı olmaları önemli görülmektedir. Özellikle kadınların daha
yoğun olarak hissettikleri denge gereksiniminin karşılanması için insan kaynakları yönetimini
üstlenenlerin; çalışanlara evden çalışma, yarı zamanlı çalışma, iş paylaşımı gibi geniş olanaklar
sunmaları, bunların kullanımını teşvik eden bir kültür oluşturmaları, bir ya da iki yıllık kariyer
kesintilerine olanak tanımaları, iki ile on yıl arasında kariyer kesintisi yaşayan eski çalışanlara yeniden
işe alımlarda öncelik göstermeleri önerilmektedir (Sullivan, & Mainiero, 2008). Bireylerin meydan
okuma ihtiyacının, güçlü bir motivasyon aracı olduğu ve örgütlerin bu ihtiyacı tatmin edecek
uygulamalardan yoksun olmaları halinde, çalışanların işten ayrılma eğilimlerinin artacağı ifade
edilmektedir. Bu nedenle yetenekli çalışanların örgütte kalıcı olmalarının sağlanabilmesi için; erken
dönemde saha veya uluslararası deneyim fırsatlarının sunulması, çapraz becerilerin gelişimini
desteklemek üzere rotasyon programlarının oluşturulması, öğrenmeyi teşvik eden bir kültürün
benimsetilmesi, performansın sonuç odaklı olarak değerlendirilmesi ve üst düzey yöneticilerin kadın
çalışanların ilerlemelerinden sorumlu tutulmaları gibi öneriler getirilmektedir (Sullivan, & Mainiero,
2007a).

4.SONUÇ
Kaleydoskop kariyer modeli, bireylerin kariyer kararları ve tercihlerine günümüz çerçevesinden ışık
tutmak üzere geliştirilmiştir. Modeli ele alan araştırmaların, sıklıkla kadınlardan oluşan örneklemler
üzerinde gerçekleştirildiği görülmektedir. Erkeklerin bürokratik kariyere daha yatkın olmaları,
kadınların kariyer tercihlerinin ise ilişkisel ve karmaşık bir yapı üzerine kurulması, bu durumun en
önemli etkenidir. Modelden yola çıkarak bireylerin kariyer tercihlerinin aydınlatılması, kariyere ilişkin
cinsiyet farklılıklarının daha net anlaşılması ve özellikle kadınların kariyer ilerlemelerinde karşılaştıkları
zorlukların giderilmesine yönelik iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Modelde öne
sürülen meydan okuma, denge ve özgünlük gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik örgütlere sunulan
öneriler, insan kaynağının verimli biçimde yönetilmesi ve örgütte devamlı olması açısından kılavuz
niteliğindedir. Bu doğrultuda örgütlerin öncelikle, farklı kariyer evrelerindeki çalışanların farklı
gereksinmelere sahip olduklarının ayırdına vararak buna yönelik uygulamalar geliştirmeleri
gerekmektedir. Bireylerin kariyer döngülerinde; meydan okuma, denge ve özgünlük ihtiyaçlarının
yoğunlukları değişiklik göstermektedir. Örneğin kariyerinin başında olan çalışanların, modelde öne
sürülen meydan okuma ihtiyaçlarının yoğun olduğu göz önünde bulundurulmalı ve bu farkındalıkla
çalışanları tatmin edecek kariyer geliştirme sistemlerinin uygulanması önem kazanmaktadır. Bu sayede
yetenekli genç çalışanların, örgütte tutunmaları ve kalıcı olmaları sağlanabilecektir. Kariyerinin daha
ileri evresinde bulunan çalışanların ise, denge ve özgünlük ihtiyaçları daha yakından takip edilerek
kariyer yönetimi uygulamalarında bunların tatminine öncelik verecek uygulamaların yürütülmesi yararlı
olacaktır. Bunun yanı sıra örgütlerin, aile dostu uygulamaları etkili biçimde yürütmeleri, özellikle kadın
çalışanların iş gerekleri ve ailelerinin talepleri arasında denge sağlamalarına yardımcı olarak iş-yaşam
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dengesine katkı sağlayacaktır. Ayrıca kadınların yaşamak durumunda kaldıkları kariyer kesintilerinde,
yeniden örgüte dahil olmalarının desteklenmesi de önem taşımaktadır.
Modeli temel alan araştırmalar henüz oldukça sınırlı olmakla birlikte, araştırmalardan elde edilen
sonuçların modelle tutarlı olduğu anlaşılmaktadır. Bu araştırmalarda bireylerin kariyer kararlarını
anlamaya dönük olarak cinsiyet, kariyer evreleri ve jenerasyon farklılığı gibi konuların kaleydoskop
kariyer modeli çerçevesinde sınandığı görülmektedir. Ancak bireylerin kariyer tercihlerinin doğasının
aydınlatılabilmesi için, model çerçevesindeki araştırmaların artması ve kaleydoskop kariyer modeli ile
çalışan performansı, iş doyumu, örgüte bağlılık ve işten ayrılma niyeti gibi değişkenlerin ilişkisinin
irdelenmesi önerilmektedir (Sullivan, & Mainiero, 2008). Bunun dışında modele ilişkin araştırmaların
çoğunlukla A.B.D.’de gerçekleştirildiği görülmektedir. Modelin farklı toplumlarda, farklı kültürlerden
bireyler üzerinde test edilmesi, modelin geçerliliğine dair daha fazla bulgu sunacaktır. Bu bağlamda,
Sullivan ve arkadaşları (2009) tarafından geliştirilen ölçeğin Türkçe’ye uyarlanarak modelin ülkemizde
de ele alınmasının yararlı olabileceği düşünülmektedir.
Güncel kariyer yaklaşımları, kariyerinin sorumluluğunu bireye yüklemekte ve bireylerin artık
örgütlerden ziyade kendi değerleri doğrultusunda kariyerlerini yönlendirdiklerinin altını çizmektedir.
Bu çerçeveden bakıldığında, modelin önemi ortaya çıkmakta ve kariyerini biçimlendirme noktasında
bireylere yol gösterici olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle üniversite öğrencilerine yönelik
gerçekleştirilen kariyer geliştirme ve danışmanlık faaliyetlerinde, modelin kullanılması önerilmektedir.
Böylece sistem yaklaşımı çerçevesinde bütüncül bir bakış açısıyla, bireyin iş-yaşam tamlaşmasını
etkileyen toplumsal, kişisel ve çevresel faktörleri anlamasına destek verilebileceği belirtilmektedir.
Kariyer danışmanları model aracılığıyla bireylerin hedef belirlemelerine, bunların yararları- zorluklarını
fark etmelerine ve kariyer kimliklerini netleştirmelerine yardımcı olabilecektir (Tajlili, 2014). Bu öneri
doğrultusunda modele ilişkin gelecekteki araştırmalarda, kariyerinin keşfetme evresindeki bireylerin
örneklem olarak seçilmelerinin, kariyer danışmanlığı konusunda katkı sağlayabilecek bulgular ortaya
koyacağı düşünülmektedir.
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ÇOCUK DA YAPARIM KARİYER DE DEMEK O KADAR KOLAY MI?
KADIN AKADEMİSYENLER AÇISINDAN BİR DURUM
DEĞERLENDİRMESİ
IS IT SO EASY TO SAY THAT WHETHER HAVE A CAREER OR HAVE
A CHILD?
A CASE STUDY FOR WOMEN ACADEMICS
Sevtap SARIOĞLU UĞUR1

ABSTRACT
If there is an accepted fact all over the world, it is that working conditions are not the same for men and
women. In working life, it is more appropriate for women to work as teachers, nursing or doctor
professions, who are more likely to organize paperwork or to be maternity-related jobs requiring high
level of responsibility, managerial and engineering professions are not considered appropriate. This
study was carried out to reveal the problems in their social lives such as getting married - not getting
married, not having children, different responsibilities of housework, and making suggestions rather for
academic women. In this study, face to face interview technique was used with 40 female academicians
in three different public universities and their opinions were evaluated and interpreted objectively. As a
result of the interviews, it was found that there are three different situations related to their career and
social life in terms of female academicians. The first of these situations is defined as career priority thus
late marriage and late having children, the second is never to marry, and the third is defined as career
postponement due to the priority of marrying and having children. However, although there are many
examples proving that Turkish women can be successful in every job, it is not easy to have both children
and career.
Key word: Career problems, academic female staff, social life.
JEL Codes: M1, M12.
ÖZET
Tüm dünyada kabul gören bir gerçek varsa o da çalışma hayatındaki şartların kadın ve erkek işgücü için
aynı olmadığıdır. Çalışma hayatında kadınlar için daha çok masa başı olarak tabir edilen evrak işlerinin
düzenlenmesi ya da daha çok annelik misyonuyla bağdaşan öğretmenlik, hemşirelik veya doktorluk
meslekleri uygun görülmekte; üst düzey sorumluluk gerektiren işler, yöneticilik, mühendislik gibi saha
çalışmalarının yapıldığı meslekler uygun görülmemektedir. Son yıllarda bu görüş birçok etkenden
dolayı kırılma göstermiş ve kadınların da hemen hemen her alanda meslek edindikleri görülmektedir
ancak bu kez karşılarına kariyer, ev ve sosyal hayat ile ilgili sorunlar çıkmaktadır. Özellikle ataerkil
toplumlarda erkeğin misyonu çalışıp para kazanarak ev geçindirmek ve babalık görevini yerine getirmek
olarak kabul görürken kadının yeri çoğu kez iş yaşamından ziyade ev işleri, çocuk bakma, annelik
görevini yerine getirmek olarak addedilmiştir. Bu görevlere bir de kariyer yolunda ilerleme eklenmiş ve
bu durum çoğu çalışan kadın açısından bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu çalışma akademik
kariyer sahibi kadınların karşılaştığı iş yeri sorunlarından ziyade evlenme – evlen(e)meme, evli
çalışanlarda çocuk sahibi olma – ol(a)mama, ev işlerinin getirdiği farklı sorumluluklar gibi sosyal
hayatlarında karşılaştıkları sorunları ortaya çıkarmak ve önerilerde bulunmak amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Çalışmada üç farklı kamu üniversitesinde görev yapan akademik kariyer sahibi 40
1
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kadın akademisyenle yüz yüze görüşme tekniğinden yararlanılmış ve kişilerin görüşleri objektif bir
biçimde değerlendirilerek yorumlanmıştır. Görüşmeler sonucunda kadın akademisyenler açısından
kariyer ve sosyal hayatları ile ilgili üç farklı durum olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu durumlardan ilki
kariyer önceliğinden geç evlenme ve çocuk sahibi olma, ikincisi hiç evlenmeme, üçüncüsü ise evlenip
çocuk sahibi olma önceliğinden kariyer erteleme olarak nitelendirilmiştir. Bununla birlikte özellikle
Türk kadınının her işte başarılı olabileceğini kanıtlayan birçok örnek olsa da hem çocuk sahibi hem de
kariyer sahibi olmanın sanıldığı kadar kolay olmadığı; çalışma hayatında kadınların erkeklerden daha
çok yıprandıkları bulgusuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelime: Kariyer sorunları, akademik kadın personel, sosyal hayat.
JEL Kodları: M1, M12.

1. GİRİŞ
İş dünyası bir yandan insan ihtiyaçlarını karşılarken bir yandan bunu gerçekleştirmek adına gerekli olan
insan kaynağını doğru sayıda, doğru zamanda ve doğru yetkinliklere sahip kişileri bulma seçme ve
yerleştirmeyle ilgilenmek zorundadır. Zira işlerin doğru kişilerle yapılması hata payını azaltacak,
üretim, pazarlama ve müşteri ilişkilerini olumlu yönde etkileyecektir. Bunun için personelin sadece iş
yerinde çalışma performansına bakmak ve ücret artışı gerçekleştirmek yeterli değildir. Çalışanların
performansına göre zamanı geldiğinde yükselmesi ve kariyer haritalarının oluşturulması kısaca hayal
ettikleri kariyer hedeflerini gerçekleştirmesi beklentileri arasındadır. Böylelikle iş ortamında hayal
ettikleri yerde bulunarak daha verimli ve istekli bir şekilde çalışacaklardır. Günümüz iş dünyasında özel
sektörde çalışanların hayal ettikleri kariyer hedeflerine ulaşması farklılıklar gösterse de kamu
kurumlarında işler belirli bir düzende ve hak edildiği anda çoğu kez gerçekleşmektedir. Çalışanların
kariyeri ile birlikte özel hayatını da birlikte eşit bir şekilde yürütmesi beklenen bir durumken kadın
çalışanların birçok farklı rol üstlenmesi kariyer yaparken karşılaştıkları farklı sorunlar ve engeller onları
çalışma hayatında zorluklarla baş başa bırakmaktadır. Bu tarz sorunlar her çalışan kadın için aynı
olmakla birlikte akademik camiada durum daha ağır olabilmektedir. Zira akademik kariyer yapmak
isteyen kadınların eğitim hayatının uzun bir süreci kapsaması (lisans:4-6 yıl; yükseklisans:2 yıl; doktora:
4-6 yıl) özel hayatlarından fedakarlık yapmak zorunda kaldıklarının da bir göstergesidir. Ayrıca
akademik personel olarak sürekli kendini geliştirme ve okuyup öğrenme, bunları aktarma, sınav soruları
hazırlama ve okuma, eve iş getirmek zorunda kalma, idari ve farklı akademik görevler gibi birçok unsur
kadın akademisyenlerin iş hayatında karşılaştıkları durumlardır. Bununla birlikte toplumsal normların
da yerine getirilmesi beklenen kadınlardan toplumsal tabirle “zamanı geldiğinde” evlenmeleri ve çocuk
sahibi olmaları beklenmektedir. Her ikisinin aynı anda ve başarılı bir şekilde yürütülmesi nadirdir.
Nitekim kadın akademisyenlerin çoğu öncelikle kariyer yapmak için uğraştıkları sonrasında özel
hayatını düzene koyma yoluna gittikleri bilinen bir gerçektir. Bu doğrultuda çalışma Türkiye’de faaliyet
gösteren üç farklı kamu üniversitesinde çalışan kadın akademisyenlere (40 kişi) yönelik olarak
gerçekleştirilmiştir. Görüşme tekniği kullanılan çalışmada akademisyen kadınların medeni
durumlarından yola çıkılarak her işte başarılı olmaları beklenen kadınların “çocuk da yaparım kariyer
de” ifadesinin güçlü ve kabul edilir bir söylem olmasına rağmen gerçekte kolay olmadığı sonucuna
ulaşılmıştır.

2. KARİYER TANIMI VE ÖNEMİ
Bireyler, çalışma hayatına ilk adım attıklarından itibaren emekli olana kadar kendilerini birçok farklı
departman veya kademelerde yer alırken bulurlar. İşlerin aksamadan yürümesi için çalışanların
yeteneklerine veya eğitim durumlarına göre yatay veya dikey pozisyonlarda değerlendirilebilmektedir.
Bununla birlikte sadece örgütsel açıdan değil bireysel açıdan da bireyler çalıştıkları kurumda daha
faydalı olacağına inandığı birim veya pozisyonlarda çalışma isteği duymaktadır. Bu istek sadece manevi
açıdan kişiyi iş ortamında tatmin etmesi ile birlikte özellikle dikey açıdan farklı hiyerarşik görevlerde
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bulunduğunda maddi açıdan da tatmin etmektedir. Böylelikle çalışanların daha ilk işgününden itibaren
kendilerine belirledikleri iş yerinde ilerleme politikaları kaçınılmaz bir süreçtir. İşte bu süreç “kariyer”
olarak ifade edilmektedir. Bu doğrultuda farklı kariyer tanımlarını aşağıdaki gibi özetlemek
mümkündür.
Kariyer, seçilen meslekte ilerlemek ve bunun sonucunda daha fazla bilgi beceri, deney kazanmak,
sorumluluk üstlenmek ve saygınlık kazanma sürecidir (Güney, 2017). Kariyer, kişinin tüm hayatı
boyunca yaptığı bütün işler ya da sadece belli bir iş kolunda geçirdiği süreçtir (Özkan, 2015). Kişinin iş
hayatı boyunca takip etmesi gereken bir dizi faaliyet yolu, kısaca hayatı boyunca çalıştığı işle ilgili
mevkilerdir (Özgen ve Yalçın, 2010).
İşletmelerde etkili bir kariyer yönetimi uygulamaları söz konusu olduğunda çalışanların kuruma olan
güveni ve bağlılığı da artacaktır. Çalışanlar hak ettiklerini düşündükleri terfi politikalarının
uygulandığını gördüklerinde şüphesiz kurumda daha özverili ve beklentileri karşılamak adına daha
verimli çalışacaklardır. Bunun tersi durumlarda ise ne yazık ki işten ayrılmalar, kuruma olan güvenin
ve bağlılığın azalması ve nihayetinde başgösterecektir. Bu doğrultuda kariyer yönetiminin ilgili amaçları
gerekleştirdiği müddetçe kurumda olası sorunlar olmayacaktır. Bu amaçlar ise şu şekilde ifade edilebilir
(Özkan, 2015):








Örgütün gereksinimlerini karşılamak,
Bireylere sorumluluk düzeylerine göre eğitim vermek,
Kariyer yolu açık olan bireylere rehberlik etmek ve teşvik olmak,
Personele gerekli ilgili destekleri sağlamak,
Örgütsel amaçlarla bireysel amaçları bütünleştirmek,
Kariyer platosuna giren personeli canlandırmak,
Örgütsel ve bireysel faydaları denkleştirerek karşılıklı yarar sağlamak.

2.1. Kariyer Aşamaları
Bireyler, çalışma hayatına atıldıkları andan itibaren kariyer yoluna girmiş olurlar ve her bir çalışan
kendi kariyerlerini örgütün de amaçları doğrultusunda planlamak zorundadır. Bu doğrultuda çalışanlar
doğru zaman ve doğru stratejilerle çalışma hayatında kariyer aşamalarını geçerek hedeflerine ulaşmış
olacaklardır. Kariyer aşamaları ise keşif aşaması, kurulma aşaması, orta kariyer aşaması, kariyer sonu
aşaması, azalma aşaması olarak ifade edilmiştir (Çalık ve Ereş, 2006):






Keşif aşaması; bireylerin kariyerleri hakkında kritik kararların çoğu işe başlamadan önce
verilir, bireyin yakınları, öğretmenleri, arkadaşlarından etkilenir.
Kurulma aşaması; tahminen 25-35 yaşa aralığında görülen kariyer aşamasıdır ve bu
dönemde daha çok başarı, saygınlık gibi ihtiyaçlar ön plandadır.
Kariyer ortası aşaması; kişinin sorumluluklarının artışı, başkalarına önderlik yapma bireyin
gelişme sınırlarına eriştiği, yaptığı işte yoğunlaştığı bir dönem olup en önemli ihtiyacı
saygınlıktır.
Kariyer sonu aşaması; kişinin performansını artırmaya çalışması beklenmez, emekliliğe
kadar süren aşamadır, işletmenin en deneyimli bireyi olarak kabul edilir.
Azalma (emeklilik) aşaması; kariyerin son aşaması olup emeklilik süreci başlamıştır ve kişi
artık kariyerini tamamlamıştır.

Bir işyerinde tüm çalışanlar aynı sırayla ve aynı süreçte kariyer aşamalarına maruz kalmamaktadır. Her
bir çalışanın farklı kariyer hedefi, statüsü, yapmış olduğu iş, terfi imkanları, bireysel unsurlar, örgütün
içinde bulunduğu durum, diğer dış etkenler vb. unsurlara göre ilgili aşamalar da farklılık göstermektedir.
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2.2. Kariyer Seçiminde Etkili Olan Faktörler
Bireyler, daha ilk yaşam evrelerinde öncelikle ailelerinin kendileri hakkında kurmuş oldukları meslek
hayalleri ile yetişmektedir. Bir çoğumuz annemizin “benim kızım doktor olacak” ya da “benim oğlum
mühendis olacak” cümleleri ile karşılaşmışızdır. Bununla birlikte bireyin eğitim hayatı boyunca ilgi
duyduğu dersler, örnek aldığı öğretmenler, içinde bulunduğu koşullar, rağbet edilen meslekler, para ya
da kariyer olanaklarının cazip gelmesi, arkadaş ya da akraba tecrübeleri gibi birçok etken meslek
seçimini böylelikle kariyer başlangıcını da etkileyen çok önemli faktörlerdendir. Özetle kariyer
seçiminde etkili olan faktörler şu şekilde sıralanmıştır (Çalık ve Ereş, 2006):







Sosyal geçmiş,
Kişilik gelişimi,
Değer gelişimi,
Bireysel beklentiler,
İlgi ve yetenek,
Cinsiyet.

2.3. Kariyerde Karşılaşılan Sorunlar ve Engeller
Bireyler, hangi iş kolu olursa olsun karşılarına çıkan kariyer fırsatlarını değerlendirmek isterler. Her işin
kendine göre kariyer fırsat ve olanakları vardır ve işin gereğine göre farklılık göstermektedir. Bir
avukatın kariyer serüveni ile bir öğretmenin kariyer serüveni birbirinden farklıdır. Ancak bireyler
gelecekte kendilerini hayal ettikleri kariyer hedeflerine ulaşmak adına ne yazık ki birçok farklı
etkenlerden dolayı sorunlarla da karşılaşabilirler. Bu sorunlar bireyin kendinden kaynaklı olabildiği gibi
örgütün kendisinden de kaynaklanıyor olabilir. Bireyin demografik özellikleri, kişilik özellikleri,
yeteneği, tecrübesi gibi bireysel unsurlar kariyerlerinde önemli ilerlemeler sağlayacağı gibi son derece
olumsuz etkilerle kariyerlerini bitirebilirler. Aynı durum örgütsel unsurlar için de geçerlidir. Öyle ki
örgütün finansal ve beşeri yapısı, uygulanan politikalar, yönetimin tutumu, çalışanların performansları,
işin gereği gibi örgütsel unsurlar da kariyerde karşılaşılan sorunlar olarak nitelendirilmektedir. İlgili
sorunları şu şekilde özetlemek mümkündür (Çalık ve Ereş, 2006; Güney, 2019; Özkan, 2015):
A. Özel sorunlar;
 Cinsiyetten kaynaklanan sorunlar,
 Çift kariyerli eşler,
 Ay ışığı sorunu,
 Çift kariyerlilik,
 Cam tavan.
B. Kariyer dönemi sorunlar;
 Başlangıç dönemi sorunları,
 Kariyer ortası sorunları (kariyer düzleşmesi ve yetenek demodeliği).
C. Kariyer sonu sorunlar
D. Bireysel ve örgütsel sorunlar
Çalışanların iş ortamında karşılaştıkları yuklarıdaki kariyer sorunları neticesinde hedeflerindeki kariyer
olanaklarına erişemeyebilirler. Böylelikle bireylerin karşılaştıkları sorunlar onları kariyer yolunda
engellemektedir. Bu engeller ise gözden düşme, işten çıkartılma, stres ve tükenmişlik ve engellenme
olarak ifade edilmiştir (Çalık ve Ereş, 2006).

2.4. Kariyer ve Kadın Akademisyenlerle İlgili Yapılan Çeşitli Çalışmalar
Kariyer konusu kamu ve özel sektör alanında son derece önemli bir konudur. Özellikle kariyer yolunda
karşılaşılan çeşitli sorunlar ve bu sorunlara rağmen iş hayatının gereğini yerine getiren çalışanların
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gelecekte kendi yerlerini belirlemeleri açısından önem arz etmektedir. Kadın akademisyenlerin durumu
ise diğer meslek gruplarına kıyasla biraz daha farklıdır. En azından kadın akademisyenlerin eğitim
hayatı diğer meslek gruplarının eğtim hayatından daha fazla olduğu gerçeğiyle özel hayatlına ayırdıkları
zamanın kısıtlı istedikleri gibi olmadığı bilinen bir gerçektir. Bu doğrultuda kadın akademisyenler bir
yandan kariyer yaparken bir yandan özel hayatlarının getirisi olan koşullarla birlikte yaşamak
zorundadır. Cinsiyet ayrımcılığına maruz kalma, çift kariyerli olma, çift kariyerli eşler gibi birçok farklı
kariyer sorunları çalışmalara konu olmuştur. Bu bölümde araştırma konusu ile ilgili olan ve bu çalışmayı
destekleyen çalışma örneklerine yer verilmiştir:
Kadın akademisyen ve araştırmacıların akademik yaşamla ilgili görüşleri ve karşılaştıkları problemlere
yönelik yapılan bir çalışmada (Yılmaz ve Özdemir, 2012) kadınların çoklu rolleri, yüksek sorumluluk
gerektiren pozisyonlara sıcak bakılmaması gibi sonuçların elde edildiği görülmektedir. Özkanlı (2010)
çalışmasında Türkiye’deki üniversitelerde kadın akademisyenlerin hem zaman, hem de beklentiler
açısından rol çatışması yaşadıklarını açıkça belirtmektedirler. Türkiye’deki kadın akademisyenler,
sorunun çözümünde rol çatışmalarının yönetimi için yapısal ve kültürel düzenlemeler ile ev işleri,
çocuk-yaşlı bakımına destek konularına odaklanmaktadır. Ayrıca, akademik ve özel hayatlarını
dengelemek için esnek çalışma saatleri, evden çalışma ve yarı-zamanlı işi de içeren iş stratejilerini
tanımlamaktadır. İş doyumu ve akademisyenler arasında yapılan bir diğer çalışmada (Şat, vd., 2015),
üniversitelerde çalışan akademisyenlerin iş doyumu düzeyleri arasındaki farkın anlamlılığını test etmek
amacıyla yaptıkları analiz sonucunda evli akademisyenlerin iş doyumu düzeylerinin bekar
akademisyenlerinkinden anlamlı düzeyde yüksek olduğuna ulaşılmıştır. Dolayısı ile evli
akademisyenler bekar akademisyenlere kıyasla daha yüksek iş doyumuna sahip olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Yapılan bir doktora tez çalışmasında (Coşkuner, 2013) ise kadın çalışanlarda iş-aile
çatışması evlilik ve yaşam tatmini ile ilişkili bulunmuş (p<0.01); yöneticinin aile yaşamına yönelik
desteğinin, iş-aile çatışmasını azaltarak, evlilik ve yaşam tatminini artırdığı bulgusu elde edilmiştir.
Ayrıca aynı çalışmada kadın akademisyenlerin eşlerinin işe yönelik desteği ile evlilik tatmini arasında
doğrudan ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bir diğer kadın akademisyenlere yönelik yapılan
çalışmada (Karakuş, 2016), kadın akademisyenlerin akademik hareketliliklerini aile yaşantılarına göre
dizayn etme durumunda kaldıklarına yöneliktir ve aile endeksli bir hareketlilik ister istemez zayıf
bağlantıları ve zayıf akademik sermayeyi yarattığı vurgulanmıştır. Ayrıca toplumsal düzen ve sağlıklı
bir toplum için hem erkekler hem de kadınlar ev yaşamları ile iş yaşamları arasında bir denge kurmak
zorunda olduklarını çünkü bir kadının veya erkeğin işi için ailesini ikinci plana atması ve ailesine karşı
sorumluluklarını yerine getirmemesi, toplumsal açıdan sorunlara neden olacağına bu nedenle iş ve aile
yaşamı arasında dengenin iyi kurulması gerektiğine dikkat çekilmiştir (Türkkahraman ve Şahin 2016).
Araştırmalar da göstermektedir ki kadın akademisyenler, iş hayatı ve özel hayatında birtakım sorunlarla
karşılaşabilmekte ve gerek özel hayatı gerek iş hayatı etkilenmektedir. Önemli olan her iki hayat
açısından dengenin sağlanabilmesidir.

3.ARAŞTIRMA VE BULGULAR
Çalışmanın bu bölümünde çalışmanın amacı, önemi, yöntemi ve bulguları hakkında bilgiler yer
almaktadır.

3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Çalışma hayatında, özellikle Türkiye toplumunda kadınların yeri ne yazık ki hala ikinci plandadır.
Günümüzde artık kadınları pilot, tır şoförü, otobüs ve taksi şoförü hatta makinist olarak “erkek işi” diye
tabir edilen birçok işte görmek mümkündür. Ancak kadının yaratılış gereği üstlendiği annelik misyonu
gerek özel hayatında gerek iş hayatında oldukça önemli bir konudur. Nitekim çok büyük bir sorumluluk,
zaman ve uğraş isteyen kutsal bir görevdir. İş hayatında çalışan bir kadın olarak kariyer planları
yaparken bir yandan özel hayatın getirileri de beraberinde gelmekte ve her ikisinin başarılı bir şekilde
devam ettirilmesi beklenirken ne yazık ki çoğu kez mümkün olmamaktadır. Bu doğrultuda özellikle
birçok işten ayrı olarak daha fazla eğitim hayatının gerektiği ve zamanın çoğunluğu iş hayatı için adanan
meslek gruplarından biri olan akademisyenlikte kadınların hem kariyer yapmaları hem de özel

714

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

hayatlarını idame ettirirken karşılaştıkları durumun ortaya çıkarılması bu çalışmanın asıl amacıdır. Özel
hayatında istediği mutluluğu yakalayamayan bireylerin bunu çalışma hayatına da yansıtabilecekleri
gerçeği gerek iş hayatı gerek özel hayatı planladıkları yönde ilerleyen akademisyenlerin ise iş hayatında
bu mutluluğu işlerine yansıtacakları düşünülmektedir. Böylelikle, özel hayatlarında beklentileri
karşılanan, mutlu bireylerin bunu iş hayatına da taşıyarak pozitif örgüt ortamları oluşturulması
beklenmektedir.

3.2. Araştırmanın Yöntemi
Araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan görüşme tekniği uygulanarak gerçekleştirilmiştir.
Yapılandırılmamış görüşme tekniğine (Türnüklü, 2000) dayalı olarak gerçekleştirilen araştırmada üç
farklı kamu üniversitesine bağlı olarak görev yapan ve farklı akademik unvanlara sahip gönüllü 40
akademisyenle görüşülmüştür. Çalışmanın içeriği hakkında her bir katılımcıya ayrı ayrı bilgi verilmiş
ve çalışma hayatında kariyer yolunda ilerlerken özel hayatları ile ilgili karşılaştıkları sorunlardan
bahsedilmesi istenmiştir. Görüşme sohbet ortamında ilerlemiş olsa da araştırma konusu dahilinde yer
alan konu başlıkları ve verilen cevaplar her bir katılımcı için ayrı ayrı yazılı olarak notlar alınmış ve
isimleri gizli kalmak kaydıyla kayıtları tutulmuştur. Katılımcıların demografik bilgilerine ilişkin,
unvan, yaş, idari görev, mesleki deneyim, medeni durum, çocuk sayısı olmak üzere toplam altı soru
sorulmuş ve cevapları kaydedilmiştir. Katılımcılara akademik kariyer başlangıçları bu süreçte özel
hayatlarında karşılaştıkları evlilik ve çocuk sahibi olma konularındaki tecrübelerini paylaşmaları
istenmiş ve analiz edilebilecek her cümle özenle not alınmış ve ilgili notlar objektif bir şekilde incelenip
değerlendirilerek durum değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın daha sağlıklı incelenip
yorumlanması açısından demografik verileri kategorize edilerek tablo oluşturulmuştur (Tablo 1).

3.3. Bulgular
Çalışmanın verileri iki aşamalı olarak değerlendirilmiştir. Bunlardan ilki demografik veriler olarak
diğeri katılımcıların kariyer ve özel hayatları ile ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi şeklindedir.
Katılımcıların demografik verilerine ait bilgiler Tablo 1’de yer almaktadır.

Unvan

Toplam
İdari Görev
Toplam
Yaş

Profesör
Doçent
Dr. Öğr. Üyesi
Öğr. Görevlisi Dr.
Araş. Görevlisi Dr.
Öğr. Görevlisi
Araş. Görevlisi
Var
Yok
28-32
33-37
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1
2
7
3
2
1
16
5
11
16
6

1
3
3
7
3
4
7
1

Kariyer ve Hiç Evlenmeme

Önce Evlilik Sonra Kariyer

Demografik Nitelikler

Önce Kariyer Sonra Evlilik

Tablo 1. Demografik Özellikler
Kariyer ve Evlilik

5
1
3
5
1
1
1
17
7
10
17
1
5

Toplam

6
4
13
8
3
5
1
40
15
25
40
1
12
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38-42
43-47
48-52
53-57
Toplam
Mesleki Deneyim

Toplam
Medeni Durum
Toplam
Çocuk Sayısı

6
2
1
15
3
5
5
3
16
16
16
4
7
3
1
15

1-3
4-7
8-11
12-15
16-19
Evli
Bekâr
0
1
2
3

Toplam

4
2
7
1
3
2
1
7
7
7
2
4
3
9

5
1
3
3
18
1
3
3
4
6
17
17
17
-

15
5
4
3
40
1
7
11
11
10
40
23
17
40
4
9
7
4
24

Araştırmaya katılan 40 akademisyenden 6’sı professor, 4’ü doçent, 13’ü doktor öğretim üyesi, 8’i
öğretim görevlisi doktor, 3’ü araştırma görevlisi doktor, 5’i öğretim görevlisi ve 1’i araştırma
görevlisidir. Katılımcıların idari görevlerine bakıldığında toplam 40 akademisyenden 15’inin idari
görevi varken 25’inin idari görevi bulunmamaktadır. Katılımcıların yaş aralığı 28 ile 57 yaş grubu
arasında dağılırken en çok katılımcının (15) 38-42 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Mesleki
deneyime bakıldığında 1-19 yıl çalışma süreci geçiren katılımcılardan en çok (11) 8-15 yıllık mesleki
deneyime sahip oldukları görülmektedir. Katılımcılardan toplam 23’ü evil olup bunlardan 16’sı önce
kariyer sonra evlilik tercihinde bulundukları; 7’sinin ise önce evlilik sonra kariyer tercihinde
bulundukları görülmektedir. Katılımcıların 17’si ise bekardır. Evli olan katılımcıların sahip olduğu
toplam çocuk sayısı 24 olmakla birlikte 3’ten fazla çocuk sahibi olunmadığı ve katılımcılardan en az (4)
3 çocuk sahibi oldukları görülürken en fazla (9) 1 çocuk sahibi oldukları görülmektedir. Bununla birlikte
evli oldukları halde henüz çocuk sahibi olmayan (4) kişilerin de söz konusu olduğu görülmektedir.
Araştırmanın ikinci bölümünde akademisyenlerle yapılan görüşmede konu ile ilgili sorular yöneltilmiş
ve yazılı olarak kayıt altına alınmıştır. Bu doğrultuda öncelikle mesleğe kaç yılında başladıkları ve
mesleğe başladıklarında evli olup olmadıkları soruları yöneltilmiştir. Katılımcılardan 16’sının öncelikle
iş hayatına atılarak kariyer başlangıcı yaptıkları ve evlilik müessesesini daha sonraki planlarına dahil
ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Öyle ki görüşme notları incelendiğinde bu katılımcıların mesleki
deneyimi üç yılı geçmeden evlenmedikleri görülmektedir. Bununla birlikte 17 katılımcı evlenmeden
önce öncelikle kariyer planı yaptıkları ve 1-19 yıl mesleki deneyim dahilinde hiç evlenmedikleri
sonucuna ulaşılmıştır. 7 katılımcı ise kariyer başlangıcından evvel özel hayatını ön planda tuttukları ve
öncelikle evlilik ve çocuk sahibi olma yolunda ilerledikleri daha sonra hayatın getirisi ile birlikte iş
hayatına atılarak akademisyen olarak kariyer başlangıcını gerçekleştirdikleri bulgusuna ulaşılmıştır.
Evli ve çocuklu katılımcıların (11) istisnasız hepsinde görüşmede ortaya çıkarılan bir diğer bulgu her
iki hayatlarında da yetersiz kaldıklarını hissetmeleri yönünde olmuştur. Çocukla ilgilendiklerinde
mesleki hayatı aksattıkları hatta bazı idari görevleri sırf çocuklarına daha az zaman ayırma korkusundan
dolayı reddettiklerini ifade etmişlerdir. Bu grup katılımcılardan bazısı akademik hayatın getirisi olan
yükseköğrenimlerini bulundukları il dışında gerçekleştirdiklerinden çocuklarına daha az zaman
ayırdıklarını hatta bir katılımcı; “ilk yürümeye başladığında çocuğumun yanında değildim” sözlerini
ağlayarak ifade etmiştir.
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4. SONUÇLAR
Çalışma hayatının getirdiği avantajların yanı sıra bir o kadar hatta belki de daha fazla dezavantajlı
koşullar söz konusu olabilmektedir. Özellikle çalışan bir kadın, evli ve hele de bir anne ise işler daha da
zorlaşmaktadır. Nitekim kadına yüklenen ev hanımlığı statüsü evli hatta bekar da olsa çalışma hayatıyla
birlikte devam edip giden bir gelenektir. Çalışma hayatında kadının yükselmesi, kariyer olanakları,
kişisel gelişim ve mesleki yeterliliklerini yerine getirirken bir yandan özel hayattaki farklı koşullar bir
araya geldiğinde hem özel hayatı hem de iş hayatı sanıldığı kadar kolay olmamaktadır. Nitekim
üniversite mezunu bir kadın çalışanın aynı yıl işe girmiş olsa dahi 24-25 yaşlarına denk gelmekte ve
daha mesleğe adapte olmadan çoğu kişi özel hayatın önceliği ile evlenmiş çocuk sahibi olmuş ve
bunlardan bazıları da kariyerlerinden vazgeçmiş olabilmektedir. Bir kısım akademisyen ise kariyer
hedeflerine ulaşma önceliğini gütmüş ve özel hayatını ertelemişlerdir. Bu çalışmada ise eğitim
hayatlarını diğer mesleklere oranla lisansüstü eğitimi alarak bilinçli bir şekilde uzatan ve böylelikle
önceliği kariyer odaklı, farklı akademik unvanları bulunan kadın akademisyenlere dair bir durum
değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir.
Çalışma, üç farklı kamu üniversitesinde görev yapan ve farklı akademik unvanlara sahip
akademisyenlerle (40), yapılandırılmamış görüşme tekniği uygulanmış ve durum değerlendirmesi
yapılmıştır. Değerlendirme sonucuna göre katılımcıların 17’si bekar; 16’sı ise önce iş hayatına atılmış
ve daha sonra özel hayatları ile ilgili karar almışlardır. 7’si ise özel hayatına öncelik vermiş daha sona
iş hayatına atılarak kariyer başlangıcı gerçekleştirmişlerdir. Evli akademisyenler, evlendikten sonraki
ilk 3 yıl içinde çocuk sahibi olmamış; çocuk sahibi olanların da en fazla 3 tane çocuk sahibi oldukları
görülmektedir. Görüşme sonucu 5 ve 8 yıllık evli olmalarına rağmen iş hayatının önceliğinden bilinçli
olarak çocuk sahibi olmayan 2 kişi ve toplamda 4 kişi henüz çocuk sahibi değildir. Ayrıca toplam 23
akademisyenin 18’inin de eşleri akademik camiadan olduğu ve böylelikle çift kariyerli eş sorunları ilgili
katılımcıların yaşadıkları bir diğer kariyer sorunudur. Çocuk sahibi olmaktan bakma yükümlülüğüne,
ev işlerinin zorluğundan akademik ve idari görev sorumluluğunun da ağır basması ile birlikte eşler
arasında zaman zaman huzursuzluklar yaşandığı görüşmeler sonucunda dile getirilmiştir.
Akademisyenlerden idari görevi olan 15 kişi iken 25 kişinin idari görevi bulunmamaktadır. Özellikle
evli ve çocuk sahibi akademisyenlerden idari görevi olmayanların (25) çoğu kendi istekleri
doğrultusunda idari görev istemedikleri yönündedir. İdari görev aldıklarında daha fazla sorumluluk
yerine getirecekleri ve çocuklarına daha az zaman ayırma korkusu yaşadıklarını dile getirmişlerdir.
Görüşme yapılan akademisyenlerden 6’sı önce özel hayatına zaman ayırmayıp iş hayatına atıldığı için
pişmanlık duyduklarını, 8’i çocukları ile çok fazla yaş farkı olduğundan onların gelecekte yaşantılarına
yetişememe korkusu yaşadıklarını 3’ü ise çok farklı bir bakış açısı ile akademisyenlerin aslında
evlenmemesi gerektiği yönünde ifadelerde bulunmuşlardır. Bununla birlikte evli olmayan
akademisyenlerin sadece 4’ü hayatından memnunken 12’si mesleğin getirdiği şartlardan dolayı evliliğe
geç kaldıklarını ve hem iş hayatını hem de özel hayatını birlikte yürütememenin üzüntüsünü
paylaşmışlardır. Görüşme yapılan evli akademisyenlerden 4’ünün ikinci evlilikleri olup içlerinden
3’ünün eşlerinin farklı meslek gruplarından oldukları ve çalışma koşullarına ayak uyduramadıkları için
iş konusundan dolayı huzursuzluk ve anlaşamama sonucu evliliklerinin noktalandığı bilgisini
paylaşmışlardır.
Sonuç olarak şüphesiz her meslek grubunun kendine ait zorlukları ve çalışanların kendilerine ait farklı
özel hayatları söz konusudur. Ancak akademisyenlikte daha fazla eğitim hayatı, derslere hazırlanma,
sürekli okuma, öğrenme ders anlatma sınav kağıtları ve eve iş getirme gibi birçok özel koşulları ve
sorumlulukları bulunmaktadır. Buna bir de idari görevler de eklenince akademisyenlerin iş yükü daha
da ağır hale gelmektedir. Günümüzde kadınlar artık daha bilinçli, kendilerine güvenen ve her işin
üstesinden gelebilen sorumluluğa sahiptirler. Ancak birçok farklı akademik işlerle uğraşırken bir yandan
özel hayatın sorumluluklarını taşımak bir o kadar zordur. Böylelikle akademik camiaya bakıldığında
kadın akademisyenlerin geç evlendiği, geç çocuk sahibi olduğu ya da toplumsal normlar açısından
değerlendirildiğinde evlenecek yaşta olmalarına rağmen henüz evlenmedikleri görülmektedir. Nitekim
çocuk da kariyer de yapan kadınların varlığı elbette toplumsal gelişmeler için son derece önemlidir
ancak çalışan kadınların yaşamsal koşulları için örneğin bakıcı bulma, şehir dışındaki akademik
topantılardan dolayı evden uzaklaşma, iş yoğunluğu neticesinde kendi çocuklarına gerektiği kadar
zaman ayıramama gibi olası nedenlerle bir o kadar zor olduğu düşünülmektedir. Evlilik müessesine
bakış açısı herkes için değişiklik gösterebilir ancak akademik camiada bu konuya bakış açısı biraz daha

717

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

derinleşmektedir. Zira özellikle eşler arasında eğitim ve yaş uyumu öncelikli kıstaslar arasında olup çok
iyi bir eş adayının sırf mesleki kariyeri uyumlu değilse diğer kıstasların bir öneminin ortadan kalktığı
da görüşmeler sonucu elde edilen bir diğer değerlendirmedir. Elbette herkes evlenmek zorunda değildir
ancak özellikle ilerleyen yıllarda hayatını paylaşacak bireylerin varlığı kişileri sosyal yapının bir parçası
olarak öncelikle bireysel açıdan ve dolayısı ile toplumsal açıdan da daha mutlu edeceği bir gerçektir.
Kadın akademisyenler bir yandan kariyerlerine odaklanırken diğer yandan özel hayatlarını ihmal
etmemesi, ilerleyen yıllarda pişmanlık duyacağı kararlar almamak adına gerekirse uzman kişilerden
yardım almaları önerilmektedir. Ayrıca kadın akademisyenlerin rol çatışmalarının önüne geçilmesi, eşit
iş yükü ve paylaşımcı bir aile yapısının oluşturulması gereği ve özellikle küçük yaşta çocuklu
akademisyenler için kreş imkanlarının kampüs içinde sağlanması diğer önerilerdir. Hangi toplumda
olursa olsun aile kavramının kutsallığı ve özelliğinden bahsedilir, akademisyen kadınlar için de evlilik
şüphesiz önemli bir konudur ve unutulmamalıdır ki hayat sevince, birlikte paylaşınca güzeldir. Nitekim
çalışma hayatı eninde sonunda en azından emeklilikte noktalanırken özel hayat devam edecektir.
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BİR KARİYER ENGELİ OLARAK CAM TAVAN SENDROMU: SİVAS
İLİNDE ÖĞRETMENLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
GLASS CEILING SYNDROME AS A CAREER OBSTACLE: A
RESEARCH ON TEACHERS IN SIVAS
Berrin FİLİZÖZ1

Mehtap KARAOĞLU2
ABSTRACT

It is possible for educators contucting education and training activities in educational institutions to
encounter obstacles related to their careers. One of these obstacles is “Glass Ceiling Syndrome”, which
is a career barrier that female employees face in their promotion to the executive position. In this study,
the concept of “Glass Ceiling” has been explained by making a literature search and it has been their to
determine the perceptions of the glass ceiling syndrome which prevents women from becoming a senior
maneger.
In this context, a totally of 161 teachers;77 famele and 84 male have been surveyed working in 10
different secondary school connected to Sivas Zara National Education Directorate. Survey result were
eveluated with SPSS16 statistical program and the result were interpreted. The validity and reliability
conditions of the data were observed. According to the findings, significant differences were observed
in some of the dimensions of glass ceiling perception in terms of gerder, age, marital status, education
level, status, seniority and privacy of institution.
Key Words: Glass Ceiling Syndrome, Glass Celining Syndrome in Teachers, Gender Discrimination
ÖZET
Eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürüten eğitimcilerin kariyerleri ile ilgili engellerle
karşılaşmaları mümkün olabilmektedir. Bu engellerden biri de kadın çalışanların yönetici pozisyonuna
yükselmeleri konusunda karşılaştıkları bir kariyer engeli olan ''Cam Tavan Sendromu''dur. Çalışmada,
literatür araştırması yapılarak “Cam Tavan” kavramı açıklanmış ve kadınların üst düzey yönetici
pozisyonuna yükselmelerinde engel olan cam tavan sendromuna ilişkin algıları belirlenmeye
çalışılmıştır.
Bu kapsamda Sivas Zara Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 10 ortaöğretim kurumunda çalışan 77 kadın
84 erkek toplamda 161 öğretmene anket uygulanmıştır. Anket sonuçları SPSS16 istatistik programı ile
değerlendirilerek sonuçlar yorumlanmıştır. Verilerin geçerlilik ve güvenilirlik koşullarını sağladığı
görülmüştür. Elde edilen bulgulara göre cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, statü, kıdem ve
çalışılan kurum özelinde cam tavan algısı boyutlarının bazılarında anlamlı farklılıklar görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Cam Tavan Sendromu, Öğretmenlerde Cam Tavan Sendromu, Cinsiyet
Ayrımcılığı
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1. GİRİŞ
Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar çalışma hayatında giderek artan oranda yer almalarına
rağmen, hem sayısal olarak hem de etkinlik açısından erkeklerin egemen olduğu iş hayatında bazı
güçlüklerle karşılaşmaktadırlar. Günümüzde kariyer basamaklarını çıkarken sırf cinsiyet faktörü
engeline takılıp bu engeli aşamayan ve hatta karşılaşılan engeli anlatmaya cesaret edemeyen kadın sayısı
azımsanamayacak sayıdadır. Kadınların iş hayatında karşılaştıkları engeller arasında cam tavan
sendromu önemli bir kariyer engeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Cam tavan engeli, şeffaf ve aşılabilir
gibi görünen bir tavanı temsil ederken bu tavana çarpan bireyin hayatında derin yaralara sebebiyet
verebilmektedir. Bu da işletmelerin sahip olabileceği iş gücünü atıl duruma düşürmektedir. Bu durum
bireyi ve örgütü etkilediği gibi aynı zamanda toplumu da olumsuz etkileyebilmektedir.
Bazı sektörlerde kadın çalışanların daha yoğun olduğu bilinmektedir. Eğitim kurumları da bu sektörlerin
başında gelmektedir. Eğitim kurumlarında görev yapan kadın öğretmenler nicel olarak fazla olmalarına
rağmen yönetim kademelerinde ise daha çok erkeklerin üstünlüğü görülmektedir. Örneğin;
öğretmenlerin yüzde 55'inin kadın olduğu Türkiye'de, kadın okul yöneticilerinin oranı %11. 81dir. İl
milli
eğitim
müdürleri
içinde
ise
sadece
bir
kadın
yönetici
mevcuttur.
(https://www.memurlar.net/haber/492404/ogreten-kadin-yoneten-erkek.html)
Kadın
yönetici
sayılarında kayda değer bir ilerlemenin görülmemesi cam tavan konusuna dikkat çekmektedir. Bu
nedenle öğretmenlerin cam tavan sendromuna ilişkin algıları eğitim sektöründe konuya açıklık getirmesi
yönüyle anlamlıdır.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Yönetici, belli bir amaç için bir araya gelenleri hedefe ulaştıran, kişilerin uyumlu ve işbirliği içinde
çalışmalarını etkili ve verimli şekilde sürdürebilen kişiye denir (Yılmaz, 2013).
Modern dönemde yönetici kavramı cinsiyet faktörü temelinde ayrılarak erkek ve kadın yönetici olarak
iki kategoride incelenmektedir. Yani yöneticilik kavramı, kadın ve erkekleri farklı biçimde
sınıflandırabilmektedir. Kadınlar, son dönemde çalışma hayatında etkin bir şekilde rol alırken yönetici
statüsünde kadın yönetici sayısı nadir görülmektedir. (Erot, 2016). Bu durum kadınların çalışma
hayatında geri plana itildiğinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Yani çalışma hayatı cinsiyet
faktörü ile farklı bir boyut kazanabilmektedir.
Cinsiyet, bireyin kadın ya da erkek olarak gösterdiği biyolojik, fizyolojik ve genetik özellikleri
kapsamaktadır. Toplumsal cinsiyet ise, sosyal çerçevede kadın ve erkeğe biçilmiş rol ve
sorumluluklardır. Toplumsal cinsiyetin biçmiş olduğu iş bölümü, kadını ev ve özel yaşam ile
sınırlandırıp ekonomik yönden erkeğe mahkum ederken, erkeği ekonomik yönden üretken konuma
getirmiştir (Karcıoğlu ve Leblebici, 2014).
Toplumlar kendi temelinde cinsiyet faktörüne karşı farklı tutum ve davranışlar sergileyebilmektedirler.
Bu tutum ve davranışlar kadın ve erkek cinsiyeti arasında eşitsizlikleri doğurmaktadır. Eğitimde yaşanan
eşitsizlik çalışma hayatında da kendini gösterebilmekte ve bu durum kadın ve erkek işgücünün farklı
mesleklere yönelmesine zemin hazırlamaktadır. Bu anlamda karşımıza mesleki cinsiyet ayrımı çıkmakta
ve kadınlar hemşirelik ve öğretmenlik gibi feminize işlerde yoğunluk göstermektedir (Erot, 2016).
2.1.

Kadın İşgücü ve Cam Tavan Sendromunun Tarihsel Süreci

Toplum yapısının değişmesi ile birlikte, küreselleşme ve teknik gelişmeler işgücünü değiştirmiş bu da
kadınların çalışma oranlarında artış meydana getirmiştir (Karcıoğlu ve Leblebici, 2014). Ancak yönetim
kademelerinde yukarıya doğru çıkıldıkça kadın oranı düşmektedir. Günümüzde kadın istihdam oranı ile
yönetici kadın istihdam oranı arasında doğrusal olanda bir artış görülmemektedir.
İlk çağlarda kadınlar, yöneticilik mertebesinde yer aldıkları gibi yönetici olan eşlerinin kararlarını dahi
etkileyebilecekleri bir pozisyona sahiptirler. Yerleşik hayata geçildiğinde ise kadına verilen değer bir
nebze azalmıştır. Çünkü bu süreç güç faktörünü karşımıza çıkarmaktadır ve güçlü olan birey erkektir.
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Bu durum Sanayi Devrimine kadar böyle devam etmiştir (Olgun, 2013). 1. ve 2. Dünya Savaşları ise
kadınların çalışma hayatını olumlu anlamda etkilemiştir (Çaha vd., 2015). Geçmişten günümüze
kadınlar, çalışma hayatına mecburi sebepler ile girmişlerdir. Bu tür sebepler ortadan kalktığı anda
kadınlar eve gönderilmeye çalışılmıştır (Uygun, 2011). Örneğin; savaş zamanlarında kadınların çalışma
hayatına katılması da bir mecburiyet nedeniyledir.
Günümüzde, kadınların çoğunlukta olduğu mesleklerde dahi, kadınlar erkekler tarafından
yönetilmektedir (Atan, 2011). Ataerkil toplum anlayışı içinde yetişen kadınlar yıllardır eğitim öğretim
işi ile ilgilenmiş ve asıl mesleklerinin öğretmenlik olduğu benimsetilmeye çalışılmıştır (İnandı vd.,
2009).
Çalışma hayatında kadın çalışanlar, erkekler ile eşit kapasite ve beceriye sahip olsalar dahi kariyer
yapabilme konusunda geri planda yer almaktadırlar (Örücü ve Akgül, 2019). Çeşitli ülkelerin yönetim
kademesindeki oranlara bakıldığında, kadınların, kariyer sürecinde erkeklere nazaran eşitsizlikler tespit
edilmiştir. Bunun sebebi çoğunlukla kişisel özellikler değildir (Kulualp, 2015). Bu noktada karşımıza
cinsiyet faktörü çıkmaktadır. Bu da cam tavanı oluşturan temel sebepler arasında yer almaktadır.
Cam tavan, örgütsel önyargılar ve kalıplar tarafından yaratılan, kadınların üst düzey yönetim
kademelerine gelmelerini engelleyen görünmez, şeffaf engeller olarak tanımlanmıştır. Cam tavan
kavramı 1970’li yıllarda ABD’de ortaya çıkmıştır (Kulualp, 2015). Aslında bu olgu tanımı itibariyle üst
yönetimi kapsıyor görünse de orta düzey pozisyonlarda bulunan kadınların da yaşadığı bir durumdur
(Örücü ve Akgül, 2019). Cam tavan kavramı, ilk kez Wall Street Journal’da “Corporate Women”
köşesinde Hymowitz ve Schellhardt isimli iki yazar tarafından 1986 yılında kullanılmıştır (Irmak, 2010).
Cam tavan sendromu, bilim adamları tarafından pireler üzerinde gerçekleştirilen bir deney sonucu ortaya
çıkmıştır. Deneye göre; bilim adamları altında metal bir zemin bulunan bir cam fanusun içine farklı
yüksekliklere zıplayabilen birkaç pireyi koyarak üzerini cam tavan ile kapatırlar. Altta bulunan metal
zemin ısıtılınca sıcaktan rahatsız olan pireler zıplayarak kaçmaya çalışırlar. Fakat kafalarını üstte
bulunan cam tavana çarparak tekrar metal zeminin üzerine düşerler. Zeminin sıcaklığı ile bu işlemi
defalarca gerçekleştirirler ve sonunda bulundukları zeminde fazla zıplayamamayı öğrenirler. Cam tavan
kaldırılır ve zemin tekrar ısıtılır. Artık kaçma ihtimali olduğu halde pireler, eşit bir şekilde ve hala cam
tavan yüksekliğinde zıplayabilmektedirler. Çünkü sahip oldukları engel artık beyinlerinde yer
almaktadır (Halo, 2015). Bu deney, çoğu bireyin çalışma hayatında karşısına çıkabileceği gibi daha çok
kadın iş görenlerin çalışma hayatındaki pozisyonu ile değerlendirilmiştir.
Cam tavan kavramının genel özelliklerine bakıldığında; kadın çalışanların kariyerlerini sınırlandırıcı bir
etkiye sahip olan, genellikle görünmeyen ve aşılması zor olan engelleri ifade etmektedir. Kavramın
temelinde cinsiyetçi yaklaşım ve önyargı bulunmaktadır (İpçioğlu vd., 2018).
2.2.

Cam Tavan Sendromuna Yol Açan Faktörler

Cam tavan kavramı, her bireyin başına gelebilecek bir olgu iken daha çok kadın çalışanların çalışma
hayatında maruz kaldığı bir olgudur. Kadın, hem birey, hem eş, hem de çalışan olarak pek çok role
bürünmektedir. Bu kadar çok işi bir arada yapıyor olabilmesi onun üst yönetime gelmesini engelleyici
bir nitelik taşımaktadır (İpçioğlu vd., 2018). Bunun yanında, bu kadar karmaşık iş yapısına sahip olan
kadınlar, günümüzde erkeğin arkasında değil yanında yer almak istemektedir (Karcıoğlu ve Leblebici,
2014).
Cam tavan kavramına sebep olan pek çok faktör vardır. Ancak temel başlıklar incelendiğinde, toplumsal,
örgütsel ve bireysel faktörlerin olduğu görülmektedir. Toplumsal faktörler, mesleki ayrımlar ve
stereotiplerden oluşurken; örgütsel faktörlerde, mentor eksikliği, informal iletişim ağlarında yaşanan
iletişimsizlik yer almaktadır. Bireysel faktörlerde ise, çoklu rol üstlenme, kişisel tercih ve algılar
bulunmaktadır (Örücü ve Akgül, 2019).
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2.3.

Cam Tavan Sendromunun Sonuçları

Cam tavan kavramı bireye, örgüte ve toplum yapısına derin yaralar açabilmektedir. Cam tavan
sendromunun bireysel sonuçlarında; motivasyon kaybı, işe yabancılaşma, iş tatmininin azalması,
örgütsel bağlılığın zedelenmesi, performansta azalma, örgütsel sessizlik ve örgütsel sinizm yer
almaktadır. Örgütsel sonuçlarında ise; maliyet artışı, işe devamsızlık artışı, iş gören devir hızında artış,
kalite ve verimlilikte yaşanan düşüş yer almaktadır (İpçioğlu vd., 2018).
Bunlara ek olarak cam tavanın toplumsal sonuçları da mevcuttur. Toplumların oluşmasında kadının rolü
büyüktür. En üst kademede yer alan erkekleri dahi kadınlar büyütüp eğitmektedirler. Bu anlamda
kadınlar toplum içinde önemli bir yere sahiptir. Cam tavana maruz kalan kadın psikolojisi
düşünüldüğünde kendine güveni azalmış bireylerin toplum temelini sarsabileceğini söylemek
mümkündür. Atılacak en büyük adımlardan biri kişinin özgüveninin zedelenmesini engellemektir
(Korkmaz, 2016 ). Aynı zamanda toplum örgütün ve bireyin yaşayabileceği ekonomik olumsuzluklar
neticesinde zarara uğrayabilir ve toplum içinde mutsuz insan sayısında artış yaşanabilmektedir.
2.4.

Cam Tavan Sendromunu Kırmaya Yönelik Stratejiler

Cam tavan kavramı, işletmelerin rekabet üstünlüğü elde edebilmek için gerekli olan ve çeşitli
yeteneklere sahip bireylerin yönetici pozisyonunda görev alamamalarına sebep olmaktadır. Bu durum,
işletmelerin karlılığını etkileyebilmektedir. Bu tavan aşılması güç bir tavandır ve günümüzde çok az
kadın bu tavanı aşabilmiştir (Kulualp, 2015). Yapılan araştırmalar incelendiğinde bu tavanı kırmaya
yönelik pek çok strateji geliştirildiği görülmüştür. Bu stratejiler ile bireyler cam tavan sendromundan en
az yara ile çıkabilmektedirler.
Aslında cam tavanı kırmayı başaran her kadın ardından gelen her bireye örnek teşkil etmektedir. 1993
yılında Cherian cam tavanı kırmak için yapılması gereken davranışları şu şekilde sıralamıştır (İpçioğlu
vd., 2018);
-Zor işlerde tartışmasız bir kapasite göstermek,
-Değişen iş ortamları için anlayışını geliştirmek,
-Karşılıklı saygıyı arttırmak,
-Sabırlı olarak, şef ve yöneticilerle iş birliği yapmak.
Tüm bu stratejilerin yanında, örgütler cam tavan sendromuna karşı örgüt içinde kadın ve erkeklere aynı
oranda eğitim vermelidir (Irmak, 2010). Örgütlerin cam tavan konusunda yapmaları gereken en önemli
şey cinsiyetçi politikalardan uzaklaşmaları ve örgüt içerisinde kadın-erkek çalışan ayrımını en aza
indirgemeye çalışmaları olacaktır.
Toplum olarak kanunlar ile kadınları çalışma hayatında koruyacak, yaptırımı güçlü yasalar
oluşturulması gerekmektedir. Türk Ceza Kanunu gereğince pek çok yasa ile cinsiyete yönelik
ayrımcılıklar ortadan kaldırılmaya çalışılmasına rağmen, bu yasalar pratikte geçersizdir (Çaha vd.,
2015).
Kadınların çalışma hayatında var olduğu gerçeğinin artık kabul edilmesi kaçınılmazdır. Kadınların artık
çalışma hayatından ve yönetim kademelerinden uzaklaşması mümkün görünmemektedir. Kadınların
örgüt içinde ve çalışma hayatında yokmuş gibi düşünülmesi, kariyer yapmak istemedikleri ya da kariyer
yapmamaları gerektiği gibi düşünceler ile cinsiyet kökenli ayrımlara yönelimin olduğu örgütlerde uzun
vadede problemlerin çıkacağı muhakkaktır. Bu nedenledir ki kadınlara yönetim kademelerine
yükselmelerinde cinsiyetlerinden kaynaklanan bir ayrımın yapılmaması örgütler için dikkate alınması
gereken önemli bir konudur.
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3. METODOLOJİ
3.1.

Araştırmanın Amacı, Önemi

2014 yılında Karcıoğlu ve Leblebici’nin Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler dergisinde
yayımladığı, “Kadın Yöneticilerde Kariyer Engelleri: Cam Tavan Sendromu Üzerine Bir Uygulama”
adlı çalışmasının amacı, kadın yöneticilerde kariyer engelleri ve cam tavan sendromu arasındaki ilişkiyi
belirlemektir. Çalışmanın sonucunda, bankacılık sektöründe kadınların kariyerlerinde
ilerleyememelerinde cam tavan sendromu kavramının etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Karcıoğlu,
Leblebici, 2014).
Kara’nın, 2015 yılında, “Kadınların Üst Düzey Yönetici Olmalarını Engelleyen Cam Tavan
Sendromu’na İlişkin Eğitim Yöneticilerinin Görüşleri” adlı araştırması, Ankara Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı’nda yüksek lisans tezi olarak
çalışılmıştır. Bu çalışmada, kadınların üst düzey yönetsel pozisyonlara yükselmesine engel olan ve cam
tavan olarak adlandırılan toplumsal, örgütsel ve bireysel faktörler teorik bir çerçevede incelenmiştir.
Niğde ilinde uygulanan anketler neticesinde elde edilen verilere bakıldığında, kadınların üst düzey
yönetsel pozisyonlara yükselmelerinde cam tavan engeli ile karşılaşabildikleri görüşüne ulaşılmıştır
(Kara, 2015).
2012 yılında Çetin ve Atan’ın Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Bilimleri Dergisi’nde yayımladığı
“İlköğretim Okullarında Görev Yapan Kadın Okul Yöneticilerinin Cam Tavan’a İlişkin Algılarının
İncelenmesi” adlı çalışmada, ilköğretim okullarında çalışan kadın okul yöneticilerinin cam tavana ve
kadınların okul yönetiminde yükselme düzeylerine yönelik algılarını tespit etmek amaçlanmıştır.
Araştırmanın sonucunda alt boyutlarda anlamlı farklılık tespit edilmiş ancak, aritmetik ortalamalara
bakıldığında kadın yöneticilerde “Cam Tavan” algısının kadın yöneticilerin kariyer beklentilerini ve
girişimlerini olumsuz olarak etkileyecek düzeyde düşük olduğu tespit edilmiştir (Çetin ve Atan, 2012).
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nde 2016 yılında
Tahtalıoğlu’nun kaleme aldığı “Türkiye’de Yükseköğretim Kurumlarında Cam Tavan Sendromu’nun
Kadınlar Üzerindeki Etkileri” adlı çalışmada kamu kurumları arasında eşitlikçiliği, yükseköğretim
kurumlarında kadınların akademik, idari ve teknik kadrolarda kariyer fırsatlarından ne kadar
yararlanabileceğini, nedenlerini ve sonuçlarını vurgulayarak Türkiye özelinde dile getirilmeye
çalışılmıştır (Tahtalıoğlu, 2016).
2009 yılında, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi’nde, Özan’ın yayımladığı “Okul Yöneticiliğinde Cam
Tavan Sendromunun Yaşanmadığı Bir Ada Örneği: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti” adlı araştırmada,
Kuzey Kıbrıs’ta bulunan ilkokul kurumlarında görev yapan kadın yöneticilerin liderlik özellikleri
araştırılmak istenmiştir. Araştırmanın sonucunda adada görev yapan kadın okul yöneticilerinin cam
tavana maruz kalmadıkları sonucu elde edilmiştir (Özan, 2009).
2013 yılında, Aksu, Çek ve Şenol’un Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayımladığı
“Kadınların Müdür Olmalarının Önündeki Cam Tavan ve Cam Tavanı Aşma Stratejilerine İlişkin
İlköğretim Okulu Müdürlerinin Görüşleri” adlı çalışmada ilköğretim okulu müdürlerinin, kadınların
müdür olmaları önündeki cam tavanı ortaya çıkaran unsurlara ve cam tavanı aşma stratejilerine ilişkin
görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. İzmir’in Buca ilçesinde gerçekleştirilen araştırmaya katılan okul
müdürleri, genel anlamda toplumsal önyargıların kadınların yönetim kademelerinde ilerlemelerinde
engel teşkil ettiklerini belirtmişlerdir (Aksu vd., 2013).
Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi’nde, 2013 yılında Karataş, “Bankacılık Sektöründe
Cinsiyete Dayalı Kariyer Farklılaşması: Muğla İli Örneği” adlı çalışmayı yayımlamıştır. Araştırmada
kadınların bankacılık sektöründe kariyer açısından cinsiyetçi ayrım yaşayıp yaşamadığı tespit edilmeye
çalışılmıştır. Bankacılık sektöründe istihdam edenlere cinsiyet açısından bakıldığında yaklaşık %50
kadın çalışanın olduğu ancak yönetici konumunda istihdam eden kadın çalışan oranının ise %25 olduğu
sonucuna ulaşılmıştır (Karataş, 2013).
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Cam tavan sendromu özellikle son dönemlerde çalışmalara konu olan bir kavramdır. Yukarıda bazı
çalışma örneklerinin verildiği cam tavan konusunda literatür çalışmaları incelendiğinde genellikle
bankacılık sektöründe çalışmaların yoğun olduğu görülmüştür. Ancak genel olarak Sivas ilinde eğitim
sektöründe cam tavan sendromuna ilişkin bir çalışmanın yetersiz oluşu nedeniyle bu çalışmanın
yapılması uygun görülmüştür. Ayrıca cam tavan konusunda yapılan anketler kadınlara yapılırken bu
çalışmada hem kadın hem de erkek öğretmenlere anket yönlendirilerek erkeklerin de cam tavan algıları
belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma, ilgili literatür ve anket çalışmasından oluşmaktadır. Araştırma
Sivas ili Zara ilçesinde bulunan ve Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda çalışan kadın ve erkek
müdür, müdür yardımcısı ve öğretmenlerinin ‘Cam Tavan Sendromu’na ilişkin algılarını belirlemek
amacıyla gerçekleştirilmiştir.
3.2.

Evren, Örneklem ve Sınırlılıklar

Sivas ili Zara ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğü’nde 2016/2017 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ücretli ve
kadrolu çalışan toplam 239 öğretmen mevcuttur. Bu sayı içerisinde okul müdürleri, müdür yardımcıları
ve öğretmenler bulunmaktadır. Yapılan araştırmada örneklem belirlenmemiş, ana kütle sayısı
ulaşılabilir olduğundan ana kütle örneklem grubu olarak alınmıştır. Bu doğrultuda, evrende bulunan 239
öğretmene anket ulaştırılmış, ancak bu anketlerden eksik doldurulanlar ya da daha sonra ankete
katılmaktan vazgeçenlerin anketleri çıkarıldığında 161 anket değerlendirmeye alınmıştır. Bu sayı
evrenin yaklaşık olarak %68’ine ulaşıldığını göstermektedir. Çalışmada yöneticilik vasfı olan müdür
yardımcılığı görevini üstelenen yalnızca bir kadın öğretmen olduğu tespit edilmiştir. Aynı zamanda
anket çalışması için seçilen bölgenin küçük bir ilçe olması ve bireylerin birbirini tanıyor olabileceği
gerçeği de sınırlılıklar içinde yer almaktadır. Ankette yer alan soruların, yapılan literatür çalışmasına
uygun olduğunu ve bu soruları cevaplayan her bir katılımcının soruları okuyarak ve anlayarak
cevapladığı ve bu alanda sorulan soruları objektif bir gözle değerlendirdiği varsayılmıştır.
3.3.

Verilerin Toplanması ve Yorumlanması

Araştırmaya ilişkin uygulama bölümünde, 2007 yılında Ayşe Karaca tarafından kaleme alınan “Kadın
Yöneticilerde Kariyer Engelleri: Cam Tavan Sendromu Üzerine Uygulamalı Bir Araştırma” adlı yüksek
lisans tezinde hazırlanmış sorular kullanılmıştır.
Anket çalışması iki kısımdan oluşmaktadır, birinci kısımda araştırmaya katılanlara ait demografik
özelliklerin belirlenebilmesi için oluşturulan sorular yer alırken; ikinci kısımda, “Cam Tavan
Sendromu”na ilişkin sorular yer almaktadır. İkinci kısımdaki sorular 5’li likert ölçeği ile düzenlenmiştir
(Karaca, 2007).
Tablo 1: Cam Tavan Anketinde Yer Alan İfadelerin Alt Boyutlarına Göre Dağılımı
Alt Boyut

Soru No

Çoklu Rol Üstlenme

1-2-3-4-5

Kadınların Kişisel Tercih ve Algıları

6-7-8-9-10-11-12

Örgüt Kültürü ve Politikaları

13-14-15-16-17-18-19-20

İnformal İletişim Ağları

21-22-23

Mentorluk

24-25

Mesleki Ayrım

26-27-28-29-30-31

Stereotipler

32-33-34-35-36-37-38

Kaynak: Karaca A. (2007). Kadın Yöneticilerde Kariyer Engelleri: Cam Tavan Sendromu Üzerine Uygulamalı Bir
Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
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Örneklem grubu oluşturulurken random (tesadüfi) örnekleme yöntemi ile ulaşılan kişilere anket
uygulanmıştır. Hatalı ve eksik doldurulan anketler araştırmanın dışında bırakılmıştır. Toplanan veriler
istatistiksel analiz programında analize tabi tutulmuş ve yorumlanmıştır. Elde edilen verilere göre nonparametrik testlerden Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testleri yapılmıştır. Anket yöntemi ile elde
edilen verilerin Cronbach Alpha (0,813), Kaiser Mayer Olkin (0,759) ve Bartlet testi sonucu (0,000)
değerleri anketin güvenilir ve geçerli olduğunu göstermektedir.

3.4. Bulguların Yorumlanması
3.4.1. Demografik Bulgular
Katılımcıların %47.8’ini erkekler, %52.2’sini kadınlar oluşturmaktadır. Yaş dağılımına bakıldığında 2030 yaş aralığındakiler %54.2, 31-40 yaş aralığındakiler %36.6, 41-50 yaş aralığındakiler %5.6, 51 ve
üstü yaş aralığındakiler ise %3.1’lik oranda yer almaktadırlar. Katılımcıların % 60.9’u evli iken, %39.1’i
bekardır. Eğitim durumuna bakıldığında, yüksek lisans mezunu %14.3, lisans mezunu % 83.9 ve
ortaöğretim/ön lisans mezunu %1.8’lik orana dağılmıştır. Statü düzeyine bakıldığında, okul müdürü
%5.6, müdür yardımcısı %8.1 ve öğretmen %86.3’lük oranda yer almaktadır. Çalışma yılına ait
bulgulara bakıldığında, deneklerin %47,2’si 1-5 yıl aralığında, %5’i ise 21 yıl ve üzeri çalışma aralığında
yer almaktadır. Bu durumun sonucunda öğretmenlerin 21 yıl ve üzerinde bu mesleği icra etmedikleri
şeklinde yorumlayabiliriz. 1-5 yıl aralığındaki oranın bu denli yüksek olması ise yeni atanan
öğretmenlerin varlığı ile açıklamak mümkündür. Şu anda çalışılan kurumdaki çalışma yılına ait
bulgulara bakıldığında, deneklerin 1-5 yıl arasında %83.2, 6-10 yıl arasında %11.8, 11-15 yıl arasında
%2.5, 16-20 yıl arasında %1.2, 21 ve üzeri yıllarda ise %1.2’lik dilim söz konusudur.

3.4.2. Eğitimcilerin Cam Tavan Algıları
3.4.2.1. Eğitimcilerin Cinsiyete Göre Cam Tavan Algıları
Bu bölümde katılımcıların cinsiyet değişkenine göre cam tavan algılarının belirlenmesi için MannWhitney U testi yapılmıştır.
Tablo 3: Eğitimcilerin Cinsiyet Değişkenine Göre Cam Tavan Algıları
Alt Boyut
Çoklu Rol Üstlenme
Kadınların Kişisel Tercih ve Algıları
Örgüt Kültürü Politikaları
İnformal İletişim Ağları
Mentorlük
Mesleki Ayrım

Stereotipler

Cinsiyet
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
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N
84
77
161
84
77
161
84
77
161
84
77
161
84
77
161
84
77
161
84
77
161

%
53
47
100
53
47
100
53
47
100
53
47
100
53
47
100
53
47
100
53
47
100

P
,000*

,000*

,015*

,070

,395

,080

,000*
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Katılımcıların cinsiyet değişkenine göre cam tavan algıları sonuçlarına bakıldığında; Çoklu Rol
Üstlenme, Kadınların Kişisel Tercih ve Algıları, Örgüt Kültürü Politikaları ve Stereotipler
açısından anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p<0,05). Kadınlara yönelik bir kariyer engeli olan cam tavan
sendromunda kadınların literatüre uygun olarak ve belirtilen boyutlar bağlamında erkeklere oranla cam
tavan yönünde bir algı içinde oldukları görülmektedir. Kadınların sadece iş hayatında değil ev hayatında
da aktif rol almalarının cam tavan algılarında etkili olduğu söylenebilir. Yine kadınların kendi
tercihleriyle üst pozisyonlarda görev almak istemedikleri söylenebilir. Katılımcıların çalıştıkları
örgütlerin cinsiyetçi politikalar uygulamaları ve bu nedenle cam tavan algısına sahip oldukları ifade
edilebilirken, meslekleri cinsiyetlere göre etiketleme olarak ifade edilebilecek olan stereotipler açısından
da kadın ve erkekler arasında anlamlı bir farklılık görülmektedir. İnformal İletişim Ağları, Mentörlük
ve Mesleki Ayrım alt boyutlarında ise anlamlı bir farklılık söz konusu değildir (p>0,05).
3.4.2.2.Eğitimcilerin Yaş Değişkenine Göre Cam Tavan Algıları
Bu bölümde, eğitimcilerin yaş değişkenine göre cam tavan algıları tespit edilmeye çalışılmıştır. KruskalWallis testi uygulanmıştır.
Tablo 4: Eğitimci Kadınların Yaş Değişkenine Göre Cam Tavan Algıları
Alt Boyut

Yaş

N

%

P

Çoklu Rol Üstlenme

20-30 yaş
31-40 yaş
41 ve üzeri
Toplam

51
24
2
77

66
31
3
100

,932

20-30 yaş
31-40 yaş
41 ve üzeri
Toplam
20-30 yaş
31-40 yaş
41 ve üzeri
Toplam
20-30 yaş
31-40 yaş
41 ve üzeri
Toplam
20-30 yaş
31-40 yaş
41 ve üzeri
Toplam
20-30 yaş
31-40 yaş
41 ve üzeri
Toplam
20-30 yaş
31-40 yaş
41 ve üzeri
Toplam

51
24
2
77
51
24
2
77
51
24
2
77
51
24
2
77
51
24
2
77
51
24
2
77

66
31
3
100
66
31
3
100
66
31
3
100
66
31
3
100
66
31
3
100
66
31
3
100

Kadınların Kişisel Tercih ve Algıları

Örgüt Kültürü Politikaları

İnformal İletişim Ağları

Mentorlük

Mesleki Ayrım

Stereotipler
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,470

,053

,260

,712

,160

,931
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Tablo 5: Eğitimci Erkeklerin Yaş Değişkenine Göre Cam Tavan Algıları
Alt Boyut
Çoklu Rol Üstlenme

Kadınların Kişisel Tercih ve Algıları

Örgüt Kültürü Politikaları

İnformal İletişim Ağları

Mentorlük

Mesleki Ayrım

Stereotipler

Yaş
20-30 yaş
31-40 yaş
41 ve üzeri
Toplam
20-30 yaş
31-40 yaş
41 ve üzeri
Toplam
20-30 yaş
31-40 yaş
41 ve üzeri
Toplam
20-30 yaş
31-40 yaş
41 ve üzeri
Toplam
20-30 yaş
31-40 yaş
41 ve üzeri
Toplam
20-30 yaş
31-40 yaş
41 ve üzeri
Toplam
20-30 yaş
31-40 yaş
41 ve üzeri
Toplam

N
37
35
12
84
37
35
12
84
37
35
12
84
37
35
12
84
37
35
12
84
37
35
12
84
37
35
12
84

%
44
42
14
100
44
42
14
100
44
42
14
100
44
42
14
100
44
42
14
100
44
42
14
100
44
42
14
100

P
,326

,689

,340

,891

,751

,321

,262

Her iki tabloda kadın ve erkek katılımcıların yaş değişkenine göre cam tavan algılarına bakıldığında alt
boyutlarda anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). Kadın ve erkek katılımcıların cam tavan
algısı yaşa bağlı olarak bir farklılık göstermemektedir.
3.4.2.3. Eğitimcilerin Medeni Durumlarına Göre Cam Tavan Algıları
Bu bölümde eğitimcilerin medeni durumlarına göre cam tavan algıları tespit edilmeye çalışılmıştır.
Mann-Whitney U testi uygulanmıştır.
Tablo 6: Eğitimcilerin Medeni Durumlarına Göre Cam Tavan Algıları
Alt Boyut
Çoklu Rol Üstlenme
Kadınların Kişisel Tercih ve Algıları
Örgüt Kültürü Politikaları
İnformal İletişim Ağları
Mentorlük
Mesleki Ayrım

Stereotipler

Medeni
Durum
Evli
Bekar
Toplam
Evli
Bekar
Toplam
Evli
Bekar
Toplam
Evli
Bekar
Toplam
Evli
Bekar
Toplam
Evli
Bekar
Toplam
Evli
Bekar
Toplam
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N

%

P

98
63
161
98
63
161
98
63
161
98
63
161
98
63
161
98
63
161
98
63
161

61
39
100
61
39
100
61
39
100
61
39
100
61
39
100
61
39
100
61
39
100

,656

,846

,800

,099

,854

,384

,098
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Katılımcıların medeni durumlarına göre cam tavan sendromu algısında; alt boyutların hiçbirinde anlamlı
bir ilişki görülmemektedir (p>0,05). Yani katılımcıların evli ya da bekar olmasının cam tavan algısında
bir farklılığa yol açmadığı ifade edilebilir.
3.4.2.4. Eğitimcilerin Eğitim Durumlarına Göre Cam Tavan Algıları
Bu bölümde katılımcıların eğitim durumu değişkenine bağlı olarak cam tavan algıları tespit edilmeye
çalışılmıştır. Kruskal-Wallis testi uygulanmıştır.
Tablo 7: Eğitimcilerin Eğitim Durumlarına Göre Cam Tavan Algıları

Alt Boyut
Çoklu Rol Üstlenme

Mezuniyet
Önlisans
Lisans
Y. Lisans
Toplam
Önlisans
Lisans
Y. Lisans
Toplam
Önlisans
Lisans
Y. Lisans
Toplam
Önlisans
Lisans
Y. Lisans
Toplam
Önlisans
Lisans
Y. Lisans
Toplam
Önlisans
Lisans
Y. Lisans
Toplam
Önlisans
Lisans
Y. Lisans
Toplam

Kadınların Kişisel Tercih ve Algıları

Örgüt Kültürü Politikaları

İnformal İletişim Ağları

Mentorlük

Mesleki Ayrım

Stereotipler

N
3
135
23
161
3
135
23
161
3
135
23
161
3
135
23
161
3
135
23
161
3
135
23
161
3
135
23
161

%
2
84
14
100
2
84
14
100
2
84
14
100
2
84
14
100
2
84
14
100
2
84
14
100
2
84
14
100

P
,588

,341

,275

,236

,979

,334

,528

Katılımcıların eğitim durumuna göre cam tavan algılarında; alt boyutların hiçbirinde anlamlı bir
farklılık söz konusu değildir (p>0,05). Yani katılımcıların eğitim durumlarının cam tavan algısında
herhangi bir farklılığa neden olmadığı ifade edilebilir.
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3.4.2.5. Eğitimcilerin Statülerine Göre Cam Tavan Algıları
Bu bölümde eğitimcilerin statü değişkenine göre cam tavan algıları belirlenmeye çalışılmış ve Kruskal
Wallis testi uygulanmıştır.
Tablo 8: Eğitimcilerin Statülerine Göre Cam Tavan Algıları
Alt Boyut
Çoklu Rol Üstlenme

Kadınların Kişisel Tercih ve Algıları

Örgüt Kültürü Politikaları

İnformal İletişim Ağları

Mentorlük

Mesleki Ayrım

Stereotipler

Statü
Okul Müdürü
Müdür Yrd.
Öğretmen
Toplam
Okul Müdürü
Müdür Yrd.
Öğretmen
Toplam
Okul Müdürü
Müdür Yrd.
Öğretmen
Toplam
Okul Müdürü
Müdür Yrd.
Öğretmen
Toplam
Okul Müdürü
Müdür Yrd.
Öğretmen
Toplam
Okul Müdürü
Müdür Yrd.
Öğretmen
Toplam
Okul Müdürü
Müdür Yrd.
Öğretmen
Toplam

N
9
13
139
161
9
13
139
161
9
13
139
161
9
13
139
161
9
13
139
161
9
13
139
161
9
13
139
161

%
6
8
86
100
6
8
86
100
6
8
86
100
6
8
86
100
6
8
86
100
6
8
86
100
6
8
86
100

P
,377

,026*

,752

,039*

,740

,734

,220

Katılımcıların statü değişkenine göre cam tavan algısı sonuçlarına göre; Kadınların Kişisel Tercih ve
Algıları ile İnformal İletişim Ağları alt boyutlarında anlamlı bir ilişki tespit edilirken (p<0,05), diğer alt
boyutlarda anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir (p>0,05). Yani statülerine göre katılımcıların kişisel
tercih ve algılarının cam tavan algısı üzerinde anlamlı bir fark yarattığı söylenebilir. Yine özellikle
informal iletişim ağlarının da cm tavan algısı üzerinde bir etki yaptığı söylenebilir.
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3.4.2.6. Eğitimcilerin Kıdem Değişkenine Göre Cam Tavan Algıları
Öğretmenlerin kıdem değişkenine göre cam tavan algılarının belirlenmesi için Kruskal Wallis testi
uygulanmıştır.
Tablo 9: Eğitimcilerin Kıdem Değişkenine Göre Cam Tavan Algıları
Alt Boyut
Çoklu Rol Üstlenme

Kadınların Kişisel Tercih ve Algıları

Örgüt Kültürü Politikaları

İnformal İletişim Ağları

Mentorlük

Mesleki Ayrım

Stereotipler

Kıdem
1-10 yıl
11-15 yıl
16 ve üstü yıl
Toplam
1-10 yıl
11-15 yıl
16 ve üstü yıl
Toplam
1-10 yıl
11-15 yıl
16 ve üstü yıl
Toplam
1-10 yıl
11-15 yıl
16 ve üstü yıl
Toplam
1-10 yıl
11-15 yıl
16 ve üstü yıl
Toplam
1-10 yıl
11-15 yıl
16 ve üstü yıl
Toplam
1-10 yıl
11-15 yıl
16 ve üstü yıl
Toplam

N
116
28
17
161
116
28
17
161
116
28
17
161
116
28
17
161
116
28
17
161
116
28
17
161
116
28
17
161

%
72
17
11
100
72
17
11
100
72
17
11
100
72
17
11
100
72
17
11
100
72
17
11
100
72
17
11
100

P
,832

,581

,157

,463

,305

,299

,599

Katılımcıların kıdem değişkenine göre cam tavan algıları sonucunda; alt boyutların hiçbirinde anlamlı
bir farklılık saptanamamıştır (p>0,05). Buna göre, eğitimcilerin mesleki kıdeminin, cam tavan algısını
etkileyen bir faktör olmadığı söylenebilir. Katılımcıların çoğunluğunun öğretmen olması ve 10 yıldan
kısa sürede çalışıyor olması sonucu etkilemiş olabilir.
3.4.2.7. Eğitimcilerin Şu Anda Çalıştıkları Kurumdaki Çalışma Sürelerine Göre Cam
Tavan Algıları
Bu alanda, eğitimcilerin şu anda çalıştıkları kurumdaki çalışma sürelerine göre cam tavan algıları
saptanmaya çalışılmıştır. Kruskal Wallis testi uygulanmıştır.
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Tablo 10: Eğitimcilerin Şu Anda Çalıştıkları Kurumdaki Çalışma Sürelerine Göre Cam Tavan Algıları
Alt Boyut
Çoklu Rol Üstlenme

Kadınların Kişisel Tercih ve Algıları

Örgüt Kültürü Politikaları

İnformal İletişim Ağları

Mentorlük

Mesleki Ayrım

Stereotipler

Kıdem
1-10 yıl
11-15 yıl
16 ve üstü yıl
Toplam
1-10 yıl
11-15 yıl
16 ve üstü yıl
Toplam
1-10 yıl
11-15 yıl
16 ve üstü yıl
Toplam
1-10 yıl
11-15 yıl
16 ve üstü yıl
Toplam
1-10 yıl
11-15 yıl
16 ve üstü yıl
Toplam
1-10 yıl
11-15 yıl
16 ve üstü yıl
Toplam
1-10 yıl
11-15 yıl
16 ve üstü yıl
Toplam

N
153
4
4
161
153
4
4
161
153
4
4
161
153
4
4
161
153
4
4
161
153
4
4
161
153
4
4
161

%

P
,509

,938

,186

,303

,907

,327

96
2
2
100

,226

Katılımcıların şu anda bağlı bulundukları kurumdaki çalışma sürelerine göre cam tavan algıları
değerlendirildiğinde; alt boyutların hiçbirisinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit
edilmemiştir (p>0,05). Yani katılımcıların kurumdaki çalışma sürelerinin cam tavan algıları üzerinde
anlamlı bir etkide bulunmadığı söylenebilir.
4. SONUÇ
Yapılan anket çalışması neticesinde, elde edilen veriler değerlendirildiğinde; eğitimcilerin cinsiyet
değişkenine göre cam tavan algıları sonuçlarına bakıldığında; Çoklu Rol Üstlenme, Kadınların Kişisel
Tercih ve Algıları, Örgüt Kültürü Politikaları ve Stereotipler açısından anlamlı farklılık tespit edilmiştir.
Fakat diğer alt boyutlarda herhangi bir anlamlılık saptanamamıştır.
Eğitimcilerin yaş değişkenine göre cam tavan algılarında; kadın ve erkeklerin vermiş oldukları
cevaplarda anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Katılımcıların medeni durum, eğitim, çalışma yılı,
kurumdaki çalışma süresi gibi değişkenlere göre cam tavan algılarına bakıldığında; alt boyutların
hiçbirinde anlamlı bir ilişkinin varlığından bahsetmek mümkün değildir. Katılımcıların statü
değişkenine göre cam tavan algılarına bakıldığında ise; kadınların kişisel tercih ve algıları ile informal
iletişim ağları alt boyutlarında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir.
Sonuçlara genel anlamda bakıldığında en büyük problem, kadınların kişisel tercih ve algıları ve informal
iletişim ağları alt boyutlarında görülmektedir. Diğer alt boyutlarda değişkene bağlı olarak cam tavanın
varlığından genel olarak bahsedilmesi mümkün değildir. Bu sonuca ulaşırken, yapılan araştırmanın
küçük bir ilçede yapılıyor olması, bu ilçede insanların birbirini tanıyor olması, bir kamu kurumunda
çalışıyor olmaları nedeniyle eğitimcilerin anket sorularını objektif olarak cevaplandıramamış olmaları
gerçeği araştırma sonuçlarında önemli bir sınırlılık olarak düşünülebilir. Ayrıca, cam tavan kavramı
hakkında ülkemizde özellikle son dönemlerde çalışmalara ağırlık verilmesi, katılımcıların bu alanla
ilgili olarak bilgi sahibi olmadığı izlenimini doğurabilir. Aynı zamanda katılımcıların cam tavanla
alakalı olarak gerçekleri konuştuklarında çalıştıkları kurumda sorun yaşayabilecekleri düşüncesi,

731

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

ataerkil toplum düzeni içinde yaşanması, sorulan soruların katılımcılar tarafından farklı algılanabileceği
düşüncesi sınırlılıkları oluşturmaktadır.
Belirtilen sınırlılıklar ortadan kaldırılarak daha objektif ortamlarda ve büyük örneklem gruplarına anket
uygulanarak yapılan çalışmaların daha farklı sonuçlar ortaya koyabileceği düşünülmektedir. Zira cam
tavan sendromu kadınların kariyer engelleri içinde ilk sırada yer alan ve kısa vadede çözüm bulunması
pek de mümkün olmayan bir kariyer engelidir. İş yerinde cinsiyetçi yaklaşımlardan uzak bir kariyer
yönetim sisteminin oluşturulması bu konunun çözüme kavuşturulması açısından son derece önemlidir.
Farklı sektörlerde cam tavan sendromu ile ilgili araştırmalar yapılarak konu hakkında farkındalık
oluşturulabileceği ve yapılan her çalışmanın cam tavan sendromuna dikkat çekeceği düşünülmektedir.
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TÜRKİYE’DE EMEK PİYASASINDA KADIN VE KARİYER AÇIĞI
WOMEN IN THE LABOR MARKET AND CAREER GAP IN TURKEY
Aslı KARATAŞ1

ABSTRACT
The Importance Of Career Concept In Today's Labor Market Is Increasing Day By Day. Individuals
Have The Desire To Have Status, To Be Employed In Higher Positions And To Have A Career In The
Process Of Working Life. Achieving A Career For Individuals Is A Difficult And Complex Process And
Turns Into A Phenomenon That Must Be Managed Professionally.
Given Today's Competitive Conditions And The Dynamics Of The Labor Market, The Desire To Pursue
A Career Is Not Easy For Disadvantaged Groups, Especially Women. Therefore, Considering The
Career Concept Independently Of The Individual's Gender May Lead To A Simple And Incomplete
Examination. Because Men And Women Are Defined By Different Roles Within The Patriarchal
System. The Effect Of Gender Roles Is Reflected In The Labor Markets And Forms Concepts Such As
Men's Work And Women's Work. In Addition, It Is Seen That Women Are Concentrated In Certain
Sectors And Positions. Even Though There Has Been An Increase In The Participation Of Women In
The Labor Market In The Historical Process From Past To Present, Women Still Lag Behind Men In
Terms Of Career. This Situation Is Defined As A Career Deficit For Women Workers In The Labor
Market.
Key Words: Career, Career Gap, Labor Market, Women's Labor
JEL Codes: J10, J16, J71, M12
ÖZET
Günümüz emek piyasasında kariyer kavramının önemi gün geçtikçe artmaktadır. Bireyler çalışma
yaşamları sürecinde statü sahibi olma, daha yüksek pozisyonlarda istihdam edilme ve kariyer elde etme
arzusu duyarlar. Bireyler açısından kariyer elde etmek zor ve karmaşık bir süreç olarak karşımıza
çıkmakta ve profesyonel olarak yönetilmesi gereken bir olguya dönüşmektedir.
Günümüz rekabet şartları ve emek piyasasının dinamikleri dikkate alındığında kariyer elde etme arzusu
dezavantajlı kesimler ve özellikle kadınlar açısından hiç kolay değildir. Bu nedenle kariyer kavramını
bireyin cinsiyetinden bağımsız ele almak yalın ve eksik bir incelemeye neden olabilir. Çünkü ataerkil
sistem içinde kadın ve erkek farklı rollerle tanımlanmaktadırlar. Toplumsal cinsiyet rollerinin etkisi
emek piyasalarına da yansıyarak erkek işi kadın işi gibi kavramlar oluşturmaktadır. Ayrıca belli sektör
ve pozisyonlarda kadınların yoğunlaştığı görülmektedir. Dünden bugüne tarihsel süreçte kadınların
emek piyasasına katılımlarında artış söz konusu olsa bile halen kariyer açısından kadınlar erkek
çalışanların gerisinde yer almaktadır. Bu durum emek piyasasında kadın çalışanlar açısından kariyer
açığı olarak tanımlanmaktadır.
Anahtar Kelime: Kariyer, Kariyer açığı, Emek Piyasası, Kadın Emeği
JEL Kodları: J10, J16, J71, M12
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1. GİRİŞ
Türkiye’de kadınların emek piyasasındaki konumunu analiz edebilmek için emek piyasasının genel
özelliklerini incelemek gerekir. Türkiye’de emek piyasası 1980 sonrası uygulanan yapılandırma
politikalarıyla birlikte genel olarak düşük ücretli, örgütsüz, niteliksiz ve parçalı bir özelliği olan bir
yapıya dönüşmüştür.
Türkiye’de kadın emeğine yönelik dinamikler ve gerçekler dünya genelinden çok farklı değildir.
Ülkemizde de kadın emeği ikincil emek statüsündedir. Kadın emeği ucuz emek tanımında düşük ücretli,
düşük statülü işlerde ve genellikle hizmet sektöründe istihdam edilmektedir. Türkiye'de kadınların emek
piyasası içindeki payları erkeklere kıyasla düşüktür.
Bireyler emek piyasasında gelir elde etmek dışında statü sahibi olma yani kariyer elde etme isteği de
duyarlar. Bireylerin emek piyasasında yer aldıkları süre içinde ve sosyal yaşamlarında elde ettikleri statü
ile bunun uzantısı olan ekonomik ve sosyal faydalar kariyerleri ile yakından ilişkilidir. Günümüz rekabet
şartları dikkate alındığında bu isteği gerçekleştirmek toplumun güçsüz kesimleri için ve bu gruba ait
olan kadınlar için çok kolay değildir. Kariyer elde etmek için eğitim, deneyim ve donanımın yanı sıra
profesyonel bir kariyer planına ve yönetimine de ihtiyaç vardır. Kariyer yaparak ödüllendirilme ve
toplumda faydalı bir şeyler yaptığını hissetme duygusu, bireyin psikolojik tatminini de yakından
etkilemektedir.
Emek piyasasında kariyer elde etmek zor bir süreçtir. Ayrıca kariyer kavramı bireyin cinsiyetinden
bağımsız olarak ele alınamaz. Çünkü cinsiyete göre kariyer elde etmek doğrudan ve dolaylı birçok
değişkenden etkilenmektedir. Yerleşik ataerkil sistem içinde kadın ve erkek toplumda farklı roller ile
tanımlandıkları için kariyer yönetim süreci kadınlar açısından daha da ağır şartlarla işlemektedir. Bu
toplumsal cinsiyet rollerinin etkisi emek piyasalarına da yansımış ve kadın işi erkek işi gibi tanımlamalar
ortaya çıkmıştır. Bu nedenle emek piyasasında kadınların belli sektörlerde ve belli pozisyonlarda
yoğunlaştıkları gözlemlenmektedir. Kadınların emek piyasasına katılımlarında geçmişe oranla bir artış
olmasına rağmen, kadınlar kariyer elde etme konusunda erkeklerin gerisinde kalmaktadır. Kadınlar
emek piyasasında yönetici, karar alıcı, düzenleyici ve sorumluluk gerektiren işler yerine kararları
uygulayan, emir ve görevleri yerine getiren, yönetilen konumlarda yoğunlaşmaktadırlar. Bu durumun
ortaya çıkmasında kapitalist sistemin emek piyasasına yansıyan etkisinden, toplumsal cinsiyet rollerine
kadar uzanan kültürel, siyasi, psikolojik vb. birçok değişkenin rolü vardır. Sonuç olarak kadınların
kariyer sorunları yaşamasına neden ve dahası üst düzey yönetici pozisyonlarına ulaşmalarını engelleyen
önyargı ise emek piyasasında cinsiyete dayalı ayrımcılık olarak bilinmektedir.

2. TÜRKİYEDE EMEK PİYASASINDA KADININ YERİ
Türkiye’de de kadın emeğine yönelik gerçekler dünya genelinden çok farklı değildir. Ayrıca kadın
emeğini ve istihdam sorununu Türkiye’nin emek piyasası politikalarından ve makroekonomik istihdam
politikalarından bağımsız değerlendirmek mümkün değildir. İşgücüne katılım ve işsizlik oranlarında
kadınlar ve erkekler arasında meydana gelen cinsiyet farklılıkları nedeniyle de bu konunun ayrıca
incelenmesi gerekmektedir. Çünkü Türkiye'de kadınların emek piyasası içindeki payları erkeklere
kıyasla düşüktür. Ülkemizde de kadın emeği hala ikincil emek statüsünde, düşük ücretli, düşük statülü
işlerde ve genellikle hizmet sektöründe toplumsal cinsiyete dayalı kadın rollerinin devamı olan işlerde
istihdam edilmektedir.
TÜİK (2019: 2) verilerine göre 2018 yılı sonu itibariyle Türkiye nüfusunun %49,8’ini kadınlar,
%50,2’sini ise erkekler oluşturmaktadır (TÜİK, 2019: 2). Nüfusun yaklaşık yarısını oluşturan bu orana
rağmen emek piyasasında kadınlar aynı oranla temsil edilmemektedirler. Cumhuriyetin ilanından bu
yana, Türk kadınının ekonomik hayatta daha fazla rol ve sorumluluk sahibi olması yönünde çok önemli
gelişmeler kaydedilmiş olmasına rağmen kadın emeğinin istihdamının istenen düzeyde ve statülerde
olduğu söylenemez.
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Kadınların işgücüne katılma oranları birçok değişken tarafından etkilenmektedir ve dünya genelinde
erkeklerin gerisinde kalmaktadır. Kadın emeğinin Türkiye açısından genel özellikleri arasında ise
kadınların işgücüne katılım oranlarının düşük olması, kadınların kayıt dışı çalışma oranının daha yüksek
olması ve çalışan kadınların ortalama maaşlarının erkeklerin maaşlarından daha düşük olması yer
almaktadır. Bu tablonun ortaya çıkması toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin ideolojiden aile yapısının
dinamiklerine; emek piyasasındaki talep faktörlerinden sosyal değerlere kadar farklı değişkenlerle
açıklanabilir. Özellikle Türkiye’de aile ve kadınlık-erkeklik konumlarının sosyal varoluş biçimleri,
kadınların eğitim seçimlerinden ev içinde karar almaya kadar birçok konuyu yakından etkilemektedir
(Dedeoğlu, 2004: 262-272). Kadınların ücretli çalışmaya yönelik kararları, ne tür işlerde, nerde, nasıl ve
kimlerle çalışacakları ekonomik değişkenlerden daha fazla oranda sosyal ve aile içindeki toplumsal
cinsiyet rollerinin etkisi ile şekillenmektedir.
Tarım sektöründe yüksek oranlı kadın istihdamı gelişmekte olan ülkelerin birçoğunun ortak özelliğidir.
Ancak dünyanın hemen her tarafında kadınların artan ekonomik faaliyet oranına dikkat çeken küresel
eğilimlere karşın Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranları düşmektedir. Bu düşüşün arkasındaki
başlıca nedenlerden biri kırsal bölgelerden kentlere yaşanan yoğun ve sürekli göç dalgalarıdır. Daha
önce tarımda ücretsiz aile işçisi olarak istihdam edilen kadınlar göçten sonra kentsel emek piyasasına
çok sınırlı katılmakta, istatistiklerin gösterdiği faal nüfusun dışında kalmaktadır. Bu kadınların büyük
çoğunluğu ev kadını olurken bir kısmı kayıtlara geçmeyen informel sektör işlerinde çalışmakta veya
işsiz kitlelere katılmaktadır. Kadınların düşük eğitim düzeyi ve ataerkil zihniyet de bu sürece katkıda
bulunmaktadır (Toksöz, 2004: 238). Kadınların düşük eğitim düzeyinin en temel belirleyicisi de yine
ataerkil sistemin desteklediği toplumsal cinsiyet rollerinin baskın örüntüsüdür.
Sanayi Devriminden itibaren kadınlar hep ucuz emek olarak görülmüştür. Bu nedenle ekonomik krizler
kadının işgücüne katılımını arttırmış ancak çalışma koşulları üzerinde olumlu bir etkisi olmamıştır.
Kadınların işgücüne katılımını engelleyen faktörler aynı zamanda çalışırken karşılaştıkları sorunlardır
(Önder, 2013: 1). Türkiye’de de kadın istihdamının eğilimleri, sermaye birikiminin eğilimleri ile geç
kapitalistleşmeye dair özgüllüklerle belirlenmektedir. Ancak kadın istihdamını belirleyen sadece
sermaye birikimi değildir; kadın emeğinin sermayenin yeni dinamikleriyle edindiği yeni eğilimler,
ataerkil normlar çerçevesinde şekillenmektedir (Öztürk ve Ergüneş, 2011: 12). Toksöz’ün (2004: 246247) Türkiye’de kadınlar açısından çalışma yaşamının temel sorunlarına yönelik yaptığı çalışmasında
çalışan kadınlar tarafından temel sorunlar şöyle sıralanmıştır: İş güvencesinin olmaması,
sendikasızlaştırma, düşük ücret, işsizlik, taşeronlaştırma, özelleştirme, işyerinde kayırma, rüşvet ve kötü
yönetim ve işyerinde çalışanların yönetime katılamaması. Kadınlar çalıştıkları işyerleri itibariyle
karşılaştıkları cinsiyete dayalı ayrımcı uygulamaları da dile getirmişlerdir. Bu uygulamalar işe alırken,
işte yükseltmede, işten çıkartmada, meslek içi eğitim olanaklarından yararlandırmada, emekliye
ayırmada ve ücret ödemelerinde gözlenmektedir.
Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2018 yılında, Türkiye'de 15 ve daha yukarı yaştaki
istihdam edilenlerin oranı %47,1 olup bu oran erkeklerde %65,6, kadınlarda ise %28,9 oldu. Eğitim
durumuna göre işgücüne katılım oranı incelendiğinde; kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe işgücüne
daha fazla katıldıkları görüldü. Okuryazar olmayan kadınların işgücüne katılım oranı %15,9, lise altı
eğitimli kadınların işgücüne katılım oranı %27,7, lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı %34,3,
mesleki veya teknik lise mezunu kadınların işgücüne katılım oranı %42,6 iken yükseköğretim mezunu
kadınların işgücüne katılım oranı %72,7 oldu. (TÜİK, 2019: 75).
Kadın emeği, işgücüne katılma oranının yanı sıra emeğin sektörel dağılımı açısından da erkek
emeğinden farklı bir tabloya sahiptir. Kadın emeğinin sektörel dağılımında belli sektörlerin ve iş
kollarının başı çektiği görülmektedir. Bu sektörler içinde tarım sektörü önemli bir paya sahiptir. İmalat
sanayi ve hizmet sektörü de yine kadın emeğinin yoğunlaştığı sektörler arasındadır. Hanehalkı işgücü
araştırması sonuçlarına göre; 2018 yılında cinsiyete ve ekonomik faaliyetlere göre istihdam oranı
incelendiğinde; tarım sektöründe toplam istihdam oranı %19,4, erkek istihdam oranı %15,4, kadın
istihdam oranı ise %28,3 oldu. Sanayi sektöründe toplam istihdam oranı %26,5, erkek istihdam oranı
%31,4, kadın istihdam oranı ise %15,6 olarak gerçekleşti. Hizmet sektöründe ise toplam istihdam oranı
%54,1 olup bu oran erkeklerde %53,2, kadınlarda %56,1 oldu. Kadın emeğinin sektörel dağılımında
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erkek emeğinden farklı özellikler göstermesinin nedenleri arasında kadınların eğitim düzeyi, iş
kollarının özellikleri, toplumsal cinsiyet rolleri ve emek talebinin özellikleri vb. birçok değişken
etkilidir. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanamaması sonucu cinsiyete dayalı ayrımcılığın emek
piyasasındaki yansıması kadın çalışanların kariyeri üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktadır.

3. CİNSİYETE DAYALI AYRIMCILIĞIN KADIN ÇALIŞANLARIN KARİYERİ
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
Yerleşik ataerkil sistem içinde kadın ve erkek toplumda farklı roller ile tanımlanmışlardır. Bu toplumsal
cinsiyet rollerinin etkisi emek piyasalarına da yansımış ve kadın işi erkek işi gibi tanımlamalarla
karşılaşılmasına neden olmuştur. Emek piyasasında kadınların belli sektörlerde ve belli pozisyonlarda
yoğunlaştıkları gözlemlenmektedir. Kadınların emek piyasasına katılımlarında nispi de olsa bir artış
olmasına rağmen, kadınlar kariyer elde etme konusunda erkeklerin gerisinde kalmaktadırlar. Kadınlar
emek piyasasında karar alıcı, yönetici, düzenleyici ve sorumluluk gerektiren işler yapmaktan çok
kararları uygulayan, yönetilen, emir ve görevleri yerine getiren konumlarda yoğunlaşmışlardır. Bu
durumun ortaya çıkmasında kapitalist sistemin emek piyasasına yansıyan unsurlarından toplumsal
cinsiyet rollerine kadar uzayan siyasi, kültürel, psikolojik vb. birçok değişkenin etkisi vardır. Özellikle,
kadınların üst düzey yönetici pozisyonlarına ulaşmalarını engelleyen ve kariyer sorunları yaşamasına
neden olan önyargı emek piyasasında yer alan cinsiyete dayalı ayrımcılıktır.
3.1.

Kariyer Kavramı ve Kariyer Yönetimi

Günümüzde emek piyasasında kariyer kavramı oldukça önemli bir yer kaplamaktadır. Bireylerin
çalışma yaşamı içinde geçirdikleri süreç boyunca elde ettikleri statü ile buna dayalı ekonomik ve sosyal
kazanımlar kariyerleri ile yakından ilintilidir. Kariyer, Soysal (2006: 5)’ın ifade ettiği gibi bireylerin
çalışma yaşamlarında yer aldıkları basamaksal mevkileri ve yaptıkları işleri, bulundukları konumla ilgili
tutum ve davranışlarını içeren ve sahip oldukları bilgi, beceri, yetenek ve çalışma arzusu ile beraber
örgüt içinde ilerleyebilme süreci olarak açıklanabilir. En yaygın anlamı ile kariyer, seçilen bir çalışma
hayatında ilerlemek ve bunun sonucunda daha fazla para kazanmak, daha fazla sorumluluk üstlenmek,
daha fazla statü, güç ve saygınlık elde etmek olarak tanımlanabilir. Başka bir tanıma göre kariyer, uzun
dönemli düşünülebilen ve bir dizi işi içeren bir süreçtir. Kariyer tanımı gereği, içinde işler silsilesini
barındırabilen ve sadece ücret için çalışmayı değil, hayatın bütününe yayılabilen çabaları içermektedir
(Şahin, 2007: 30). Kariyer, birçok statüyü ve mesleği tanımlar (Inkson, 2007: 319). Değişen çalışma
yaşamında hayat boyu eğitim ve öğrenmenin gündeme gelmesi ve çalışma yaşamında artan rekabet
karşısında bireylerin kendilerini geliştirerek kaderlerine boyun eğmeyebilecekleri fikrinin yayılması ile
kariyer kavramının daha yaygın bir şekilde örgütlerde ve kurumlarda kullanılmasında önemli artışlar
görülmüştür (Soysal, 2006: 4). Emek piyasalarının dönüşümü ile rekabet çalışanlar tarafından
içselleştirilmiş, bu yarışta öne geçmek için ya da kariyer edinmek için bireyler de bir şekilde “örgüt
kültürüne” paralel olarak yeni bir kişilik yapısına bürünmüşlerdir. Kariyer edinmek artık çalışan
bireylerin birçoğunda hayatlarının merkezindedir.
Birey, çalışma yaşamında ve içinde bulunduğu örgütteki yerini bilme ve anlama, ayrıca giderek
gelecekte de, nerede ve nasıl olmak istediğini belirleme durumunda olacaktır (Kaynak, 2002:179). Bir
kişinin kariyeri, onun sadece sahip olduğu işler değil, işyerinde kendisine verilen iş rolüne ilişkin
beklenti, amaç, duygu ve arzularını gerçekleştirebilmesi için eğitilmesi ve böylece sahip olduğu bilgi,
beceri, yetenek ve çalışma arzusu ile o işletmede ilerleyebilmesi anlamını taşır (Beach, 1980: 20’den
aktaran Sav, 2008: 4). Bireyler, yaşamları boyunca ortaya çıkan kariyer gelişimi süreci içerisinde, her
aşamadaki gereksinimlerini karşılayabilmek ve kariyerlerini geliştirebilmek amacıyla gerek bireysel
olarak gerekse örgütün desteği ile kariyerlerini geliştirmeye ve planlamaya çalışırlar (Anafarta, 2001:3).
Bireylerin kariyerlerini geliştirmek için ortaya koydukları uğraş, ilerleme sürecini tamamlamak için
yapılan kariyer planlamaları ve geliştirme programları son dönemin gözde çabaları arasında yer
almaktadır. Bu anlamda bireyler yalnız bırakılmamakta örgüt içinden de bireylerin kariyer gelişimlerine
destek verilmektedir. Bu oluşuma kısaca kariyer yönetimi denilmektedir.
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Çalışma hayatında bireyler işlerinde ilerlemek, statü sahibi olmak ve daha yüksek kademelere gelmek
ister. Bireyin çalışma hayatında bu amaçlarını gerçekleştirebilmesi günümüz rekabet şartları ve emek
piyasası dikkate alındığında çok da kolay gerçekleşmeyecektir. Mesleki basamaklarda yukarı doğru
ilerlemek olarak tanımlanabilecek kariyer elde etmenin yolu bu anlamda kariyer yönetimini gerekli
kılacaktır.
Kariyer yönetimi bireyin ihtiyaçlarını, hedeflerini, örgütün iş taleplerini ve iş ödüllerini tanımlayan birey
ve örgüt arasındaki ortak eylemler bütünüdür (Schuler, 1983: 356). Değişen ve dönüşüme uğrayan emek
piyasalarının yeni dinamiklerinden biri firmaların rekabet gücünü çalışanlarından almasıdır. Bu ancak
bireylerin kendilerini geliştirmesi ile mümkün görüldüğünden, bireylerin kariyer geliştirme çabaları
örgütün rekabet gücünü arttıracağı için firmalar tarafından da desteklenir. Bireylerin edindiği kariyer
geliştirme amacının firmaların amaçlarını gerçekleştirmeye destek olacağı düşüncesi örgüt içinde bireye
kariyerini geliştirmesi adına desteklerin verilmesi ile sonuçlanmaktadır.
Kariyer kavramı ve kariyer yönetimi tam anlamıyla 1970’li yıllarda incelenmeye başlanmıştır (Soysal,
2006: 4). Bu durumun aynı zamanda emek piyasalarının yapısal dönüşüm yaşamaya başladığı yıllara
denk gelmesi tesadüfî bir durum değildir. Emek piyasasında meydana gelen değişimler ve yeni
oluşturulmaya çalışılan örgüt modellerinin gereksinimleri iş dünyasında kariyer ve kariyer yönetiminin
önemini de arttırmıştır. Daha önceki bölümlerde de ayrıntılı olarak değindiğimiz emek piyasasının yeni
işleyiş biçimi içerisinde, küreselleşme, yeni uluslararası işbölümü, rekabet olgusunun şiddetlenmesi ve
bireylere indirgenmesi ile kariyerin bireyler açısından çalışma yaşamlarının bir aynası olduğu fikri
gittikçe bireylere aşılanmakta ve kariyerin yönetilmesi gereklilik olarak onlara kabul ettirilmektedir.
Kariyer yönetimi, bireyin kendisi ve çevresi ile ilgili farkındalığı artırarak kariyer amaçları
belirlenmesini, geribildirim almasını ve kariyerdeki ilerlemeyi ele alan bir süreçtir. Yüksek performansı
ve rekabet üstünlüğünü amaçlayan örgütlerde, çalışanların bireysel farklılıklarından yararlanarak onları
motive etmeye, iş tatminine ve verimliliklerine katkıda bulunmaya çalışır (Şahin, 2007: 45). Kariyer
yönetimi daha ziyade firma açısından konuyu ele alan firma amaçları ile bireylerin amaçlarını
birleştirmek için uygulanan bir program olarak da algılanabilir.
Bugünün çalışma koşullarında yani esnek birikim koşullarında kariyer yönetiminin işlevine bakmak
daha açıklayıcı olacaktır. Çünkü firmalar çalıştırdıkları personeli kariyer yönetimi açısından
desteklerken aslında amacı bireyin kariyer edinmesi değil üretimde etkinliği arttırmak, kaliteyi
yükseltmek, daha az personel ile daha fazla çıktı elde etmek yani firma kârlılığını arttırmaktır. Bu
anlayışla firmanın temel amacı kariyer vaadi ile motive edilmiş sadık emek yaratmaktır.
Kariyer ve kariyer yönetimi incelenirken sosyal sermaye kavramını da dikkate almamız gerekir. Sosyal
hayatın inşası olarak görülen sosyal sermaye birikimi, bireye geleceğe ilişkin kararlarında yol gösterici
olurken amaçlarına ulaşma konusunda da yardımcı olan bir unsur olmaktadır. Sosyal sermaye, özellikle
çalışma yaşamında, bir gruba ya da zihniyete aidiyet ile diğerlerine kıyasla daha avantajlı durumlar
yakalayabilme şansını bireye sunmaktadır.
Sosyal sermayesi güçlü olan bireyler, kariyer elde etme konusunda daha kolay yol alabilmektedir.
Harriss ve Renzi (2010: 11-12)’nin çalışmalarında da belirttikleri gibi sosyal sermaye bireyler arası
ilişkilerin içinde saklıdır. Bireylerin özellikle otorite ile ya da otoriteye yakın kişilerle kurdukları yakın
ilişkiler kariyer fırsatları olarak kendilerine geri dönmekte bu da eşitsizlikleri besleyen çıkar ilişkilerinin
sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Sosyal sermaye ayrımcılığın araçlarından biri haline gelmektedir.
Doğal olarak bireyler kendilerine ayrıcalık sağlayacak ve rakiplerinin önüne geçirecek güce sahip olan
sosyal sermayeye erişim, sahip olmak, biriktirmek ve kullanmak için planlar yapar ve çalışırlar. Bu
anlamda kariyer yönetiminin başlıca unsurları arasında sosyal sermaye birikimini de saymak
gerekmektedir.
Günümüzde esnek çalıştırma biçimlerinin hâkim olduğu emek piyasasında ve küreselleşmenin de
etkisiyle yönetim kültürü içinde şekillenen kariyer yönetimi firmaların rekabet avantajı kazanmalarına
olanak sağlamaktadır. Bu sayede firmalar çalıştırdıkları emeğin sahip olması gereken özellikleri
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yakından takip edebilmekte, çalışanların davranış kalıplarını kontrol edebilmekte ve kendi amaçlarına
uygun bir emek oluşturabilmektedirler.
Kariyer kavramı bireyden bağımsız olarak ele alınamaz aksi halde eksik ve yalın kalacaktır. Çünkü
bireyin psikolojik tatminini ve kişilik yapısını yakından ilgilendirdiği gibi yaşam süresinin büyük bir
kısmını oluşturan çalışma hayatının da anlamlandırılmasını sağlayan unsurlardan biridir. Bu nedenle
kariyer kavramını bireyin cinsiyetini ve cinsiyet uzantısı değişkenleri de dikkate alarak incelemek
gerekmektedir.
3.2. Kadın Çalışanlar ve Kariyer Sorunları
Günümüzde kadınının sosyal ve ekonomik hayatta daha fazla rol ve sorumluluk sahibi olması
konusunda çok önemli gelişmeler kaydedilmiş olmakla birlikte, kadınların işgücüne katılım oranları
hala erkeklerin gerisindedir. Ayrıca, kadınların işgücüne katılım oranlarının yüksek olduğu sektör ve iş
alanlarında da kadınların kariyer elde etme konusunda erkeklerin gerisinde oldukları bilinmektedir. Özel
ya da kamu sektöründe tepe yönetiminde bulunan kadın oranı erkeklerin oranlarından çok gerilerde
kalmaktadır.
Bilinen toplumların çoğunda kadınların aşağı toplumsal konumlara mahkûm olmaları gerçeğini
açıklamak için, simgesel mübadele iktisadında her iki cinse atfedilen statülerin asimetrisini göz önüne
almak gerekir. Erkekler, simgesel iktidarı korumaya ya da genişletmeye çalıştıkları evlilik stratejilerinin
öznesiyken, kadınlara, her zaman ittifakları tescil etmeye yönelik simgeler gibi dolaşıma girdikleri bu
mübadelelerin nesnesi olarak davranılmaktadır (Bourdieu ve Wacquant, 2012:173). Bu durum çalışma
yaşamında da aynen devam etmekte ve kamusal alan erkeğin, ev kadınının alanı olarak şekillendiği için
kariyer de erkeğe atfedilen doğal rol olmaktadır.
Emek piyasasında yer alan kadınların karşılaştıkları sorunlardan biri de kariyer elde etmektir. Cinsiyetçi
ayrımcılığın belki de en çok ortaya çıktığı süreç terfilerdir. Kadın ve erkek çalışanlar arasında terfi alma
ve işte yükselme konusunda ciddi farklar söz konusu olmaktadır. O’Mahony ve Sillitoe’nin (2001: 2129) çalışmalarında da belirttiği gibi kadın çalışanların ağırlıklı olarak düşük statülü işlerde istihdam
ediliyor olmaları, eğitim düzeylerinin düşük olduğu gerekçesi ile bazı pozisyonlarda sürekli
çalıştırılmaları, ailevi sorumluluklar sebebiyle çalışma hayatının öncelikleri arasında yer almaması gibi
nedenler kadınların kariyerlerinde yaşadıkları başlıca sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadınların
terfi alması konusunda işverenlerin en çok çekindiklerini ifade ettikleri ve bu nedenle yüksek düzeyde
sorumluluk gerektiren işlerde kadınları istihdam etmek istememe sebeplerinin başında kadının hamilelik
ve annelik sorumlulukları nedeniyle bu işlere uygun olmadıkları önyargısı gelmektedir (Dalkıranoğlu
ve Çetinel, 2008: 281). Bu durum emek piyasasında cinsiyetçi ayrımcılığın ortaya çıkarttığı kadın
emeğinin kariyer sorunlarından biri olarak ifade edilebilir.
Çalışma hayatında kariyer açısından cinsiyet ayrımcılığı hem yatay hem de dikey ayrımcılık olarak
ortaya çıkabilmektedir. Kadın ve erkek çalışanların örgüt içinde aynı pozisyona ve role sahip olmalarına
rağmen farklı iş tanımları ve sorumlulukları almalarına yatay ayrımcılık denilmektedir. Bu durumun
sonucunda farklı sorumluluklar ile işte ilerleyebilmek için fırsat eşitsizliği doğabilmektedir. Dikey
ayrımcılık da ise kadınlar zaten daha düşük pozisyonlarda ve daha az sorumluluk içeren işlerde istihdam
edilerek terfi olasılıkları azaltılmaktadır (Boddy, 2008: 27-28). Bu iki durumun sonucunda da kadınlar
erkeklerden daha az kariyer fırsatlarından yararlanmakta ve erkeklere kıyasla daha düşük pozisyonlarda
istihdam edilmektedirler.
Emek piyasalarında kadınlar kariyer konusunda çok iddialı değilmiş gibi görünse de aslında var olan
gerçekten bu mudur? Gerçekten kariyer elde etmek için ödenmesi gereken bedelleri ödemek konusunda
kadın istekli olmadığı için mi kariyer elde edememektedir? Yoksa kadınların kariyer elde etmek için
ödedikleri bedeller erkeklerden çok daha fazla olduğu için isteksiz hale mi gelmişlerdir? Rekabetin çok
yıkıcı olduğu, kuralların çok katı olduğu bu oyun içinde kadın diğer toplumsal rollerini öncelik yaptığı
için mi, yoksa yapmak zorunda kaldığı için mi kariyer elde etme konusunda çok başarılı değildir? Bu
soruların cevapları kadınların kariyer sorunlarını tespit etmek ve arkasında yatan gerçekleri açığa
çıkartmak için gereklidir.
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Toplumsal cinsiyet rolleri ve kapitalist sistem ile ataerkil sistemin güçlü ittifakı sadece kadının emek
piyasasında hangi oranda temsil edildiklerini, hangi sektörlerde nasıl işlerde istihdam edildiklerini
belirlemekle kalmayıp aynı zamanda kadının kariyer elde etmesinin önünde de sorunlar yaratmaktadır.
Günümüzde geçerli olan çalışma hayatı kuralları etkin çalışmayı kadın ya da erkek için son derece
zorlaştırmış durumdadır. Fakat iki nedenle kadınlar için özellikle dayanılmaz hale gelmiştir. Birincisi,
kadınların ev ve aile sorumlulukları tipik olarak çok daha fazladır, bu nedenle mesai saatleri dışındaki
zamana daha çok ihtiyaçları vardır. Mesai saatlerini aşmamaya özen gösteren kadınlar (günde on saatte
çalışsalar) önemli görüşmeleri ya da önemli planları kaçırabiliyorlar. Kesin çalışma takvimleri erkek
meslektaşlarına kıyasla işe daha az bağlı oldukları ya da daha az sorumluluk aldıkları gibi bir izlenim
yaratmaktadır. (Meyerson ve Fletcher, 2006: 79). Sistemin işleyiş biçimi hem kadın hem erkek çalışanlar
için zorluklar içermesine rağmen bu yapı içerisinde kadın daha çok kaybeden olmaktadır. Kaybettiği
genellikle terfi gibi kariyer anlamındaki kazanımları çerçevesinde yoğunlaşmaktadır.
Kadınların çalışma hayatında karşılaştıkları kariyer sorunları ve önyargılar aşağıdaki gibi özetlenebilir
(Aldemir, Ataol ve Budak, 2001: 208):
• Kadınların çocuk büyütmek için kariyer sürecini yavaşlatmaları ya da işe ara vermeleri, üst yönetim
noktalarına gelmeleri için önemli bir engeldir.
• Kadınlar genelde aile ve iş hayatındaki rollerini dengelemek için uğraşmak zorunda kalmaktadırlar.
Bu nedenle üst yönetim için gerekli zamanı ayıramazlar.
• Kadınlar genel olarak işletme ve mühendislik (teknik ve hesap gerektiren işlerde) işlerde becerikli
değillerdir önyargısı. Bu nedenle bu işlerde becerikli olan erkeklerin üst yönetimde olması daha
uygundur.
• Kadınlar geleneksel olarak insan kaynakları kadrolarında (kadın işi olarak tanımlanan işlerde)
bulunmayı tercih etmektedirler. Bu da ilerleme şanslarını azaltmaktadır.
• Kadınlar tepe yönetim için gerekli iş becerisine ve kişilik yapısına sahip değillerdir.
Şüphesiz kariyer elde etme konusunda ortada kadın ve erkek açısından eşitsiz bir durum söz konusudur.
Bu eşitsizliğe ya da başka bir ifade ile kadın çalışanların kariyer sorunlarını inceleyebilmek adına kariyer
elde etmede kadınların karşılaştıkları engelleri ortaya koymaya ve kadınların kariyer aşmalarını
incelemeye ve ihtiyaç vardır.
3.3. Kadın Çalışanların Kariyer Aşamaları
Kariyer elde etmek, kariyer yönetimini başarmak ve sürekliliğini sağlamak erkek olsun kadın olsun
çalışanlar için gerçekten zorlu bir çabalar bütünüdür. Bu zorluk kadınlar açısından belirleyici
değişkenlerin çokluğu ve dışsallığı açısından daha da zorlu ve yıpratıcı olabilmektedir. Özellikle emek
piyasasında var olan cinsiyetçi ayrımcılığın etkisi kadınlar açısından bu sorunu daha da
derinleştirmektedir. Bireyler ideallerindeki ya da elde etmek istedikleri kariyerlere ulaşmaya çalışırken,
çalışma yaşamı boyunca çeşitli aşamalardan geçerler. Buna kariyer aşamaları denilmektedir. Kariyer
aşamaları konusunda öngörülen yaş aralıkları, bireyden bireye, toplumdan topluma ya da seçilen
mesleğe göre değişiklikler gösterebilir. Özellikle kadınların evlendikten sonra çalışma yaşamına ara
vermeleri ya da çalışma hayatından çıkmaları sonucu kariyer aşamalarında erkek çalışanlarla fark
oluşmasına neden olmaktadır.
Ataerkil bir toplum yapısı içerisinde örgütlerin yapılanmaları da erkek egemen olmaktadır. Bu yapı
içerisinde doğal olarak kariyer geliştirme olanakları çoğunlukla erkeklere özgü bir nitelik taşımakta bu
yapı içerisinde kadınların kariyer elde etmeleri zorlaşmaktadır. Kadınların yaşadıkları kariyer aşamaları
ile erkeklerin yaşadığı kariyer aşamaları birbirlerinden faklıdır. Bu farklığı doğuran en temel etkenler
ise kadının cinsiyetine bağlı roller ve bunların uzantısı olan önyargılardır. Kadınların kariyerlerini
etkileyen değişkenler ile erkeklerin kariyerlerini etkileyen değişkenler aynı değildir. Ancak, kurallar her
iki cins içinde geçerli hatta bazı durumlarda kadınların aleyhine gelişmeler ile karşılaşılmaktadır. Eğitim
öğretim yıllarında oluşan kariyer olgusu; fiziksel ve temel ihtiyaçlar, aile, toplumsal normlar, zihinsel
özellikler, cinsiyet, merak ve kişilerin öz saygı ihtiyaçlarına bağlı olarak farklılaşma gösterir. Bireylerin
yaşamları boyunca geçirmiş oldukları bu aşamalara yönelik pek çok model geliştirilmiştir (Akman,
2014). Yetişkin bireylerin kariyer gelişimi konusundaki en etkili teorilerden biri Super’in kariyer
aşamaları teorisidir. Super, kariyer aşamalarını belirli bir gelişim periyodunda sırayla ortaya çıkan,
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kendilerine özgü tutumlar, güdüler ve davranışlardan oluşan kümeler olarak kavramlaştırmıştır (Smart
ve Peterson, 1997: 358’den aktaran Demir ve Okan, 2008: 28). Kariyer teorisyenleri, normal koşullar
altında bireylerin; araştırma, kurma, sürdürme ve çekilme olarak isimlendirilen dört ayrı kariyer
aşamasını deneyimleyeceğini ortaya koymaktadır (Super, 1957: 70–73; Cron, 1984: 44; Cron ve
Slocum, 1986: 120’den aktaran Demir ve Okan, 2008: 29-30). Bu aşamalar:
Araştırma ve Keşfetme Aşaması: Genellikle 15 ile 20’li yaşların başlarına kadar süren dönemi
kapsamaktadır. Bu aşamada birey rahat ve başarılı olduğunu hissedebileceği bir meslek arayışı
içerisindedir. “Araştırma” periyodunda odaklanılan temel soru; “hayatımın geri kalan kısmında yapmak
istediğim şey nedir?” sorusudur (Demir ve Okan, 2008: 30). Bireyin yapmak istediklerine ulaşmasını
kolaylaştıracak ya da sağlayacak kaynaklar belirlenir, meslek tercihlerine yönelik almaları gereken
üniversite ve benzeri eğitimler bu aşamada belirlenir (De Cenzo ve Robbins, 1995: 63). Birey kariyeri
ile ilgili ilk çalışmalarına bu aşamada başlar. Önce kendini keşfetmeye, güçlü ve zayıf yönleri ile yeterli
ve yetersiz yönlerini saptamaya çalışır. Hangi işte daha başarılı ve mutlu olabileceğini araştırır (Kaynak,
2002:191). Birey kendisini tanır, kariyer hedefini keşfeder ve kişiliğini bu yönde geliştirmeye çalışır.
Kadınlar toplumsal normlar ile daha çocuk yaşlarda tanışırlar ve alacakları eğitim de genellikle
cinsiyetleri ile ilintili olmaktadır. Bu anlamda ilerde ne olmak istediklerini belirlemek ve bu doğrultuda
eğitim almak konusunda yönlendirilmiş olarak davranış sergilerler. Özellikle, toplumda kadın işi olarak
bilinen mesleklere (öğretmenlik, hemşirelik, aşçılık, bakım vb.) yönelik eğitim almaları konusunda
yönlendirilirler. Daha kariyer aşamasının birinci evresinde ataerkil sistemin ve toplumsal cinsiyet
rollerinin etkisi ile seçimler yapan kadınlar toplumun onlar için çizdiği resmin bir rengi olarak kariyer
basamaklarına adım atmış olurlar.
3.3.1.

3.3.2.

Kurma Aşaması: Birey ilk aşamada kariyer hedeflerini belirledikten sonra, bu amaca ulaşmak

için çaba harcar ve fırsat buldukça daha ileriye gitmeyi amaçlar (Sabuncuoglu, 2000:150). Çalışma
hayatında bireyler genellikle 25 ile 35 yaşları arasında bu aşamayı yaşarlar. Çalışmak istedikleri iş
arayışı ile başlayan bu aşamada birey işe yerleştikten sonra başarı ve başarısızlık deneyimleri kazanır.
Bu aşama kariyer basamaklarını tırmanış aşaması olarak da ifade edilebilir (De Cenzo ve Robbins, 1995:
67). Kurma aşaması bireyin belirli bir meslek alanına bağlılık sağladığı aşamadır. Bu aşamada çabalar
bireyin kendi yerini sağlamlaştırması ve örgüt içerisinde güvenli bir yer edinmesine de odaklanır (Demir
ve Okan, 2008: 30) . Bireyin iş aramaya başlamasının, işe yerleşmesinin, işi öğrenme sürecinin ve
çalışma hayatını tanımasının bu aşamada gerçekleşmesi beklenmektedir. Kadınlar iş arama ve işe
başlama evresinde genellikle rahat edecekleri, ailevi sorumluluklarını yerine getirmek için kendilerine
zaman kalacak, çalışma saatlerinin ve şartlarının kadınlara uygun olduğu düşünülen işlere eğilimli
olmaktadırlar.
Sürdürme Aşaması: Bu aşamada, daha önce kurmuş olduğu kariyeri içerisinde birey, tercihlerini
ve başarılarını yeniden gözden geçirir. Çoğu insan için bu aşamada mevcut pozisyonunu, statüsünü ve
nispeten yüksek olan performansını korumak ilgi odağı halindedir (Demir ve Okan, 2008: 30). Birey,
bir önceki aşamada gösterdiği çabalarla kariyerinde artık bir noktaya ulaşmıştır ve kazanmış olduğu
özellikleri ve pozisyonları daha rahat elinde tutabilmeyi amaçlamaktadır. Artık, bir öğrenciden çok
uygulayıcıdır. Daha çok sorumluluğu ve daha önemli görevleri vardır (Sabuncuoğlu, 2000:150-151).
Daha önceki kazanımları ve çabaları ile elde ettiği pozisyonu korumak temel amacı olarak ifade
edilebilir. Bu aşamada bireylerin artık yüksek mesleki tecrübeye, bilgiye eriştiği ve örgütün işleyiş
biçimine hâkim olduğu söylenebilir. Daha önceki kazanımlarına tecrübeyi de eklemiş olan birey kendini
geliştirmeye devam etmekte ve örgüte katkısı da artmaktadır (Noe, 1999: 57). Bireyin örgüt içindeki
konumunu sabitlemek istediği noktaya yolculuğudur. Çalışma hayatında geçerli olan iş yükünün
fazlalığı ve zaman baskısı (fazla mesai şartları) gibi şartlar erkek ve kadın için eşit olarak gözükmektedir.
Ancak kadınların toplumsal rollerinin bir uzantısı olarak çocuk bakımı ve ailevi sorumlulukların
öncelikli görevleri olduğu ve bu sorumluluğu taşımaya devam ettikleri bilinmektedir (Rutherford, 2001:
372-375). Ev içindeki yasamı sürdürme konusunda sorumlulukların kadına yüklenmesi, kadının çalışma
yaşamına kariyer gelişiminin engellenmesi şeklinde yansımaktadır. Aile, içinde ev ve çocuk
sorumluluğunun erkekten ziyade kadın tarafından taşınması, çalışan, kadının iş hayatında ilerlemesini
sınırlamaktadır. Kadının hem yönetici kademesine gelebilmesi için yeterli tecrübe edinecek kadar
çalışması engellenmekte, hem de işte alabileceği sorumluluğun asgaride tutulması isteğine sebep
3.3.3.
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olunmaktadır Kariyer aşamalarından biri olan sürdürme aşamasının bu şartlar altında sekteye uğradığı
açıktır. Özellikle, hamilelik, doğum ve çocuk bakımı gibi işten uzaklaşmaya neden olan durumlar
kadınların bu aşamada karşılarına çıkan en önemli engeldir. Çünkü çoğunlukla işe geri döndüklerinde
kaldıkları yerden kariyerlerine devam edip kariyer aşamalarını tamamlamaları mümkün olmamaktadır.
Erkekler ise örgüt yapısı eril bir kimlikle şekillendiği için kariyer aşamalarını yaşarken bu tarz sorunlarla
karşılaşmazlar.
Çekilme Aşaması: Bu aşamada kariyer çalışmaları emekliliği planlama ve görev değiştirme
olarak ifade edilebilir. Birey çalışma ve artık çalışmaya son verme kararı arasında denge kurmaya çalışır
(Noe, 2009: 59). Çekilme aşaması, yaklaşmakta olan emekliliğe hazırlıktır. Bu aşamada birey,
emekliliği planlarken iş hızını azaltır (Demir ve Okan, 2008: 30). Çalışma hayatından çıkış öncesi
hazırlık ve çıkış olarak da ifade edilebilir. Son aşama kadın için ve erkek için çok farklı değildir. Ancak,
birçok durumda kadının son aşamaya erkeklerden daha genç yaşlarda gelmek istedikleri ve emekli olma
hakkını elde ettikleri an çalışma hayatından çekilme kararı verdikleri bilinmektedir. Bu dört aşama,
bireylerin karşılaşmasının olası olduğu en önemli kariyer evrelerine rehberlik eder. Bireylerin değişik
yaşlarda bu safhalardan geçtiğine dikkat etmek önemlidir (Super, 1957: 71 aktaran Demir ve Okan,
2008: 29). Kadın ve erkek çalışanlar bu aşamalardan geçerken farklı olaylar yaşamaktadırlar. Kadınlar,
özellikle toplumsal cinsiyet rolleri ve ataerkil sistemin kadından beklediği yükümlülükler sonucunda
kariyer aşamalarında belli noktalarda saplanıp kalmakta ya da kariyer aşamalarını yönlendirirken dışsal
etkenlerin kendilerinden beklentilerine cevap verecek kararlar vermektedirler.
Kadınların hem toplumsal rollerinin uzantısı olarak asli görevi sayılan ailevi sorumluluklarını yapmak
zorunda kalmaları hem de fazla mesai yükü ve yorucu iş temposu ile kariyerlerini geliştirmek için çaba
göstermeleri kadın için baskı yaratıcı ve zorlayıcı bir unsurdur. Bu unsurlar da kadının kariyer
aşamalarını yaşayış biçimini şekillendirmektedir.
3.3.4.

4. TÜRKİYE’DE KADIN ÇALIŞANLARIN KARİYER AÇIĞI
Kadın ve erkek arasında özellikle emek piyasasında cinsiyete dayalı eşitsizlik evrensel bir geçerliliğe
sahiptir. Bu durum gelişmiş birçok ülke ile kıyaslandığında Türkiye açısından daha derin bir problem
olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de kadınlar emek piyasasında düşük bir oranla temsil edilmekte
ya da kayıt dışı sektörlerde güvencesiz, düşük ücretli ve düşük statülü işlerde çalışmaktadır. İşgücü
piyasasına giren kadınların da çok küçük bir bölümü, yönetici ve üst düzey yönetici kadrolarında
çalışmaktadır. Emek piyasasına gelir elde etme dışında kariyer edinmek için giren kadınların birçoğu
toplumsal cinsiyet rollerinin etkisi ile işlerine ara verdikleri ya da ayrıldıkları için kariyer planları yarım
kalmaktadır.
TÜİK (2019)’in verilerine göre Türkiye’de yaklaşık olarak nüfusun yarısını kadınlar oluşturmaktadır.
Ancak, işgücüne katılım söz konusu olduğunda kadınların oranı erkeklerin oranından çok gerilerde
kalmaktadır. İşgücüne katılımda kadınların oranı erkeklerin oranının yaklaşık üçte biridir. Sadece
nüfusun yarısını teşkil eden bir cinsiyetin işgücüne katılım oranındaki bu orantısızlık değil, aynı
zamanda işgücüne katılan kadınlar içerisinde kariyer sahibi olmuş (üst düzey yönetici vb. pozisyonlarda
istihdam edilen) kadın oranın da çok düşük olması kadının emek piyasasında cinsiyetçi ayrımla karşı
karşıya olduğunu göstermektedir.
Türkiye’de 2018 yılında kamusal alanda üst düzey kadın yönetici oranı %8,9 oldu. Kadın hâkim oranı
ise %37,2 iken kadın Cumhuriyet savcısı oranı %6,8 düzeyindedir. Akademik personel içerisinde kadın
profesörlerin oranı 2017-2018 öğretim yılı için %31,2 oldu. Kadın polis oranı yıllara göre bir değişiklik
göstermeyerek 2018 yılında da %5,5 oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki kadın milletvekili oranı
1935 yılında %4,5 iken, 2018 yılında bu oran sadece %14’e yükselmiştir (TÜİK, 2019). TÜİK’in
“Toplumsal Cinsiyet İstatistikleri, 2018” raporuna göre ise 2012- 2013 eğitim yılında okul öncesi
eğitimdeki öğretmenlerin yaklaşık olarak tamamı kadın öğretmenlerden oluşmaktadır. İlköğretimdeki
kadın öğretmenlerin oranı ise %59,8 düzeyindedir (TÜİK, 2019: 123). Türkiye'de kadınların en çok üst
düzey yönetici olarak çalıştığı sektörler ve temsil oranları ise Kozmetikte %1,9; Çağrı Merkezinde %2;
Elektrik ve Elektronikte %1,5; Bilgisayar/BT/Internet alanında %1,6; Otomotivde %2,1; Sigortacılık
%2,7; Havacılık %2,1; Müşteri ilişkileri %2,8; Sağlık/Hastane %3; Eğitim %3,9; Gıda %4,4;

742

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

Danışmanlık %4,7; Tekstil %8; Mağazacılık / Perakendecilik %27; Bankacılık / Finans sektöründe
%26,2 düzeyindedir.
Görüldüğü gibi toplumun prestijli ve yüksek statülü olarak kabul ettiği meslek/işlerde kadın oranı
erkeklerin oranından oldukça geridedir. Bunun yanı sıra kadın işi olarak değerlendirilen öğretmenlik,
hemşirelik gibi meslek/işlerde ise kadınlar yoğunlaşmıştır. Bankacılık, pazarlama, satış gibi kadın
emeğinin son dönemlerde özellikle yoğunlaştığı sektörlerde ise kadın çalışanların temsil oranının
yüksek olmasına karşın üst düzey pozisyonlara bakıldığında kadına yönelik cinsiyetçi eşitsizliğin söz
konusu olduğu açıkça gözlenmektedir. Emek piyasasında cinsiyete dayalı kariyer farklılaşmasının temel
açıklayıcı değişkeni ise toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklanan önyargılar olmaktadır.
Türkiye’de emek piyasasındaki üniversite mezunu kadınlar (yetişkin kadınların yaklaşık %10’u olan
küçük bir azınlık) ise yasal, kurumsal ve piyasa üzerinden hizmet satın alımı yoluyla uzlaşma
mekanizmalarına ulaşabildikleri formel ve nispeten yüksek ücretli profesyonel işlerde, kariyer kadınları
olarak ve büyük ölçüde süreklilik içinde yer almaktadırlar (Ajas, 2012: 214). Ancak, kadınlar her ne
kadar profesyonel işlerde kariyer kadını olarak emek piyasasına girseler de bunun yanı sıra (büyük bir
çoğunluk için) ev kadınlığı rolü yine de devam etmekte ve toplumsal cinsiyetin belirlediği görevler asli
görevler olarak kalmaktadır. Ev kadınlığı rolünün bu kadar baskın olduğu bir toplumda da doğal olarak
kadınlara siyasi arenadan toplumsal düzenlemelere kadar her alanda toplumsal cinsiyet rollerinin
uzantısı olan sorumlulukları eksiksiz yerine getirme misyonu empoze edilmektedir. Bu kadar rolü
eksiksiz yapabilmek çok normal ve olması gereken bir durum olarak gösterilerek bu rolün
gerçekleşmesindeki maliyetin kadının omuzlarında ekstra bir yük olduğu gerçeği örtülmeye çalışılmakta
ve kadının toplumsal olarak onaylanmasının bu rolleri eksiksiz yapması ile mümkün olacağı psikolojik
olarak da vurgulanmaktadır.

5. SONUÇ
Nüfusun önemli bir kısmını oluşturan kadınların vazgeçilmez bir üretim unsuru olmalarına rağmen,
emek piyasalarındaki varlıkları dünden bugüne erkeklerin gerisinde kalmıştır. Kadınlar emek
piyasasında ikincil emek statüsü ile tanımlanmışlardır. Bu tablonun ortaya çıkma nedenleri arasında
ataerkil sistem, kapitalist sistem ve uluslararası işbölümü içinde kadına atfedilen roller sayılabilir.
Doğaları gereği kapitalist sistem ve ataerkil sistem birbirlerini beslemekte ve güçlendirmektedir. Başka
bir ifade ile ataerkil sistem kapitalist sistemle daha da güçlenmekte ve aile kurumu üzerinden kadına
atfedilen roller ile toplumsal cinsiyet eşitsizliğini pekiştirmektedir. Bu durum emek piyasasında kadın
emeğini, erkek emeğine göre daha örgütsüz, savunmasız, uysal, ucuz ve güvencesiz bırakarak yedek
işgücü olmasına zemin hazırlamıştır.
Birbirlerini doğaları gereği güçlendiren kapitalist ve ataerkil sistem, cinsel kimliklere yakıştırılan
toplumsal roller nedeniyle kadına ev eksenli özel alanı, erkeğe ise kamusal alanı daha uygun
görmektedir. Genellikle erkeklere ait gibi tanımlanan kamusal alanda çalışan kadınlar toplumsal kadın
rolleri ile emek piyasasındaki roller arasında sıkışmaktadır.
Emek piyasasında kadın ve erkek emeği arasında istihdama katılım ve kariyer açısından cinsiyete dayalı
ayrımcılık yaşanmaktadır. Emek piyasasında kadınlar, erkeklerle eşit oranda temsil edilememektedir.
Ayrıca eşit pozisyonlarda ve statülerde de istihdam edilmemektedir. Emek piyasasında evrensel
geçerliliğe sahip bu durum yani istihdama katılım ve kariyer açısından cinsiyetçi ayrımcılık ne yazık ki
Türkiye’deki emek piyasası için de geçerlidir.
Kapitalist sistemin dayattığı zorlu çalışma koşullarını, ataerkil sistemin kadına yüklediği ağır rolleri ve
toplumsal cinsiyetten kaynaklanan ayrımcılıkları da düşündüğümüzde emek piyasasında çalışan
kadınların kariyer edinmek için katlanmak zorunda kaldıkları maliyetlerin erkeklere oranla daha yüksek
olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca kariyer elde etmek isteyen kadınların ödedikleri bedellerin daha ağır
olduğunu da ifade edebiliriz. Tüm bunlar belli bir noktadan sonra kadını, ailesini ya da kariyerini seçme
noktasına bile sıklıkla getirmektedir. Neredeyse hiçbir erkek çalışma yaşamında kariyer elde etmek için
eşinden, çocuklarından ya da sevdiklerinden vazgeçmek zorunda kalmazken, kadın kariyer elde etmek
isterse bu bedeli ödeme riski ile karşı karşıya kalmaktadır.
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NAKİTSİZ TOPLUM
CASHLESS SOCIETY
Akif Can ÖZER1

Erkan POYRAZ2

ABSTRACT
The rapid development of technology has led to the introduction of new applications in the financial
field. While countries and societies are trying to keep up with these developments, the financial system
has started to implement innovations in parallel with these developments. When the money entered the
electronic environment, it began to lose its “physical quality”. The use of paper money has started to
decrease day by day. With the decrease in the use of cash, the idea of creating a “Cashless Society” was
put forward. Those with this idea argue that creating a cashless society will bring benefits to individuals,
businesses and the national economy. Many companies, from banks to retailers and new entrepreneurs,
have begun to accept cash.
Purpose of the research; to reveal the advantages and disadvantages of the cashless society, to state the
developments in our country in the process of becoming a cashless society and to make predictions
about the future.
As a result of this research; When the advantages and disadvantages of establishing a cashless society
are evaluated, it becomes evident that it will provide many benefits to individuals, businesses and the
national economy. Again, it is seen that our country is rapidly advancing towards becoming a cashless
society.
Key Words: cashless society, cashless transaction, cashless economy,

ÖZET
Teknolojinin hızla gelişmesi finansal alanda da yeni uygulamaların başlamasına neden olmuştur.
Ülkeler ve toplumlar bu gelişmelere ayak uydurmaya çalışırken, finans sistemi de hızlı bir şekilde bu
gelişmelere paralel yenilikleri uygulamaya koymaya başlamıştır. Para elektronik ortama girmesiyle
birlikte, “fiziksel niteliğini” yitirmeye başladı. Kağıt para kullanımı gün geçtikçe azalmaya başladı.
Nakit para kullanımının azalmasıyla birlikte “Nakitsiz Bir Toplum” yaratma düşüncesi ortaya atıldı. Bu
düşünceye sahip olanlar nakitsiz bir toplum yaratmanın bireylere, işletmelere ve ülke ekonomisine bir
takım faydalar sağlayacağını ileri sürmektedirler. Bankalardan perakendecilere ve yeni girişimcilere
kadar birçok şirket nakit kabul etmemeye başlamışlardır.
Araştırmanın amacı; Nakitsiz toplumun avantajlarını ve dezavantajlarının ortaya koymak, nakitsiz
toplum olma sürecinde ülkemizde yaşanan gelişmelerin neler olduğunun belirtmek ve gelecekle ilgili
öngörülerde bulunmaktır.
Bu araştırma sonucunda; nakitsiz bir toplum oluşturmanın avantajları ve dezavantajları
değerlendirildiğinde, gerek bireylere, gerekse işletmelere ve ülke ekonomisine bir çok fayda sağlayacağı
ortaya çıkmaktadır. Yine ülkemizin nakitsiz toplum olma yolunda hızlı bir şekilde ilerlediği
görülmektedir.
Anahtar Kelime: nakitsiz toplum, nakitsiz işlem, nakitsiz ekonomi
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1. GİRİŞ
Bugünün küreselleşmesi yenilikçi teknoloji çabaların bir ürünüdür. Teknolojik yenilikler ödeme
sisteminin ufkunu değiştirmiş, Elektronik bir dünyaya yönlendirmiştir. Teknolojik ilerlemeler “nakit
taşıma sendromu” olmayan verimli ve etkili bir ödeme sistemi sağlamıştır. Özellikle elektronik ödeme
sistemi; bankaları ziyaret etmeden, işlem yapan tarafların fiziksel varlığı olmaksızın, ekonomik
değişimin olduğu bir ortam sağlamıştır (Oyewole vd., 2013). Nakitsiz işlem, fiziki paranın
kullanılmadığı bir sistemdir.
Nakitsiz işlem temelde nakitsiz ekonomiyi ifade eder, malların ve hizmetlerin elektronik ortamda satın
alındığı ve ödemelerin yapıldığı ekonomik uygulamaları tanımlar (Brahma, 2018:14-15).
Nakitsiz ekonomi, tüm işlemlerin kartlar veya dijital araçlar kullanılarak yapıldığı bir yöntemdir.
Fiziksel para biriminin dolaşımı azdır (Kousalya ve Guru, 2018).
Nakitsiz toplum, finansal işlemlerin fiziksel banknotlar veya madeni paralar şeklinde değil, dijital
bilgilerin (genellikle paranın elektronik şeklini) aktarılması yoluyla yürütüldüğü ekonomik bir durumu
açıklar (Kousalya ve Guru, 2018).
Bu çalışmanın amacı; nakitsiz bir toplum oluşturma fikrinin, işletmelere, bireylere ve ülkelere
sağlayabileceği faydaları ve zararları ortaya koymak, bu süreçte ülkemizde yaşanan gelişmeleri
incelemek, gelecekle ilgili tahmin ve önerilerde bulunmaktır.

2. NAKİTSİZ TOPLUMUN AVANTAJLARI
2.1. Kolaylık
Hantal banknotları ve paraları taşımanıza gerek yok. Sadece gerekli kartları taşımak veya mobil
bankacılık yeterli olacaktır (Brahma ve Dutta, 2018). Kişinin nakit para taşıma zorunluluğunu ortadan
kalkar (www.konupara.com). Kişiler cüzdan taşımadan, bozuk para taşıma güçlüğü yaşamadan ve
zaman kaybına uğramadan işlemlerini veya ödemelerini gerçekleştirebilecek (Tuncer, 2004).

2.2. Finansal İşlem Kolaylığı
Finansal işlemler yapma kolaylığı dijital ödemelere geçmek için en önemli motivasyon kaynağıdır.
Yakın zamanda nakit para, plastik kartlara hatta ATM kartlarını taşımaya ihtiyaç kalmayacaktır (Brahma
ve Dutta, 2018). Kolaylık, bugünün toplumunda çoğu insanın hayatında önemli bir oyuncudur. Şimdiki
müşteriler işlemlerini ev konforunda ve kolaylığında gerçekleştirebilmektedir. Bunun için tek şart
kullanıcının bir bilgisayara internet bağlantısına sahip olmasıdır. Kullanıcılar dilerse akşam
vardiyalarında dilerse gece yarısında finansal işlemlerini yapabilirler. Banka şubelerinin kapanmış
olması artık endişe verici bir durum değildir (Akinola, 2012).

2.3. Suçları Azaltma
Banka soygunları, mağaza soygunları, silahlı soygunlar, çalışanların yaptığı nakit hırsızlıklar, zırhlı araç
soygunları, fidye için adam kaçırma ve kapkaç gibi suçları önemli ölçüde azaltacaktır (Olusola vd.,
2013). Artık büyük miktarda para taşınması ve bunun diğer insanlar tarafından bilinmesiyle oluşacak
soygun olaylarından korkmaya gerek kalmayacak. Amerika gibi ülkelerde, elektronik ödeme
sistemlerinin kullanılmasıyla hırsızlık olaylarında %10 azalma olmuştur (Brahma ve Dutta, 2018)
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2.4. Para ve Zaman Kazandırır
Şirketler ve hükümetler daha verimli hale gelecek, maliyetler düşecek, manuel muhasebe işlemlerine
artık ihtiyaç kalmayacaktır (Brahma ve Dutta, 2018). Mobil ödemeler; zaman ve mekan bağımsızlığı,
uzaktan erişim, kullanılabilirlik ve artan hız şeklinde pratik avantajlar sağlar (Olusola vd., 2013).

2.5. Harcamaların Yönetimi
Nerede ne kadar harcama yapıldığını belirlemek daha kolay olacak ve uygun bütçe yönetimi
sağlanabilecek (Brahma ve Dutta, 2018).

2.6. Para Üretim Maliyetinde Azalma
Merkez bankalarının banknot üretimi sırasındaki katlandığı maliyetler sona erecektir (Engert vd., 2018).
Madeni para ve kağıt para üretimi gerçekten pahalı bir üründür ve kağıt para birimlerinin çoğunun ömrü
yaklaşık 6 yıl kadardır. Elektronik ödeme sistemine geçiş para üretim maliyetlerini azaltır (Brahma ve
Dutta, 2018).

2.7. Daha Az Nakit Daha Fazla Veri
Hükümetler, politikalarının iyileştirmek ve analiz etmek için nakitsiz işlemlerden gelen verileri
kullanabilirler. Bu veriler sayesinde, yetkililer faaliyet modelini tahmin edebilir veya tanımlayabilir ve
enerji yönetimi, konut ve ulaşım gibi sektörler için kentsel planlama için bu bilgileri kullanabilir
(Brahma ve Dutta, 2018).

2.8. Paranın Geri İadesinden Kurtulma
Önemsiz gibi görünse de önemli bir konu: çok az sayıda nakit işlem gerektiği için banknotların fiziki
yapıları iyi kalacaktır. Kullanıcı tarafından yazılıp çizilmiş olması, yırtılmış veya eski olması nedeniyle
banknotlar kişiler tarafından geri iade edilmektedir. Nakitsiz işlemeler banknotların bu nedenlerden
dolayı iade edilmesini ortadan kaldıracaktır (Brahma ve Dutta, 2018).

2.9. Ekonomik Kontrolü Arttır
Nakitsiz bir toplumda ödemelerin elektronik paraya taşınması, dünyayı birleştirmek ve paranın dolaşım
kontrolünü sağlamak açısından güçlü bir imkan sağlayacaktır. Bu durum dünyada ekonomik tekdüzelik
getirmek için büyük bir fırsattır (Olusola vd., 2013).

2.10. Daha az çalışan
Kasiyerler ve banka asistanlarına olan ihtiyaçlar azalacak, işlemlerde yardımcı olmak için sadece birkaç
asistana ihtiyaç duyulacaktır (Olusola vd., 2013). İsveç’te bir çok banka şubesi nakitsiz hale gelmiştir
(Engert vd., 2018). Bankalar açısından daha az şube bağımlılığı sağlar (Tuncer, 2004).

2.11. Geç Ödemelerin Önüne Geçer
Gün boyunca yapılan işlemler sırasında gecikmiş veya hatalı ödemeler nedeniyle doğabilecek finansal
riskleri azaltması veya ortadan kaldırması. Çeşitli ödeme olanakları sağlaması ve ödemelerin yüz yüze
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yapılması zorunluluğunu ortadan kaldırması. Kişinin ödeme yerinde bulunması zorunluluğunu ortadan
kaldırması ise tüketicilerin yaptıkları alımla ilgili ödemelerini zamanında yapmalarını sağlar (Tuncer,
2004).

2.12. Kayıt Dışıyı Önler
Aldığınız her ödemenin bir kaydı olduğundan geliri gizlemek ve vergileri kaçırmak daha zordur. Paranın
kaynağı her zaman mevcutsa, kara para aklama çok daha zorlaşır (tr.daytradeblogs.com). Nakitsiz
ekonominin diğer bir faydası kara paranın ve illeagal işler için ödenene paranın daha kolay takip
edilebilmesidir. Bu tür işlerde nakit para kullanıldığı zaman para banka sisteminin içinden gelmediği
için nakit parayı takip etmek güç olu ama elektronik işlemlerin hepsi bankalara aracılığıyla yapılacağı
için bu, tüm işlemlerin daha açık olmasını sağlar ve ülke ekonomileri içindeki çürümüşlüğü azaltır
(konupara.com.).

2.13. Vergi Gelirlerini Arttırır
E-para kullanımı, gerekli düzenlemelerin yapılması ile kamuya da yararlı olacaktır. Vergi ve gümrük
girdileri gibi yasal yükümlülüklerin sıra veya benzeri geciktirici etkenler nedeniyle geç tahsili e-para
kullanımı sayesinde ortadan kaldırılabilir ve bu şekilde elde edilecek gelir arttırılabilir (Tuncer, 2004).
Nakitsiz ekonominin getireceği yeniliklerden avantaj olarak kabul edebileceğimiz diğer bir nokta ise,
tüm parasal işlemlerin bankalar ve diğer finans kuruluşları gibi organize yapılardan yapılacağı
gerçeğidir. Böylece devletin paradan vergi alması kolaylaşacak ve vergi kaçakçılığı azalacaktır; buda
devletin ülke ekonomisini düzeltmesine yardımcı olacaktır (konupara.com).

2.14. Alacakların Tahsiline Yardımcı Olur
Elektronik ödeme sistemlerini kullanan işletmelere alacaklarını zamanında ve kolay tahsil edebilme
avantajı sağlar. Böylece geç ödemeler sonucu doğabilecek nakit akım sıkıntılarını aza indirmek mümkün
olacaktır (Tuncer, 2004).

2.15. Hastalık Taşımayı Önler
Bakterilerin, banknot ve madeni paralar yoluyla yayılmasını önler (Okoye ve Ezajiofor, 2013). Nakitsiz
ekonomide hastalık transfer etme riski azalır. İnsanların, banknot ve madeni para yoluyla bulaşan
hastalıklardan dolayı hasta olma olasılığı azalacaktır (Olusola vd., 2013). Elektronik paraya ATM
aracılığıyla para yüklenebilmesi özelliği sayesinde kişiler maaşlarını banknot ve madeni paralara el
sürmeden harcayabileceklerdir. Böylece nakit paranın dezavantajları içinde sayılan nakitin kirlenmesi
sonucu oluşacak mikroorganizmaların yarattığı enfeksiyon riskini de en aza indirmektedir (Tuncer,
2004).

2.16. Yurt Dışında Ödeme Kolaylığı
Tüketiciler seyahatlerinde çok değişik türdeki ülke paralarını taşıyabilme imkanına sahip olabilmekte,
ayrıca geleneksel kredi ve banka kartlarının fonksiyonlarını bu kartlarla yerine getirebilmekte olup,
alışverişlerde, perakende satış noktalarında para taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır (Tuncer,
2004). Yerel bir ülkeyi ziyaret ettiğinizde, yerel para birimi satın almanız gerekebilir. Ancak, her iki
ülkede nakitsiz işlemlerle başa çıkabiliyorsa, ödemeler kolaydır. Başka bir para birimi bulmak yerine,
mobil cihazınız her şeyi sizin için halleder (tr.daytradeblogs.com).
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2.17. Sahteciliği Önler
Güvenlik açısından sahtekarlarla mücadele de en başarılısı akıllı kartlardır. Kart üzerindeki bilgiler gizli
bir algoritma ile korunduğu için taklit edilmesi diğer plastik kartlardan zor ve maliyetli olmakta
dolayısıyla kart sahteciliğine karşı önemli bir güvence sağlamaktadır (Tuncer, 2004).

2.18. Banknota Göre Daha Uzun Ömürlüdür
Kullanım ömrü açısından elektronik ödeme araçları daha uzun ömürlüdür. Belleğinde saklanabilen
kişisel bilgiler dolayısıyla bu kartların kimlik belgesi olarak kullanılabilmesi de diğer bir avantajını
oluşturmaktadır (adtk.yıldiz.edu.tr).

2.19. Fiyatlandırma Açısından Avantaj Sağlar
Dijital ödeme sistemleri yapısı nedeniyle fiyatlandırma açısından daha avantajlıdır (platform24.org).
Bazı banklar daha çok müşteri elde etmek için mevcut kart hamillerinin kendi banka kartlarını
kullanmalarını sağlamak amacıyla çeşitli promosyonlar yapmaktadır. Kart hamilleri bu kartlarla
alışveriş yapmaları halinde bu tür promosyonlardan yararlanabilmektedir. Ayrıca bankalar müşterilerine
harcama tutarlarına bağlı olarak belirli puanlar vererek ödül ya da hediye adı altında bir kısım mal ve
hizmetler vermektedirler (Tuncer, 2004).

2.20. Ekoloji Yanlısıdır
Nakitsiz toplumla birlikte para basmak için ağaçların kesilmeyecek böylelikle ekolojik sistemin
korunabilmesine katkı sağlanacaktır (platform24.org).

2.21. Faizsiz Kredi Avantajı
Kredi kartı kişiye faizsiz kredi olanağı tanımaktadır. Kişi harcama yapılan tarih ile kredi kartı borcunun
ödendiği son güne kadar faizsiz kredi olanağından yararlanmaktadır. Kredi kartıyla alışveriş imkanı
tüketiciye ödeme yönünden valör kazanmasına neden olmakta böylece nakit yerine kredi kartı
kullanmak suretiyle elde tutulan nakit para, son ödeme gününe kadar değerlendirilebilmektedir (Tuncer,
2004).

2.22. Ekonomik Büyümeye Katkısı
Enflasyonu yönetmede ve ekonomik büyümeyi sürdürmede para politikasının etkinliğini arttıracaktır
(Olusola vd., 2013). Mobil Para işlem maliyetini para ve zaman bakımından düşürmüş, verimi
iyileştirmiş ve sonuç olarak ekonomik büyümeye katkı sağlamış ve bir çok kişi için yoksulluktan kaçış
teknesi olmuştur (Gas, 2017). Nakitsiz ekonomi politikasının benimsenmesi ülkelerdeki finansal
istikrarın sürdürülmesini arttırır (Okoye ve Ezejiofor, 2013).

2.23. Finansal Katılımı Arttır
Mobil para hesabına sahip olmanın finansal katılım üzerinde pozitif katkısı vardır. Mobil paranın
kredinin erişebilirliğini iyileştirir ve tasarruf oranını arttırır. Mobil para gelişmekte olan ülkelerde
finansal dışlanmadan kurtulmak için kullanılabilecek etkili bir araçtır. Mobil para banka hesabı olmayan
kişilere ulaşmak için bir köprüdür. (Gas, 2017).
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3. NAKİTSİZ TOPLUMUN DEZAVANTAJLARI
3.1. Kimlik Bilgilerine Saldırı
Saldırganlar, sms, kısa mesaj, telefon görüşmesi, faks, sesli mesaj vb işlemler yoluyla kişilerin kimlik
bilgilerini çalmaya çalışırlar. Alıcıları kimlik bilgilerini kendileriyle paylaşmaya ikna etmeye çalışırlar
(Brahma ve Dutta, 2018).

3.2. Takip Cihazına Dönüşür mü?
Hükümetler, insanların gerçekleştirmiş olduğu satın almaları, harcama alışkanlıklarını ve diğer işlemleri
izleyebileceklerdir. Bu yeni sistem altında hükümetler bireylerin işlemlerini kontrol edebilir bu da
bireylerin gizliliğini açığa çıkarır (Olusola vd., 2013). Vatandaşlar, hükümetin bu tür gizli bilgilere
erişerek toplum üzerinde önemli bir güce sahip olabileceğine inanabilirler. İnsanlar gizliliklerini
korumanın bir yolu olarak, hiçbir elektronik kaydı, kilidi ve denetim izni olmayan nakit parayı
kullanarak yaptıkları alışverişlere değer verirler (Akinola, 2012).

3.3. Mahremiyet Sorunu
Elektronik ödemeler daha az mahremiyet anlamına gelir. Verilerinizi işleyen kuruluşlara
güvenebilirsiniz ve gizleyecek hiçbir şeyiniz olmayabilir, ancak ödeme bilgileriniz tahmin edilemeyen
şekillerde ortaya çıkabilir (tr.daytradeblogs.com). Kullanıcılar bütün alışverişlerinin kayıt altında
olmasından bazen rahatsız olur. Sevgilisine hediye alan çapkın bir kocanın bütün önlemleri alıp bunların
kayıtlara geçmesini istemeyeceğini tahmin etmek pek de zor değildir (payshoptr.com).

3.4. Kontrolsüz Harcamalar Artabilir
İnsanlar hayali paralarla iş yürüteceği göz önüne alındığında, dengesiz ve kontrolsüz harcamalar ile para
daha uçucu hale gelecektir (Olusola vd., 2013). Kişinin iradesine sahip olamayıp aşırı derecede harcama
yapması sonucu borcunu ödeyememesine neden olabilmektedir (Tuncer, 2004).

3.5. Çocuklara Olan Zararları
Çocukların da elektronik para kullanımı için bir cep telefonu veya ödeme kartına ihtiyaç duyacak olması,
aileleri çocuklara erken bir yaşta cep telefonu veya ödeme kartı almaya zorlayacaktır (Olusola vd.,
2013).

3.6. Sistemsel Aksaklıklar
Sistemin elektrik kesintisi, hat yetersizliği ve benzeri eksiklikler nedeniyle çalışamaması veya geçici
olarak çökmesi ödemelerin istenildiği anda yapılamamasına neden olabilir (Tuncer, 2004).

3.7. Şifre ve Kimlik Bilgilerini Hatırlama Zorluğu
En açık ve sık kullanılan kimlik doğrulama işlemlerinden bir şifredir. Ödeme sistemleri bağlamında
kişisel kimlik numarası (PIN) yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sistem para çekme işleminden önce
kimlik doğrulaması yerine geçer (Akinola, 2012). Cep telefonları, ödeme kartları, bireylere kullanıcı
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bilgilerini ve şifreleri hatırlama zorlukları getirmektedir. Bu durum yaşlı ve okuma-yazma bilmeyen
kişiler için sorun olabilmektedir (Olusola vd., 2013).

3.8. Güvenlik Sorunu
Nakitsiz toplumun diğer bir olumsuz yönü bilgisayar korsanları (hackers) riskidir (Akinola, 2012).
Hackerlar, bir telefon ile bir POS terminali arasındaki veri trafiğini engelleyebilir ve kimlik hırsızlığı,
bilgi ifşa etme ve işlemlerin tekrarı gibi güvenlik sorunları ile karşılaşılabilir. Mobil bankacılık şifreleri
çalınabilir, kişisel bilgisayarlara virüs bulaştırılabilir. Bireylerin e-postalarına ve ya cep telefonlarına
gönderilen onaylama mesajları ile banka/kredi kartı/ATM kartlarının şifreleri, CVV, son kullanım
tarihleri vb özellikleri tehdit altındadır (Brahma vd., 2018). Dijital işlemler nakit işlemlere oranla daha
risklidir. Bu risk, dijital ödemeler hakkında bilgi sahibi olmayan insanların siber dolandırıcılığa maruz
kalmasına veya banka hesaplarının hacklenmesine neden olabilir (konupara.com).

3.9. Komisyon Ücretleri
Kredi kartından, banka hesabından yapılan ödemeler ve internet bankacılığı işlemleri çoğu ülkede
komisyon karşılığı yapılan işlemler olduğu için insanlar dijital para yerine hiçbir komisyon
gerektirmeyen nakit parayı tercih ederler. Dijital işlemlerdeki komisyon ücretleri insanların nakitsiz
ekonomiyi benimsemesine engel olur (konupara.com). Kredi kartı kabul eden işyerinin kredi kartı
kurumuna ödemek zorunda olduğu komisyonu fiyatlara yansıtabileceği için tüketici zarar
görebilmektedir ( Tuncer, 2004).

3.10. Eşitsizlik
Fakirler ve bankalarda kaydı olmayanlar, nakitsiz bir toplumda daha da zorlanacaklardır. Ödemeleri
yapmak için pahalı araçlara sahip değildirler. Aynı şekilde bu kişilere yardımları ulaştırmakta mümkün
değildir. İngiltere, hayır kurumlarına ve evsizlere bağışta bulunmanın temassız yollarını deniyor, ancak
gitmeleri gereken daha uzun bir yol var (tr.daytradeblogs.com).

3.11. İnsan Sağlığına ve Doğal Çevreye Olumsuz Etkileri
Teknolojinin insan hayatına sağladığı kolaylıklar yanında, doğal denge düşünülmeden teknoloji
ürünleriyle yapılan uygulamalar doğal dengenin bozulması, çevre kirliliği gibi bir çok olumsuzlukları
beraberinde getirmiştir (Kendal ve Sayar, 2013). Teknolojinin insan sağlığına olumsuz etkileri çeşitli
hastalıkları tetikledi, bazı hastalıkların ortaya çıkmasına neden oldu. Günümüzde artık teknoloji
bağımlılığı için klinikler açılmaya başlandı (makaleler.com). İnternetin aşırı kullanılması isteğinin
önüne geçilememesi, internete bağlı olmadan geçirilen zamanın öneminin yitirilmesi, yoksun
kalındığında aşırı sinirlilik hali ve saldırganlık olması ve kişinin iş, sosyal ve aile hayatının giderek
bozulmasına yol açtı (Arısoy, 2009).

3.12. Finansal Kurumlara Olan Güven Sorunu
Nakitsizlik, toplumun tüm paydaşlarının, organizasyonların, finansal kurumların, hükümetlerin ve
bireylerin dijital ortama katılmalarını ve birbirlerine güvenmelerini gerektirir. Küresel sorunlar ve
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finansal sektöründe yaşanan düşüş ile insanların bankalara ve diğer finans kurumlara olan güveni
azalmaktadır (Akinola, 2012).

4. ÜLKEMİZDE NAKİTSİZ TOPLUM
BKM’nin (Bankalar Arası Kart Merkezi) açıkladığı verilere göre her 3 ödemeden 1’inde kullanılan
banka kartları, nakit çekimde değil ödemelerde hayatımızın vazgeçilmez bir parçası oldu. İnternetten
yapılan kartlı ödemeler yüzde %45 artışla son 5 yılın en büyük büyümesini gösterdi (ontrava.com).
10 yıl önce toplam hane halkı tüketiminin sadece %20 si kartlarla gerçekleştirilirdi. Bu gün bu oran %40
civarındadır. Türkiye 80 milyon nüfusuyla nakit ağırlıklı bir ülke olmasına rağmen, ülke 2023 yılına
kadar tamamen nakitsiz olmayı hedefliyor (fintechistanbul.org).
“Nakitsiz ödemeler toplumu olma hedefinde tempoyu arttırdık”
Kartlı ödemelerde banka kartı kullanımında tüketici alışkanlıklarının değiştiğine vurgu yapan BKM
Genel Müdürü Dr. Soner Canko, “2017 yılında banka kartıyla ödemeler, banka kartıyla nakit çekim
işlemlerini geçti. Finansal okuryazarlık oranın da yükselmesiyle beraber Türkiye’nin 2023 yılında
nakitsiz ödemeler toplumu olma hedefinde tempoyu arttırdığını görüyoruz. Bugün her 3 kartlı ödemeden
1’i banka kartıyla yapılırken banka kartıyla yapılan alışveriş oranı, banka kartıyla yapılan nakit çekim
oranını geride bıraktı. 2017’de banka kartıyla yapılan alışveriş oranı yüzde 53’e çıkarken banka kartıyla
yapılan nakit çekim oranı yüzde 47 seviyesine geriledi” dedi (ontrava.com).
Türkiye şaşırtıcı bir biçimde nakitsiz toplum eğilimine girmiş bulunmakta. Toplam kredi kartı sayısı
2016 yılından 2018 yılına kadar 5 milyonun üzerinde artarken toplam banka kartı sayısı aynı dönemde
21 milyon arttı (fintechistanbul.org).
Nakitsiz toplum yolunda son rakamlar paylaşıldı;
Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Türkiye’de kartlı ödemeler ve nakitsiz ödemeler toplumu hedefine
yönelik çalışmalar konusunda 2018 yılında yaşanan gelişmeleri, düzenlediği basın toplantısında
değerlendirdi. Değerlendirme toplantısında konuşan BKM Genel Müdürü Dr. Soner CANKO,
alışverişte banka kartı kullanımının tescillendiğini belirterek şöyle konuştu: “Kartlı ödemelerde banka
kartı kullanımında tüketici alışkanlıkları son yıllarda değişim gösterdi. BKM verilerine göre toplam
kartlı ödeme tutarının 2018’de %21 büyüyerek 817 milyar TL’ye ulaştığını; kredi kartıyla yapılan
ödeme tutarının %18, banka kartıyla yapılan ödeme tutarının ise %38 arttığını görüyoruz. 2018’de her
3 kartlı ödemeden 1’i banka kartıyla gerçekleşti. 2017 yılında ilk defa banka kartlarıyla yapılan alışveriş
adedi nakit çekim adedini geride bırakırken, artık her 5 banka kartı işleminden 3’üde alışveriş olarak
gerçekleşiyor. 2018 yılında kredi kartı adedi 66,3 milyona, banka kartı adedi ise 146,4 milyona ulaştı.
Böylece toplam kart adedi yaklaşık 213 milyon olarak gerçekleşti.
İnternetten ödemeler yükselişte;
İnternetten yapılan kartlı ödemelere de değinen Dr. Soner Canko, “Banka kartlarının internette kullanımı
hızla yaygınlaşırken, internetten alışveriş deneyimi yaşayan kişi sayısının da her geçen gün arttığını
söyleyebiliriz” dedi. 2017 yılında 99 milyar TL olarak gerçekleşen online ödemelerin 2018’de %40
arttığını ve 139 milyar TL’ye yükseldiğini söyleyen Canko, genç nüfusun ve dijital dönüşümün etkisiyle
internetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payının ise %16’yı geçtiğini söyledi.
Temassız işlemler 2,5 kat arttı;
2017 yılında 42 milyon adet olan temassız özellikli kart sayısının, 2018 yılında %40 artarak 58 milyon
adede yükseldiğini ifade eden Dr. Soner Canko, 2018’de ülkemizdeki temassız özellikli terminal
adedinin 1 milyon adedi geçtiğini belirtti. Temassız özellikli terminal adedinin toplam terminal adedi
içindeki payının ise %52 olduğunu söyleyen Canko, “2015 yılında temassız özellikli terminal adedi
sadece 300 bin adetti. 2018’de rakam 1 milyon adedi geçti. 2015’ten bugüne temassız ödeme kabul
noktasının yaklaşık olarak 4 katına çıktığını, her 2 kart kabul noktasından1’inin temassız ödemeyi
desteklediğini” dedi. Canko, 2018 yılında temassız ödeme adedinin 2017’ye kıyasla 2,5 katına çıktığını
ifade etti. Temassız ödemelerin 2017 yılında 88 milyon adet gerçekleşirken, 2018 yılında bu rakam 2,5
katına çıkarak 213 milyon adete ulaştığını belirtti. Canko, “Temassız kartlarla yapılan ortalama işlem
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tutarı 2017’de 26 TL iken 2018’de 31 TL’ye yükseldi. Temassız ödeme adedi ise 2015 yılının yedi
katına çıktı. Temassız ödeme rekoru 31 Aralık 2018’de 700 bin farklı kartla yapılan 1 milyon adet
işlemler kırıldı. Aylık temassız işlem adedi 25 milyona ulaşırken, her 6’ı karttan biri temassız
ödemelerde kullanıldı (www.fintechistanbul.org).
1 Ağustos 2019 itibariyle alışverişlerde kartlarla ve mobil cihazlarla yapılan temassız ödemeler limiti
90 liradan 120 liraya yükseltildi. Temassız ödemeler 120 liraya kadar şifresiz, bu tutar üzerinde ise şifreli
olarak yapılabilecek. En çok temassız işlem yapılan sektörler market, yemek, gıda, ulaşım ve akaryakıt.
Mart 2019 sonu itibariyle günlük 1 milyon seviyesinde olan temassız işlemin yüzde 30 artışla, haziran
sonunda 1,3 milyon adede, aylık temassız işlem cirosunun da yüzde 26 artışla, 1,3 milyara ulaşmış
durumda.Her 2 kredi kartından biri temassız özelliği taşıyor (www.memurlar.net).

6. SONUÇ
Küreselleşme ve hızlı teknoloijk gelişmeler ışığında klasik ödeme aracı olan nakit paranın zamanla
fiziksel varlığını kaybetmeye başladığı görülmektedir. Nakit ödeme aracı olan paranın yerini elektronik
ödeme yöntemleri almaya başlamıştır. Gerek finans çevreleri gerekse işletmeler bu değişime ayak
uydurmaya devam etmektedirler. Bu gelişmeler ve yeniliklere paralel olarak nakitsiz bir toplum yaratma
fikri ortaya çıkmıştır. Finans çevreleri ve ülkeler nakitsiz işlemler trendine geçmiş, nakit işlemleri
azaltıcı çalışmalarda bulunmaktadırlar. Nakitsiz toplumun avantaj ve dezavantajları gözden
geçirildiğinde bireylere, işletmelere ve ülke ekonomisine faydalı olacağı görüşü ortaya çıkmaktadır..
Bireylere tasarrufları arttırma, harcamaları kontrol etme, zamandan tasarruf, kayıp ve çalıntıyı önleme,
fiyat avantajı sağlama ve uygun bütçe yapabilme imkanları sunmaktadır. İşletmelere; tahsilat
sorunlarından kurtulma, sürdürülebilir rekabet avantajı, mevcut müşterilerini koruma ve yeni müşteriler
kazanma, müşteri bilgilerine sahip olabilme ve buna uygun pazarlama stratejileri geliştirebilme imkanı
sunmaktadır. Ülke ekonomilerine; vergi gelirlerini arttırma ve kolay tahsilat sağlama, kayıt dışıyı
önleme, tasarrufları arttırma, enflasyonu yönetebilme, ekonomik büyümeyi arttırma, para ile ilgili
suçları azaltma gibi bir çok fayda sağlayabileceği söylenebilir. Gerek finans çevreleri gerek ülkelerin
ekonomik birimleri nakitsiz toplum olma yolunda gerekli çalışmaları ve yasal düzenlemeleri başlatarak
bu süreci hızlandırabilir. Ülkemizin de nakitsiz toplum olma yolunda hızla ilerlediğini, toplumu
oluşturan bireylerin gün geçtikçe daha az nakit para kullandığını görmekteyiz. Bireylerin daha az nakit
para kullanımına teşvik edilmesi ile nakit kullanımı zamanla ortadan kalkacaktır. İşletmeler ve finans
çevreleri bireyleri nakitsiz işlemlere yönlendirecek, daha az nakit kullanmalarını sağlayacak çalışmaları
ve araştırmaları gerçekleştirerek nakitsiz bir toplum oluşturma hedefine katkı sağlayacaktır. İşletmeler
nakitsiz işlemleri teşvik edecek indirimler, hediyeler ve ödeme avantajları ile bireyleri ikna edebilir.
Finans çevreleri ve ülkelerin ekonomik birimleri nakit dışı ödeme araçlarının kullanımı ile ilgili hukuki
engelleri kaldırarak, vergi indirimi ve bir takım avantajlar sunarak bireylerin nakit kullanımını
azaltabilir.

753

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

KAYNAKLAR
Akinola, O.S. (2012), “Cashless Society, Problems and Prospects, Data Mining Resarch
Potentials”, International Journal of Computer Science and Telecommunications, Volume 3,
Issue 8, 49-55.
Arısoy, Ö. (2009), “İnternet Bağımlılığı ve Tedavisi”, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 1, 55-67.
Brahma, A. and Dutta, R. (2018), “Cashless Transactions and Its Impact – A Wise Move Towards
Digital Indıa”, International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering
and Information Technology, Volume.3 , Issue. 3, 14-28.
Engert, W., Fung, B.S.C. and Hendry, S. (2018), “Is a Cashless Society Problematic”, Bank of Canada
Staff Discussion Paper, 1-33.
Gas, S.A. (2017), “Mobil Para ve Nakitsiz Toplum: Somali ve Kenya Örnekleri”, Marmara
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
Kendal, E. ve Sayar, M.S. (2013), “Hani İlçesinde Teknolojinin Ekolojiye Olumsuz Etkileri”, Türk
Bilimsel Derlemeler Dergisi, 6(1), 92-94.
Kousalya, P.R. and Guru Shankar, R. (2018), “Cashless Economy/Transaction”, Indian Journal Of
Applied Research, Volume-8, Issue-2, 40-42.
Okoye, P.V.C. and Ezejiofor, R. (2013), “An Appraisal of Cashless Economy Policiy in Development
of Nigerian Economy”, Research Journal of Finance and Accounting, Vol. 4, No.7, 237-253.
Olusola, M., Oludele, A., Chibueze, O. and Samuel, O. (2013), “Cashless Society:Drive’s And
Challenges In Nıgeria”, International Journal of Information Scieneces and Techniques, Vol.3,
No.2, 1-11.
Oyewole, O.S., Maude, E., Gambo, J., Abba, M. and Onuh, M.E. (2013), “Electronic Payment System
and Economic Growth: A Review of Transition to Cashless Economy in Nigeria”,
International Journal of Scientific Engineering and Technology, Volume No.2, Issue No.9, 913918.
Tuncer, P.N. (2004), “Elektronik Paranın Banknot Kullanımına Olası Etkileri”, Türkiye
Cumhuriyeti Merkez Bankası Emisyon Genel Müdürlüğü, Uzmanlık Yeterlilik Tezi, Ankara.
http://adtk.yildiz.edu.tr/makaleler/scoskun_epara.htm (erişim tarihi:05/12/2018)
https://tr.daytradeblogs.com/nakitsiz-bir-topluma-tasimanin-artilari-ve-eksileri.html
(erişim tarihi:04/12/2018)
https://fintechistanbul.org/2019/01/22/bkm-2018-yili-kartli-odeme-verilerini-acikladi/
(erişim tarihi:24.01.2019)
https://konupara.com/ekonomist/ekonomi/nakitsiz-ekonominin-avantaj-dezavantaj-13556/
(erişim tarihi:05/12/2018)
https://www.makaleler.com/teknoloji-nedir-faydalari-ve-zararlari-nelerdir
(erişim tarihi:04/12/2018)
https://www.memurlar.net/haber/845451/temassiz-odemelerde-islem-limiti-120-tl-ye-yukseliyor.html
(erişim tarihi:30/07/2019)
https://ontrava.com/2017-turkiye-nin-nakitsiz-toplum-hedefinde-donum-noktasi-oldu
(erişim tarihi:28.06.2019)
https://www.payshoptr.com/2018/11/01/nakitsiz-ekonomi/ (erişim tarihi 05/12/2018)
http://platform24.org/yazarlar/2607/nakitsiz-toplum-ve-her-seyi-goren-goz
(erişim tarihi:03/12/2018)

754

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

TÜRKİYE’DE TİCARİ ALACAK SİGORTASI UYGULAMASI VE
KOBİ’LER AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
TRADE RECEIVABLES INSURANCE PRACTICES AND AN
EVALUATION FOR SMEs IN TURKEY
Şakir SAKARYA2

Melek AKSU1

ABSTRACT
It has been found in many empirical studies that one of the main problems of SMEs, which have an
important place in the national economy, is the lack of financing. One of the most important reasons for
the financing problems is the inefficiency of receivables management. Failure to collect the receivables
on the balance sheets at an average rate of 30-40% on time causes financing deficits of these enterprises.
Problems in the collection of receivables also adversely affect the liquidity and profitability of the
companies and may even lead to bankruptcy in some cases. For this reason, effective collection of
receivables is vital especially for SMEs. In this context, the study will evaluate the status of the
commercial receivable insurance application, which will be implemented for SMEs as of January 1,
2019, and make recommendations.
Keywords: SME, Finance, Trade Receivables Insurance
ÖZET
Ülke ekonomisi içinde önemli bir yer tutan KOBİ’lerin en temel problemlerinden birisinin finansman
yetersizliği olduğu yapılan birçok ampirik araştırmada tespit edilmiştir. Yaşanan finansman
problemlerinin önemli nedenlerinden birisi de alacak yönetimindeki etkinsizliktir.
İşletme
bilançolarında ortalama %30-40 oranında yer tutan alacakların zamanında tahsil edilememesi bu
işletmelerin finansman açıklarının oluşmasına neden olmaktadır. Alacakların tahsilatında yaşanan
problemler, aynı zamanda şirketlerin likiditesini ve kârlılığını da olumsuz etkilemekte ve hatta bazı
durumlarda şirketlerin iflasına bile neden olabilmektedir. Bu nedenle alacakların etkin tahsilatı özellikle
KOBİ’ler açısından hayati önem taşımaktadır. Bu bağlamda çalışmada 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren
uygulamaya giren ve KOBİ’lere yönelik olarak uygulanacak ticari alacak sigortası uygulamasının
durumu değerlendirilerek önerilerde bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: KOBİ, Finansman, Ticari Alacak Sigortası

1. GİRİŞ
KOBİ’ler olarak bilinen küçük ve orta boy işletmeler, her ülkede olduğu gibi ülkemiz ekonomisinde de
önemli bir ağırlığa sahip olup adeta ekonomik canlılığın temel göstergesi durumundadırlar. Bu
bağlamda ülkemizde ekonomik yaşamın önemli bir bölümünü oluşturan KOBİ’ler, özellikle ekonomik
ve sosyal yaşam içerisinde meydana gelen değişimlere kolay ayak uyduran yapılar olarak karşımıza
çıkmaktadır. Ekonomik yaşam içerisindeki işlerlikleri ve büyüklükleri göz önüne alındığında KOBİ’ler,
hem ülkemiz, hem de Gelişmekte olan diğer ülkeler, gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler açısından büyük
önem arz etmektedir. Taşıdıkları bu önemli statüler nedeniyle KOBİ’ler ekonominin canlılığında da
1
2
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önemli bir gösterge unsuru olmaktadırlar. Gerek kriz dönemlerinde gerekse standart ekonomik
koşullarda KOBİ’ler önemli bir denge unsuru olmakta, küçük ve fazla olmalarının avantajları ile
değişime ve rekabete kolayca ayak uydurarak ekonomik canlılığı sağlamaktadırlar(Erdem,2018).
KOBİ’ler, işsizliğin azaltılması, üretimin artırılmasının yanı sıra esnek yapıları sayesinde piyasa
dalgalanmalarından büyük şirketlere nazaran daha az etkilenmeleri dolayısıyla ekonomik kalkınma
üzerinde etkin bir rol oynamaktadırlar (Ergün, 2012).
KOBİ'lerin en sık karşılaştıkları problemlerin başında finansal sorunlar ilk sırada yer almaktadır. Wang
(2016)’ın gelişmekte olan 119 ülkede KOBİ’lerin önlerindeki engelleri araştırdığı çalışmasında da en
önemli engellerin finansmana erişim, vergi oranı, rekabet, elektrik ve politik faktörler olduğu ve
finansmana erişimin ise KOBİ’lerin önündeki en büyük engel olduğu tespit edilmiştir. Finansman
sorununun giderilmesinde ise KOBİ’lerin iç kaynakları yetersiz kalmakta ve dış kaynak ihtiyacı
kaçınılmaz olmaktadır (Ersoy ve Oral, 2015: 368). KOBİ'lerin en sık karşılaştıkları finansal sorunlarının
başında piyasa durgunluğu, yüksek faiz oranları, bankaların teminat politikaları ve nakit para sıkıntısı
gelmektedir. Türkiye'de bu nitelikte işletmelerin mevcut sorunlarını çözmeye yönelik teşvikler, kredi
olanakları ve alternatif finansman teknikleri sunan pek çok kuruluş görev yapmaktadır.
Türkiye'de Alacak Sigortası aslında bir süredir var olan bir ürün olmakla birlikte KOBİ’ler mantığında
çok bilinmemekte ve dolayısıyla da aktif olarak çalışmamaktadır. Mevcut alacak sigortasını halihazırda
daha çok büyük uluslararası firmalar, bu şirketlerin Türkiye'deki iştirakleri ve bazı büyük
kurumsal firmalarla kısıtlı sayıdaki ticari ölçekli firmalar tarafından yaptırılmaktadır. Talep ve arz
ayağındaki sorunlar nedeniyle bu sigortanın KOBİ ölçeğinde yaygınlığı bulunmamaktadır. Dolayısıyla
1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe giren Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası uygulaması ile
KOBİ’lerimize finansal açıdan rahat nefes aldırması ve yeni ürünün ekonominin hızlı dönmesi açısından
ciddi anlamda piyasaları rahatlatması beklenmektedir. Bugün piyasada hangi KOBİ firmasına sorulursa
sorulsun “evet bir şeyler satıyorum, ama sattığımın karşılığını alabilme hususunda ciddi soru işaretlerim
var” cevabının alındığını görmekteyiz. Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’ndan faydalanacak olan
KOBİ’lerimiz artık bu endişeyi taşımayacaklardır.
Bu çalışmanın temel amacı, ekonomilerin vazgeçilmez unsuru olan KOBİ'lerin finansman problemleri
içinde önemli bir yer tutan ticari alacaklarının tahsilatında yaşanan problemlerini kısmen de olsa çözüm
getireceği ve dolayısıyla KOBİ’lere nefes aldıracağı düşünülen Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası
(DDTAS) uygulamasını değerlendirerek önerilerde bulunmaktır.

2. KOBİ’ler ve ÖNEMİ
Ülkelerin ekonomik gelişiminde büyük rol oynayan KOBİ’ler çok farklı büyüklük ve formda
kurulabilmektedir ve günümüz karmaşık iş ortamında diğer işletmeler ile yakın finansal, operasyonel
veya yönetişim ilişkisi içerisindedirler. Bu yakın ilişki KOBİ’ler ile büyük işletmeler arasındaki ayrımın
net bir biçimde yapılabilmesini zorlaştırmaktadır (EC, 2015). Avrupa Birliği ülkelerinde 10'dan az işçi
çalıştıran mikro işletme, 50'den az işçi çalıştıran küçük ve 51- 250 arası işçi çalıştıran orta ölçekli işletme
olarak sınıflandırılmaktadır. Dünya Bankası 1-50 işçi çalıştıranları küçük işletme, 51-200 kişi
çalıştıranları orta ölçekli işletme ve 200'den çok işçi çalıştıranları büyük işletme olarak
sınıflandırmaktadır (Müftüoğlu, 2013: 114). Türkiye'de KOBİ'lere destek sağlayan her kurum farklı
tanımlar yapmakta ve bir takım karışıklıklar ortaya çıkmaktaydı, söz konusu sorunları ortadan kaldırmak
amacıyla 2005 yılında resmi gazetede KOBİ tanımı belirlenmiş ve 2012 yılında KOBİ'lerin desteklerden
daha fazla yararlanması amacıyla revize edilmiştir.
Ülkemizde 2012 yılı öncesi KOBİ tanımlamalarına baktığımızda sektör içerisinde faaliyet gösterip
KOBİ’lere yönelik çalışan kurumların birbirinden ayrı olarak tanımlamalar yaptıkları görülmektedir.
Ancak 04.11.2012 tarihinde 28457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Küçük Ve Orta Büyüklükteki
İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik" ile KOBİ tanımı revize edilmiş ve genel kabul gören bir KOBİ sınıflandırması ile
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tanımı ortaya konulmuştur. Bu sınıflandırma ve KOBİ tanımlaması 30/4/2018 tarihli ve 2018/11828
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmiş ve Küçük ve orta büyüklükte işletme (KOBİ), İkiyüzelli
kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri
yüzyirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan ekonomik birim veya girişimler şeklinde ifade edilmiştir.
Buna göre KOBİ’ler mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler şeklinde sınıflandırılmaktadır. Yine
aynı yönetmelikte de KOBİ sınıflandırması mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeler şeklinde
yapılmıştır(Madde 5). Buna göre;
Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali
bilançosundan herhangi biri üç milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali
bilançosundan herhangi biri yirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
Orta büyüklükteki işletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı
veya mali bilançosundan herhangi biri yüzyirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelerdir.

Yukarıdaki sınıflandırmayı Tbalo-1’deki gibi ifade ettiğimizde Türkiye’de yapılan KOBİ
tanımlama ve sınıflandırmasının Avrupa Birliği ile paralellik gösterdiği söylenebilir.
Tablo 1. Türkiye’de KOBİ Tanımlama Kriterleri
Kriter

Mikro Ölçekli
KOBİ

Küçük Ölçekli
KOBİ

Orta Ölçekli
KOBİ

Çalışan Personel Sayısı

‹ 10

‹ 50

‹ 250

Yıllık Net Satış Hasılatı
Yıllık Mali Bilanço Toplamı

≤ 3 Milyon ₺
≤ 3 Milyon ₺

≤ 25 Milyon ₺
≤ 25 Milyon ₺

≤ 125 Milyon ₺
≤ 125 Milyon ₺

Görüldüğü gibi ülkemizde yapılan KOBİ tanımlamasında kriter olarak kabul edilen üç önemli unsur
vardır. Bunlar çalıştırılan personel sayısı, yıllık net satış hasılatı ve yıllık mali bilanço toplamıdır. KOBİ
tanımlamasında ele aldığımız kriterler değerlendirildiğinde diğer ülkelerin yapmış oldukları KOBİ
tanımlarından daha komplike ve detaylı bir tanımlamaya sahip olduğumuz görülmektedir. Bu durumun
ülkemizde KOBİ sayısının toplam işletmeler içerisindeki oranının nispeten diğer ülkelere göre fazla
olması ile açıklanabilir(Erdem, 2019:7).
KOBİ’ler ekonomik yönlerinin yanı sıra sosyal yönleri de olan ekonomik birimlerdir. Her iki yönüyle
KOBİ’ler dikkatleri üzerine çekmekte ve önemi dikkate değer olmaktadır. KOBİ’lerin ekonomik açıdan
dikkat çeken özelliklerinin başında kriz dönemlerinde göstermiş oldukları dayanaklılık gelmektedir.
Tarihsel süreçlere bakıldığında özellikle büyük ekonomik krizlerde daha iyi gözlemlenebilen durum
KOBİ’lerin krizlerden büyük işletmeler kadar çok etkilenmediği ve hatta krizlerin atlatılması noktasında
büyük öneme sahip oldukları gerçeğidir. Büyük işletmeler kriz ortamlarından şiddetle etkilenerek
varlıkları tehlikeye düşerken küçük ve orta ölçekli işletmelerin hem büyük oranda varlıklarını koruduğu
hem de üretim ve istihdam kayıplarını önlediği gözlemlenmektedir. KOBİ’lerin sosyal açıdan sahip
oldukları öneme baktığımızda ise gelişmiş ya da gelişmemiş ülkelerde sosyo-ekonomik sorunların
başında gelen işsizlik sorununun azaltılmasına ve istihdamın artırılmasına sağladıkları katkı karşımıza
çıkmaktadır. KOBİ’ler bölgeler arası dengesizliğin giderilmesi, gelir dağılımının daha adil bir hale
getirilmesi vb. sosyal yönleri ile de dikkat çekmektedir(Erdem, 2019:11).
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3. DEVLET DESTEKLİ TİCARİ ALACAK SİGORTASI (DDTAS) UYGULAMASI VE
KOBİLER ACISINDAN ÖNEMİ
Günümüzde şirket bilançolarına bakıldığında bilançoların ortalama yüzde 35 - 40’ının alacaklar
kaleminden oluştuğu görülecektir. Bu bağlamda alacakların etkin tahsilatı tüm işletmeler için olduğu
kadar KOBİ’ler için de hayati önem taşıyor. Alacakların tahsilatında yaşanan problemler, bir taraftan
şirketlerin likiditesini ve kârlılığını olumsuz etkilerken bir taraftan da şirketlerin iflasına da neden
olabilmektedir. Şirket iflaslarının yaklaşık dörtte birinin, tahsil edilemeyen alacaklar nedeniyle oluştuğu
bilinmektedir. Ülkemizdeki işletmeler, alacaklarından kaynaklanan riskleri yaygın olarak çek, ipotek
gibi ürünlerle yönetmeye çalışmaktadırlar. Ancak bu çözümler işletmeler için ek komisyon yükü gibi
maliyetlere neden olmaktadır. Bu durum ise zaten nakit darboğazında olan işletmelerin daha da sıkıntıya
girmesine neden olmaktadır(Tuna, 2019).
Bu bağlamda alacak sigortası uygulaması, alternatif bir ticaret finansman yöntemi olarak finansmana
ulaşma imkânını, ilave teminata gerek olmadan mümkün kılmaktadır. Bu sigorta sayesinde firmalar
tahsilat ve risk yönetimini bir nevi bu alanda uzman sigorta şirketlerine devrederler. Böyle bir
durumda firmalar asli işleri olan pazarlama ve satışa daha çok zaman ayırarak, kredi değerliliği
yüksek alıcılarla çalışma imkanı bulup, ölçülebilir riskler alarak yeni pazarlara ulaşabilirler.
Türkiye’deki toplam işletmelerin yüzde 99.9’unu KOBİ’ler oluştururken, işletmelerin neredeyse
tamamının mevcutta Ticari Alacak Sigortası bulunmamaktadır (Çiftçi, 2019). Bu uygulamalar ile
işletmeler sigorta kapsamındaki sorunlu alacaklar için tahsilat takibi ve hukuki işlemlerle bu
işlemlere ilişkin masrafları sigorta şirketlerine devredebiliyor.
Alacakları tahsil edememe riskine karşı koruma sağlayan alacak sigortasının KOBİ’ler arasında
yaygınlaşmasını sağlamak üzere 2019 yılı başında devlet destekli milli bir model oluşturulmuştur.
Bu uygulama bir taraftan KOBİ'lerin uygun şartlarla bu sigortaya erişimini mümkün kılacak diğer
taraftan da sektöre yeni imkânlar sunacak etkin bir model olarak değerlendirilmektedir. Bu sayede
KOBİ’ler, tahsilat risklerini ihtiyaçlarıyla uyumlu alacak sigortası sayesinde, belirlenen standartlar
ve sürdürülebilir bir model çerçevesinde yönetebileceklerdir. KOBİ’lere Yönelik Ticari Alacak
Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Karar, 24 Aralık 2018 tarihli
Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Buna göre, KOBİ'ler için ticari alacak sigortası
kapsamındaki risklerin etkin bir şekilde koruma altına alınması amacıyla devlet destekli sistem
oluşturulmuştur. Sistem kapsamında ticari alacak sigortası ürünü sunulacak olan KOBİ'lerin
seçimine ilişkin kriterler, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı’nın (KOSGEB) görüşü dikkate alınarak Müsteşarlıkça oluşturulmuştur. Sistemin
işletilmesini teminen, Olağan Dışı Riskler Yönetim Merkezi olarak görevlendirilen sigorta veya
reasürans şirketinin sigorta ve reasürans piyasalarından sağladığı toplam teminat tutarının, görev
alanı içerisinde sağlaması gereken teminat tutarının altında kalması durumunda, eksik kalan kısım
uygun bir bedel karşılığında devlet tarafından karşılanacaktır. KOBİ’lere yönelik alacak sigortası
Kasım ayında başlaması beklenmektedir(Tuna, 2019). Aşağıda DDTAS sisteminin genel yapısı ve
işleyişi, sistemin genel özellikleri, faydaları, limit tahsisi ve hasar bildirim süreci, prim hesaplaması
ve ödemesi, sistemin maliyeti ve risk değerlendirmesi ayrıntılı olarak ele alınmıştır .

3.1. Sistemin Genel Yapısı
KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi 04/06/2018 tarihli ve 2018/11892
sayılı Bakanlar Kurulu’nun “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası
Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı” ile oluşturulan bir sigorta
sistemidir. 18.11.2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta
Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelikte”
tanımlanan işletmelerden, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen koşulları sağlayan
KOBİ’ler bu sistemden yararlanabilecektir. Bu sistem ile herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli
satışlarından doğan borcun ödenmeme riski teminat altına alınmaktadır. Mevcut uygulamada ciro
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kriterinden dolayı alacaklarını sigorta altına alamayan KOBİ’lere de bu sistem ile ciddi bir imkan
sunulmaktadır.
Halk Sigorta A.Ş., 19.04.2018 tarihinde KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası
Sistemi ile ilgili Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiştir.
Alacak sigortası, 19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında
Yönetmelikte mikro ve küçük işletmeler olarak tanımlanan işletmelerden aşağıda belirtilen şartları
sağlayanlara sunulur(Md.2). Bu şartlar;
a) Başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulmuş olması.
b) Merkez tarafından belirlenen risk değerlendirme kriterlerini sağlamış olması.
Sistemin adının DDTAS olmasının nedeni; Devlet destekli alacak sigortası için Olağandışı Riskler
Yönetim Merkezi altında “Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu” kurulacak ve bu havuzu da
Halk Sigortanın yönetecek olmasıdır. Hasarlar bu havuzdan karşılanacak ve eğer sigorta havuzunda,
yeterli birikim olmazsa devreye Hazine ve Maliye Bakanlığı girip, aşan kısmı üstlenecektir. Bir
anlamda oluşacak hasarları, sigorta havuzu ödeyemezse devreye devlet girmiş olacak(Doğan, 2018).
Yeni ürün Zorunlu Trafik Sigortası ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) sigortasında olduğu gibi
havuz sistemi ile çalışacak. Halk Sigorta’nın yönetiminin yapacağı bu havuzdan sisteme entegre olmak
isteyen bütün sigorta şirketleri poliçe kesebilecek. Yeni üründen ilk etapta cirosu 25 Milyon TL ve altı
olan KOBİ’ler yararlanabilecek. KOBİ’ler alıcı başına 300 bin TL’ye kadar çıkabilen limitler dâhilinde
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’nı temin edebilecekler (Çiftçi, 2019).
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren başlatılacak olan Devlet Destekli
Alacak Sigortası Sisteminin kapsamı özetle aşağıdaki gibidir (https://www.bisigortaci. com/blog/devletdestekli-alacak-sigortasi-detaylari/);










Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alacak sigortası havuzu kurularak küçük ve ortak ölçekli
KOBİ’lerin müşterilerinden alacakları garanti altına alınacak.
KOBİ’lerin piyasalardan alacaklarını tahsil edememeleri durumunda, KOBİ’lerin ticari alacaklarının
önemli bir kısmı alacak sigortası havuzu tarafından ödenecek.
Devlet destekli alacak sigortasından ilk etapta küçük ölçekli KOBİ’ler yararlanacak.
Devlet destekli alacak sigortası teminatı sunulacak KOBİ’ler önce risk değerlendirmesi yapıldıktan
sonra belirlenecek.
KOBİ’lerin alacaklarını sigortalatması, alıcıdan alacaklarını alamaması durumunda sigorta şirketinin
şirketin zararını karşılaması sistemidir.
Devlet Destekli Alacak Sigortası kapsamında şirketlerin borçlulardan alacakları garanti altına
alınmaktadır.
KOBİ’ler alacaklarını tahsil edememesi durumunda sigorta sistemi devreye girecek ve alacakların
önemli bir kısmı bu havuzda toplanacak.
Mikro ve küçük ölçekli KOBİ’lerin ilk aşamada faydalanabileceği, faaliyetlerin karşılığının daha
garanti bir şekilde karşılandığı bir sistemdir.
KOBİ’ler için umut vaad eden ve KOBİ’leri güvence altına alan bir uygulamadır.

3.2. Sistemin İşleyişi ve Özellikleri
Bu sistemden yararlanmak isteyen KOBİ, son mali yılda, vadeli satışlardan elde ettiği cirosu
üzerinden devlet destekli alacak sigortası yaptırabilecektir. Şirketin, alacağı olduğu şirket ya da
şirketlere, sigorta teminatı verilmiş olacak, böylece sigorta yapılmadan önce sigorta teminatı
verilecek olan alıcılar için bir risk değerlendirmesi yapılacak ve bu değerlendirmeye gör e sigorta
yapılacak. Sigorta yaptıran şirket, alacağını tahsil edemezse devreye sigorta girecek ve sigortalının
zararını karşılayacak. KOBİ, alacaklarını sigortalatıyor, sigorta şirketi de KOBİ yerine geçtiği için
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bir anlamda KOBİ’den mal ya da hizmet alan alıcılara kredi açmış oluyor. Çünkü alıcı borcunu
ödemezse devreye sigorta sistemi girip, sigorta yaptıran KOBİ’nin zararını karşılıyor(Doğan, 2019).
Başlangıçta bu sistemden ilgili yönetmelikteki tanımlamalara göre Mikro ve Küçük İşletme sınıfına
giren işletmeler yararlanabilecektir. Orta büyüklükteki işletmelerin ise bu sistemden yararlanabilmesi
için çalışmalar devam etmekte olup, ileriki dönemde bu sınıftaki işletmelerin de KOBİ’lere Yönelik
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi’nden yararlanmaya başlaması beklenmektedir.
Uygulamada mikro ve küçük işletmelerin tanımı, nitelikleri ve sınıflandırılması hakkında yönetmelikte
yer alan yıllık net satış hasılatı rakamı dikkate alınacaktır. Diğer bir ifadeyle bu sistemden başlangıçta;
On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı 25.000.000 TL’ye kadar olan
işletmeler faydalanabilecekler.
DDTAS’nın uygulanmasında aşağıdaki süreçler izlenmektedir;







Azami 360 güne kadar vade uygulanabilir.
Sigortalı’nın cirosu üzerinden fiyatlandırma yöntemi ile prim hesaplanır.
Alıcı firmalar için otomatik skor değerlendirmesi yapılır ve kredi limiti tahsis edilir.
İzleme ve gözlem ile kredi limiti tahsis edilen alıcılar içerisinde finansal durumu bozulanlar ile ilgili
sigortalıya bilgi verilir.
Hasar durumlarında, sigortalının Merkez’e başvurması ile hukuki işlemler başlatılır ve sigortalıya
tahsilat hizmeti sunulur.
Tahsilat hizmeti ile çözümlenemeyen hasar dosyaları için tazminat ödemesi yapılır.

DDTAS kapsamında teminat altına alınacak olan alacaklar ise şunlardır (http://www.halksigorta.org/trTR/devlet-destekli-alacak-sigortasi(19.07.2019));





Tüzel kişilere (şahıs şirketi, adi ortaklık vb. dâhil, basit usule tabi vergi mükellefleri hariç)
yapılan satışlar,
Peşin, kredi kartlı, bankanın teminatı (teminat mektubu, DBS, teyitli akreditif vb.) altında
olmayan satışlar ile yurtiçinde kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve borsalar,
meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi kuruluşları haricinde kalan satışlar,
Vadeli faturaların açık hesap, çek ve/veya senet karşılığı satışlar.

Alacak sigortası ile aşağıda yer alan satışlara teminat sağlanır:
a) Sigortalı ile alıcı arasında bir satış sözleşmesi var ise; sözleşmede satış vadesinin belirtildiği, satış
sözleşmesinin var olmadığı durumlarda ise; sigortalı ile alıcı arasında kararlaştırılan satış vadesinin
fatura üzerinde belirtildiği satışlar.
b) Dövize endeksli faturalar veya sözleşmeler kapsamındakiler hariç olmak üzere, fatura veya faturaları
Türk Lirası cinsinden kesilen satışlar.
c) Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar,
kamu iktisadi kuruluşları haricinde kalan alıcılara yapılan satışlar.
i.
Bununla birlikte aşağıda belirtilen alacaklar ise DDTAS kapsamı dışında yer almaktadır
(https://www.vakifbank.com.tr/devlet-destekli-ticari-alacak-sigortasi.aspx?pageID =2682). Diğer bir
ifadeyle bu kapsamda yer alan alacaklar sigortalanamazlar. Bunlar;




Peşin, kredi kartlı, bankanın teminatı (Teminat mektubu, DBS, teyitli akreditif vb.) altında olan satışlar
ile yurtiçinde kamu kurumlarına yapılan satışlar,
Yurtdışı Satışlar,
Bireysel(Ticari faaliyeti olmayan) müşterilerden olan alacaklar sigortalanamaz. Örneğin, ABC İnşaat
firması, ücretli olarak çalışan Bankacı X şahsından olan alacağı uygulamaya konu değildir.

760

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

DDTAS kapsamında Poliçe tanzim tarihi itibariyle kesilmiş olan faturalar teminat kapsamı altına
alınabilmektedir. Bu tarihten önce kesilmiş olan faturalarla ilgili herhangi bir teminat söz konusu
olmayacaktır.
İşletmelerin Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi’nden yararlanabilmeleri için diğer bir
ifadeyle hasarlarının teminat altına alınabilmesi için aşağıdaki hususları da dikkat etmeleri
gerekmektedir (http://www.halksigorta.org/tr-TR/devlet-destekli-alacak-sigortasi (19.07.2019). Bu
hususlar;



Düzenlenen faturalarda vade bilgisinin yer alması gerekmektedir,
Faturaların vadelerinin azami ödeme süresinden daha uzun vadeli düzenlenmemesi
gerekmektedir,

Sigortalı, teminat altındaki alıcılardan alacaklarını tahsil etmek ile kayıpları önlemek ya da en
aza indirgemek konusunda gerekli tüm tedbirleri almalıdır,

Sigorta şirketinin talep ettiği her türlü belgenin doğru ve eksiksiz olması gerekmektedir.

3.3. Hasar Bildirimi Prim Hesaplaması ve Ödemesi
3.3.1.Hasar Süreci
Oluşacak hasarların ilgili şirkete ödenmesi (Hasar başvuruları), bekleme süresini (120 gün) takiben 30
gün içinde, yapılan hasar başvuruları sonuçlanacak ve tazminat ödemeleri gerçekleştirilecektir
(http://www.alacaksigortasi.org/Surecler). Bu bağlamda hasar sürecinin işleyişi aşağıdaki şekil üzerinde
gösterilmiştir.
Şekil 1. Hasar Süreci

Hasar sürecinin aşamaları ise aşağıdaki gibidir;





Hasar süreci, sigortalının Merkez'e başvurusu ile başlayacaktır.
Sigortalı hasar dosyası için istenen tüm bilgi ve belgeleri zamanında Merkez'e iletmekle
yükümlüdür.
Merkez, gerekli kontrollerin ardından tüm bilgi ve belgeleri hukuk bürosuna iletecektir.
Tahsilat süresi bittiğinde tazminat ödemesi gerçekleştirilecektir. Bu aşamadan sonra da hukuk
bürosu tarafından işlemlere devam edilecektir.
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Hasar dosyası, tahsilatın mümkün olmaması veya tahsilat maliyetlerinin alacak tutarından fazla
olması durumunda Merkez tarafından kapatılabilir.
Hukuki masraflarda Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili yıldaki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
geçerli olacaktır.

3.3.2. Prim Hesaplaması
24.12.2018 Tarihli RG. De yayımlanan Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli
Ticari Alacak Sigortası Tarife Ve Talimat Tebliği’nin 5. Maddesinde prim ve azami teminat tutarlarının
nasıl hesaplanacağı açıklanmıştır. Buna göre prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan
işletmenin son mali yılda vadeli satışlardan elde ettiği cirosu esas alınır. Net prim ve azami teminat tutarı
ise vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle, aşağıdaki tablo kullanılarak hesaplanır(Md.
5 /1). Tablo esas alınarak hesaplanan prim tutarının 2.000 TL’nin altında çıkması durumunda prim tutarı
2.000 TL olarak kabul edilir.
Tablo 2. Prim Tutarın Hesaplanmasında Dikkate Alınacak Ciro ve Oranlar

Vadeli Satışlardan Elde
Edilen Ciro
0-3.000.000
3.000.001-5.000.000
5.000.001-10.000.000
10.000.001-15.000.000
15.000.001-20.000.000
20.000.001-25.000.000

120 Güne Kadar
360 Güne Kadar
Vadeli Satışlar 180 Güne Kadar Vadeli Satışlar
İçin
Vadeli Satışlar İçin
İçin
Oran (%)
Oran (%)
Oran (%)
0,50
0,80
1,40
0,45
0,70
1,23
0,42
0,60
1,05
0,40
0,50
0,88
0,35
0,45
0,79
0,32
0,40
0,70

Azami Tazminat
Tutarı
Net Primin Katı
10
10
10
15
15
15

Görüldüğü gibi sistemde primler işletmenin sigortalanabilir cirosu ile müşteri tarafından seçilen vade
aralığına göre hesaplanmaktadır. 0-3 milyon TL arası sigortalanabilir cirosu olan bir işletme için 120
güne kadar vadeli satışlarda prim %0.5, 180 güne kadar vadeli satışlarda %0.8 ve 360 güne kadar vadeli
satışlarda prim %1.4 dür. Sigortalanabilir ciroya göre değişen hesaplamada 20-25 milyon TL
sigortalanabilir ciroya sahip şirketler için sistem primleri şu şekilde oluşturuyor: 120 güne kadar vadeli
satışlar için %0.32, 180 güne kadar vadeli satışlar için %0.4, 360 güne kadar vadeli satışlar için %0,7
dir (Elçi,2019).
Bu tarife ve talimata göre belirlenen prim tutarı sigorta şirketi tarafından tahsil edilir. Prim tutarının
tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda tarife fiyatı üzerinden %10 oranında indirim
uygulanır(Md.5/2). Prim tutarının, en az %25’i peşin ve geri kalanı en fazla üç taksit olacak şekilde
ödenmesi koşuluyla, kredi kartı ve benzeri başka düzenli ödeme yöntemleriyle taksitlendirilmesi
mümkündür(Md.5/3).

3.3.3.Prim Ödemesi
Tablodan da görülebileceği gibi standart bir prim bulunmamaktadır. Sigorta yaptıracak KOBİ’nin
sigortalatacağı vadeli alacağına, vadeli alacağın 120 gün mü, 180 gün mü, 360 gün mü olduğuna
göre, yani alacağın süresine göre ödenecek prim miktarı da değişmektedir. Prim hesabında sigorta
yaptıracak şirketin son mali yıldaki vadeli satışlardan elde ettiği cirosu esas alınıyor ve en fazla 25
milyon TL’ye kadar olan alacaklar sigortalanabiliyor. Ciroya göre de 3 milyona kadar, 3 -5 milyon
arası, 5-10 milyon arası, 10-15 milyon arası, 15-20 milyon arası ve 20-25 milyon arası alacağa göre
farklı tutarlarda primler uygulanıyor. Aşağıdaki Tabloda, KOBİ’lerin, örneklerle, alacak sigortasına
ödeyeceği prim tutarları yer almaktadır(Doğan, 2018).
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Alacak sigortasında azami teminat tutarı (alınacak en yüksek tazminat tutarı) hesaplanan primin 10
ve 15 katı olarak belirlenmiştir. Aşağıdaki tablo 3’de verilen örneklerde alınacak en yüksek tazminat
tutarları yer almaktadır.
Tablo 3: Sigortalanacak Alacak Miktarının Niteliğine Göre Ödenecek Prim Miktarı

Kaynak: Doğan, 2018.

Uygulama kapsamında KOBİ’nin alacağı olduğu şirketlere yönelik belirli bir sınırlama
bulunmaktadır. Buna göre risk değerlendirmesi sonucunda skoru 1-5 arasında olan her bir alıcı için
azami tutarlar belirlenmiştir. Buna göre; 5 milyon TL’ye kadar olan vadeli satışlarda alıcı başına
tahsis edilen kredi limiti 100 bin TL, 5-10 milyon arasında vadeli satışlarda alıcı başına 200 bin TL,
15-25 milyon arasında vadeli satışlarda alıcı başına 300 bin TL azami kredi limiti belirlenmiştir. Bu
da şu anlama geliyor, sigorta yaptıran KOBİ, tek bir şirkete 5 milyon TL’lık mal satıp, bunu sigorta
kapsamına alamıyor, çünkü 100 bin TL’lık sınırlama var. Ama KOBİ, 50 şirkete mal satıp, toplam
alacağı 5 milyon TL’yi sigortalatabiliyor ve sigortada, her bir borçluyu 100 bin TL limitle sigorta
kapsamına alabiliyor.
Aynı şekilde hasar ödemelerinde de limit ve sınırlamalar bulunmaktadır. Birincisi, yapılan sigorta
karşılığında ödenen primin katları oranında alınan en yüksek teminat tutarı yönetmelikle belirlenmi ş
durumdadır. Yukarıdaki Tablo 3’de prime göre alınacak en yüksek teminat tutarlarını örneklerle
gösterilmiştir. Bunun dışında borçlular için getirilen teminat sınırlamalarında; risk değerlendirmesi
sonucu ortaya çıkan skora göre de teminat tutarının yüzde 70 ve yüzde 90 arasında tazminat
ödenebilecek. Yani, bir borçlu için 100 bin lira kredi limiti tanınmışsa ve bu borçlu skorlama sonucu
en düşük riskli şirketse ve borcunu ödemediyse; sigorta, bu borç için 90 bin TL ödeyecek demektir.
Eğer bu şirket skorlamada 5. kategorideyse; bu durumda sigorta, 70 bin TL ödeyecek. Bunun dışında
sigorta dönemi içerisinde meydana gelen zarar, 2 bin 500 liranın altındaysa sigortalı karşılayacak ki,
buna muafiyet deniyor.

3.4. Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasının Faydaları
İşletmeler genelde satış işlemini gerçekleştirdikten sonra ilgili tahsilatı yapamadığında o satış sadece
kâğıt üzerinde kalmaktadır. Bu sistemle tahsilat anlamında sıkıntı yaşandığında o an Devlet Destekli
Ticari Alacak Sigortası devreye girerek, işletmeyi garanti altına alacaktır. Tahsil edilemeyen alacaklar
yani size olan borçlar ise poliçe limitleriniz dâhilinde size geri ödeniyor. Bu sayede tahsil edilemeyen
size ait borçlarınız, nakit akışınıza zarar vermeden, çözülmüş oluyor. Bu aslında KOBİ’lerimiz için bir
finansman desteği anlamı taşıyor(Çiftçi, 2019).
DDTAS sisteminin KOBİ’lere sağlayacağı avantajlar ve KOBİ’lerin bu sistemi tercih etmelerinin temel
nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir (http://www.alacaksigortasi.org/SSS);
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Müşterilerini analiz edip, finansal durumlarını izleyerek şirketin risk yönetimine katkı sağlar.
İşletmeyi öngörülmeyen tahsilat problemlerine karşı koruyarak, finansal yapısını güçlendirir.
Bilançonun aktif kalitesini yükselterek bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde kredibilitesini
artırır.
 Şirket yönetiminin alacak sorunlarını bir kenara bırakarak asıl faaliyet alanına odaklanmasına
yardımcı olur.
 Yeni müşteriler bularak satışları artırmaya ve şirketin büyümesine katkı sağlar.
 Sorunlu alacaklarla ilgili hukuki takip işlemlerini sigorta şirketinin avukatları işletme adına yürütür.
 Diğer taraftan KOBİ’lerin DDTAS Anında ya da aynı gün içinde gerçekleştirilen kredi limiti tahsisi
ile kesintisiz ticaret imkânı sunar.
 Sigorta dönemi boyunca limit iptali / kesintisi olmadan tahsis edilmiş kredi limiti ile istikrarlı ve
büyümeye odaklı şekilde ticari faaliyetinizi sürdürmenize destek olur.
 Düşük soruşturma ve tahsilat masrafları ile daha hesaplı bir hizmet almanızı sağlar.
 Kolay, hızlı ve pratik başvuru ve bildirim ekranlarıyla zamandan tasarruf etmenize yardımcı olur.

3.4. Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortasının Sisteminin İşletmeye Maliyeti
DDTAS sisteminde Poliçe primine ek olarak soruşturma masrafları bulunmaktadır. Teklif aşamasında,
sigortalanabilir cironun asgari %50 sini oluşturan alıcılarla ilgili olarak limit başvurusunda bulunulması
gerekmektedir. Bu aşamada başvuruda bulunulan her bir alıcı için KDV dahil 10 TL'lik bir ücret
yansıtılmaktadır. Sigorta sözleşmesinin yapılması durumunda da her bir alıcı başına ek olarak yine KDV
dahil 10 TL'lik yıllık ücret alınmaktadır. (http://www. alacaksigortasi.org/SSS). Bu bağlamda
poliçeleşen bir teklif için sigortalı her bir alıcısı için toplamda KDV dâhil 20 TL ödeyecektir. Hasar
dosyaları için uygulanacak hukuki masraflarda, Türkiye Barolar Birliği’nin ilgili yıldaki Avukatlık
Ücret Tarifesi geçerli olacaktır.

3.5. Risk Değerlendirmesi
Risk değerlendirmesini Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi
tarafından yapılacaktır. Risk değerlendirmesi kapsamında sigorta yaptıracak şirketin alacağı olduğu
şirketlerin mali durumu, bilançosu, borçlarını ödeyip ödeyemeyeceğine yönelik araştırma yapılacak.
Risk değerlendirmesi sonucunda sigorta yaptıracak KOBİ’nin alacağı olduğu her bir şirket için 1’den
6’ya kadar skor verilecek. 1, en düşük riskli şirket anlamına gelirken; 6, en yüksek riskli şirket
anlamına gelmektedir(Md.6). Skoru 6 olan şirket içinse sigorta yaptırmak isteyen KOBİ’ye sigorta
teminatı verilmeyecek. Yani, risk değerlendirmesi sonrası skoru 6 çıkan bir şirket olduğundan;
sigorta talep eden KOBİ’ye, ‘bu şirkete mal satma alacağını tahsil edemezsin, biz de bu alacağın için
seni sigortalamayız’ diyecek. Skoru 1 ila 5 arasında olan her bir borçlu şirket için de sigorta
yaptıracak şirkete farklı oranlarda kredi limiti tahsis edilecek(Doğan,2018).
Skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin vadeli
satışlardan elde edilen cirosuna göre aşağıda yer alan tabloda belirtilen azami tutarları geçmemek üzere
kredi limiti sağlanabilecektir(Md.7/2).
Tablo 4. Ciroya göre Alıcı Başına Sağlanacak Azami Kredi limitleri
Vadeli Satışlardan Elde Edilen Ciro (TL)
0 – 5.000.000
5.000.001 – 15.000.000
15.000.001 – 25.000.000

Alıcı Başına Azami Kredi Limiti (TL)
100.000
200.000
300.000

Sigorta talebinde bulunan işletmenin vadeli satışlardan elde edilen cirosunun en az %50’sini oluşturanlar
dışında kalan tüm alıcılarına sağlanan toplam kredi limiti, ikinci fıkra kapsamında bir alıcıya sağlanan
en yüksek kredi limiti kadardır(md. 7/3).
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4. GENEL DEĞERLENDİRME
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın büyük önem verdiği ve uzun süredir titizlikle üzerinde çalıştığı bu ürün,
bu branşta ruhsat sahibi sigorta şirketlerinden Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi ile protokol
imzalayanlar tarafından satılabilecektir. Poliçeler SBM (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi) altyapısında
ORYM tarafından belirlenen kriterlere göre düzenlenecek, sigorta şirketleri de, riskleri üzerinde
tutmayarak havuz sistemine devredecek ve hasarlar da havuz tarafından karşılanacaktır. Burada gerekli
durumlarda da devlet desteği devreye girecektir. Yönetmeliğe göre mikro ve küçük olarak tanımlanan
işletmelerden başvuru tarihinden itibaren en az iki yıl önce kurulmuş ve cirosu 25 milyon TL’nin altında
olan KOBİ’ler bu sistemden yararlanabilecekler. ORYM tarafından belirlenen risk değerlendirme
kriterlerini sağlayanlara sunulacak olan devlet destekli ticari alacak sigortası kapsamında, prim
hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yıldaki vadeli satışlardan elde ettiği
cirosu esas alınacaktır.
Yeni ürünün teknolojik altyapısı SBM (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi) tarafından sağlanacak. Halk
Sigorta’nın yöneticisi olduğu ürünün poliçesi ise bütün sigorta şirketleri tarafından kesilebilecek(Çiftçi,
2019). DDTAS sayesinde KOBİ’ler alıcıları başına 300 bin liraya kadar limit dâhilinde devlet destekli
ticari alacak sigortası sahibi olabilecek ve tahsil edemedikleri alacakları için sigortayı devreye sokarak
nakit akışlarının bozulmasını engelleyebilecekler. Satış yapmanın zorluğu yanında sattığı malı yerine
koyma endişesi taşıyan KOBİ’ler bir de tahsilata ilişkin kaygı duyduklarında ekonomideki dengeler
bozulmaya başlayabiliyor. Devlet destekli ticari alacak sigortası bu kaygıları ortadan kaldırarak
ekonominin kendi dengesi içerisinde ve rekabete uygun olarak işlemesini sağlayacaktır(Elçi, 2019).

5. SONUÇ ve ÖNERİLER
Bütün dünyada ülke ekonomilerinin en önemli dimamizmini oluşturan KOBİ’lerin temel problemlerinin
başında finansman sorunları gelmektedir. Finansman sorunlarının temeline bakıldığında ise bir taraftan
finansman kaynaklarına yeterli erişimin sağlanamadığı, diğer taraftan da mevcut kaynakların etkin ve
verimli bir şekilde yönetilemediği görülmektedir. Aynı zamanda bu işletmelerin çalışma sermayesi ve
bileşenlerinin etkin yönetilemediği görülmektedir. Bu bağlamda ülkemizde 1 Ocak 2019 tarihinden
itibaren yürürlüğe giren KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi’nde teminat
altındaki ticari alacağın tahsilat çalışmaları sistem tarafından yürütülecektir. Böylece işletmeler
alacaklarının tahsilatı konusunda yaşanabilecek sıkıntıları bir kenara bırakarak asıl faaliyet alanlarına
odaklanacaklardır. Bu model şirketlerin likiditesi ve kârlılığına olumlu etki yaparak vadeli satışların da
önünü açıp şirket cirolarını da artıracaktır. Şirket bilançolarının %35 ila %40’ının alacaklardan
oluştuğunu düşünülürse sistemin ne kadar önemli olduğu daha iyi anlaşılacaktır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sağlanan Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası birçok konuda
KOBİ’lerin yapacağı ticaretlerde avantajlı bir konuma gelmesine imkân tanımıştır. Amaç ilk etapta
küçük ve orta ölçekli firmaların güvenli bir şekilde ticaretlerini büyütmelerine katkı sağlayacaktır.
Ancak KOBİ’lerimiz ticari büyüklükleri ya da finansal bilgi paylaşımlarının yeterli olmaması ve genel
anlamda söz konusu ürünü tanımamaları nedeniyle ticari alacak sigortasına ulaşmakta zorluk
çekmektedirler. Bu zorluğu ortadan kaldırmak ve alacak sigortasının yaygınlaşmasına imkan sağlamak
için sistemle ilgili bilgilendirmelerin yapılması yerinde olacaktır.
Başlangıçta bu sistemden ilgili yönetmelikteki tanımlamalara göre Mikro ve Küçük İşletme sınıfına
giren işletmeler yararlanabilecektir. Orta büyüklükteki işletmelerin ise bu sistemden yararlanabilmesi
için çalışmalar devam etmekte olup, ileriki dönemlerde bu sınıftaki işletmelerin de KOBİ’lere Yönelik
Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi’nden yararlanmaya başlaması beklenmektedir.
Bundan sonraki çalışmalarda uygulamanın etkinlinin belirlenmesi açısında hem KOBİ’lerin konuyla
ilgili farkındalıkları, hem de sistemin başarısına yönelik uygulamalı çalışmalar yapılabilir.
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MELEK YATIRIMCIYA DEVLET DESTEĞİ: BİREYSEL KATILIM
SERMAYESİ SİSTEMİ
STATE SUPPORT TO ANGEL INVESTOR: INDIVIDUAL
PARTICIPATION CAPITAL SYSTEM
Cengiz ÖĞMEN1
ÖZET
Başlangıç ve büyüme aşamasındaki genç girişimlerin dünyanın her yerinde karşılaştıkları en büyük
engel; işletmelerinin ihtiyaç duyduğu fon kaynaklarına sahip oldukları yüksek risk faktöründen dolayı
kolaylıkla erişememeleridir. Girişimlerin özellikle büyüme süreçlerinin ilk yıllarında finansal sermaye
ihtiyaçlarının yanı sıra sektör deneyimi, ilişki ağı ve bağlantıları gibi finansal olmayan mentorluk
gereksinimleri de olmaktadır. Girişimciliğin ülke ekonomileri açısından giderek artan önemini daha iyi
anlayan kamu ve ekonomik çevreler hibe, teşvik ve uygun kredilerle girişimleri finansal açıdan
desteklemektedir. Bir girişimi büyütmek için yeni ortak arayışı önemli bir süreçtir. Girişimciler
işletmeleri için daha fazla ve uygun şartlarda sağlayabileceklerini düşündükleri nakdi ve beşeri
sermayelerini piyasadan, özellikle de melek yatırımcılardan talep ederler. Çünkü melek yatırımcılar
yatırım yaptıkları işletmeye paradan daha fazlasını sunarlar. Melek yatırımcıların bu talebe karşılık
verebilmeleri için kuruluş ve büyümenin başındaki bu girişimlere sermaye yatırma motivasyonlarını
arttıracak teşvik ve desteklere ihtiyacı vardır. Türkiye 21 inci yüzyılın başından itibaren girişimciliğin
önemini her geçen gün daha da iyi kavrayarak ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarını bu yönde
düzenlemiştir. İhtiyaç duyulan kanuni mevzuatı çıkartarak yürürlüğe almıştır. Yabancı literatür çevirisi
karşılığı yaygın olarak melek yatırımcı şeklinde kullanılan terim ülkemiz mevzuatında bireysel katılım
yatırımcısı olarak adlandırılmıştır. Bireysel katılım yatırımcısı ve bireysel katılım yatırımcısı ağı ile ilgili
düzenlemeler Bireysel Katılım Sermayesi hakkındaki yönetmelikle belirlenmiştir. Bu çalışmada
bireysel katılım yatırımcılarına sağlanan devlet desteğinden yararlanma ve lisanslama, yatırımların tabi
olduğu hususlar, ortak yatırımlar ve bireysel katılım yatırımcısı ağları gibi yönetmeliğin öne çıkardığı
konulara açıklık getirmek amaçlanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Girişim, Melek Yatırımcı, Bireysel Katılım Yatırımcısı.
ABSTRACT
The biggest obstacle that young entrepreneurs in the start-up and growth phase face all over the world
is that they cannot easily access the funding resources needed by their enterprises due to the high risk
factor they have. In addition to the financial capital needs of enterprises, especially in the early years of
their growth processes, there are also non-financial mentoring requirements such as sector experience
network and connections. A better understanding of the growing importance of entrepreneurship for the
country's economies, public and economic circles financially support initiatives with grant incentives
and appropriate loans. Entrepreneurs demand cash and human capital from the market, especially angel
investors, which they think can provide more and more favorable conditions for their businesses.
Because angel investors offer more than money to the business they invest. In order to meet this demand,
angel investors need incentives and supports that will increase their motivation to invest capital in these
ventures at the beginning of the establishment and growth. Turkey work of relevant agencies and
organizations better understand the importance of entrepreneurship by each passing day since the
beginning of the 21st century held in this direction. It enacted the required legal legislation. The term,
which is commonly used as an angel investor in terms of foreign literature translation, is called
individual participation investor in our country's legislation. The regulations concerning individual
Öğretim Görevlisi., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, cengiz@mu.edu.tr, Ula Ali Koçman Meslek Yüksekokulu, Bankacılık ve
Sigortacılık Programı.
1
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participation investor and individual participation investor network are determined by the regulation on
Individual Participation Capital. In this study, it is aimed to clarify the issues raised by the regulation
such as benefiting and licensing the government support provided to individual participation investors,
issues to which investments are subject, joint investments and networks of individual participation
investor.
Key words: Venture, Angel Investor, Individual Participation Investor.

1. GİRİŞ
Ülkelerin ekonomik büyümelerini etkileyebilecek çok fazla sayıda ekonomik ve ekonomik olmayan
değişkenin varlığı bilimsel zeminde kabul edilmektedir. Bu değişkenlerden bilimsellik ve teknolojik
inovasyon ile girişimcilik 21 inci yüzyılla birlikte diğer değişkenlere göre daha fazla ön plana çıkmıştır.
Girişimcilik faaliyeti gayri safi yurt içi hasılaya(GSYİH) olan pozitif etkisiyle ekonomik büyümeyi
sağlayarak ekonomik gelişmenin itici motor güçlerinden biri konumundadır (Stel, Carree, & Thurik,
2005). Girişimcilik ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki hakkındaki literatür çalışmaları girişimciliğin
inovasyon sunarak, değişim yaratarak, rekabet yaratarak ve rekabeti geliştirerek ekonomik performansa
katkı sağladığını ileri sürmektedir.
Girişimcilik faaliyetleri yeni düşüncelerin yaratılması, yayılması ve uygulanmasını hızlandırmaktadır.
Ayrıca yeni endüstrilerin doğmasına yol açmakta, rekabet baskısı yaratarak verimliliği arttırmakta, hızla
büyüyen sektörler yaratmakta ve sonuç olarak ekonomik büyümeyi hızlandırmaktadır. Ekonomik
büyümede meydana gelen hızlanma ise sosyal refahı arttırmaktadır. Girişimciler vasıtasıyla artırılan
ürün miktarı ekonomide istihdamı da artırmaktadır (Özkul & Örün, 2016). Dolayısıyla girişimcilerin
ekonomideki yarattığı yararlı dalgalar bir taraftan toplumda sosyal barışın oluşmasına katkı sağlarken
diğer taraftan ekonomik büyümenin sürükleyicisi olma görevi görmektedir (Galindo Martin, Picazo, &
Navaro, 2010). Bu bağlamda ekonomik büyümenin sağlanmasında çeşitli araçlar olmakla birlikte son
yıllarda popüleritesi her geçen gün artan araçlardan biri girişimciliktir.
Girişimciliğin ülke ekonomileri açısından giderek artan önemini fark eden devletler ve ekonomik
çevreler hibe, teşvik ve uygun kredilerle girişimci ve girişimleri finansal açıdan desteklemeyi
öncelemektedirler. Finansal desteklere ilave olarak kamu kurumları ve ekonomik gelişmeyi sürdürmeyi
görev edinen dernek, vakıf, eğitim kurumları, belediyeler ve mesleki örgütler gibi sivil toplum
kuruluşları girişimcilik ruhunun tabana yayılması ve bireyleri tetiklemesi için eğitimler ve mentorluk
hizmetleri vermektedir.
Türkiye 2006 yılından itibaren girişimci sayısında bir patlama yaşamıştır. Girişimcilik faaliyetine
katılan bireylerin sayısı 2006'da her 100 kişiden altısı (%6) iken 2015 yılında her 100 yetişkinden 17'sine
(%17) yükselmiştir. Bunun sonucu olarak, ülke ekonomisinin büyümesinin arkasındaki girişimciliğin
etkisini görmek adına; 2009 ve 2012 arasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'lerin) toplam
katma değerini ve istihdam olanaklarını yaklaşık %28’den %35 yükselten girişimcilik aktiviteleri örnek
verilebilir. Genel olarak, Türkiye'de girişimcilik koşulları 21 inci yüzyılın ilk yıllarından itibaren birlikte
at başı gelişmiştir. Bunda girişimciliğe devletin verdiği destek politikasının yanı sıra hükümetin
girişimcilikle ilgili düzenlemeleri programına alması ve ilgili finansal kurum ve kuruluşların da
girişimcilik faaliyetlerinin gelişmesine önem vermesi etkili olmuştur (GEM-Girişimci Ekosistem,
2017).
Başlangıç ve büyüme aşamasındaki genç girişimlerin dünyanın her yerinde karşılaştıkları en büyük
engel; işletmelerinin ihtiyaç duyduğu fon kaynaklarına sahip oldukları yüksek risk faktöründen dolayı
kolaylıkla erişememeleridir. Girişimlerin özellikle büyüme süreçlerinin ilk yıllarında finansal sermaye
ihtiyaçlarının yanı sıra sektör deneyimi, ilişki ağı ve bağlantıları gibi finansal olmayan mentorluk
gereksinimleri de olmaktadır.
Bir girişimi büyütmek için yeni ortak arayışı önemli bir süreçtir. Girişimciler işletmeleri için daha fazla
ve uygun şartlarda sağlayabileceklerini düşündükleri nakdi ve beşeri sermayelerini piyasadan, özellikle
de melek yatırımcılardan talep ederler. Çünkü melek yatırımcılar yatırım yaptıkları işletmeye paradan
daha fazlasını sunarlar. Melek yatırımcıların bu talebe karşılık verebilmeleri için kuruluş ve büyüme
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yolunun başındaki bu girişimlere sermaye yatırma motivasyonlarını arttıracak teşvik ve desteklere
ihtiyacı vardır.
Devletimiz 21 inci yüzyılın başından itibaren girişimciliğe her geçen gün artan ivmede önem vermeye
başlamıştır. Kurum, kurul ve yasal mevzuatlarla girişimcilik kültür ve ekosisteminin oluşmasını
destekleyici düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Küçük ve Orta ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı(KOSGEB) tarafından hazırlanarak Yüksek Planlama Kurulu(YPK)
kararı olarak 2015 tarihinde resmi gazetede yayınlanan ‘Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem
Planıyla’ bu bağlamdaki faaliyetler taçlandırılmıştır.
Amerika Birleşik Devletleri(ABD) bilimsel yazın Türkçe karşılığı ‘Melek Yatırımcı’, Avrupa yazını
Türkçe karşılığı ‘İş Melekleri’ şeklinde kullanılan terimlerden ABD kullanımı olan melek yatırımcı
terimi ülkemizde benimsenerek yaygın bir kullanıma ulaşmıştır (Yılmaz, Kızmaz, & Göktürk, 2018).
Böyle olmakla birlikte melek yatırımcı terimi hukuksal düzenlememizde tercih edilmemiştir. Melek
yatırımcı, terim ve anlam karşılığı olarak ülkemiz mevzuatı bireysel katılım yatırımcısı(BKY) karşılığını
kullanmayı tercih etmiştir.
Bireysel katılım yatırımcısı ve bireysel katılım yatırımcısı ağı ile ilgili düzenlemeler 15 Şubat 2013
tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Bireysel Katılım Sermayesi hakkındaki
yönetmelikle belirlenmiştir. Bu çalışmada bireysel katılım yatırımcılarına sağlanan devlet desteğinden
yararlanmak için yapılması gerekenler ve alınması gereken lisans, yatırımların tabi olduğu hususlar,
ortak yatırımlar ve bireysel katılım yatırımcısı ağları gibi yönetmeliğin öne çıkardığı konulara açıklık
getirmek amaçlanılmıştır.

2. MELEK YATIRIMCI VE BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI TERİMLERİ
Devletimizin girişimcilik konusundaki temel amacı; ülkemizde girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak,
güçlü bir ekosistem oluşturmak ve girişimciliği geliştirmek için ön açıcı rol üslenmektir. Tüm bu çabalar
sonucunda dünyada artan girişimci sayısına rağmen klasik finansman araçlarının ihtiyacı karşılayacak
hızda gelişmemesi yenilikçi finansman modellerine yönelmeyi ve kamunun girişim finansmanını yasal
yollarla desteklemesi ihtiyacını doğurmuştur (KOSGEB, 2015).
Dünyadaki melek yatırım pazarı 1900’lü yıllarda ABD’de gelişmiş, oradan önce Avrupa’ya daha sonra
Türkiye’ye yayılmıştır (Yılmaz, Kızmaz, & Göktürk, 2018). Girişimci şirketlere yatırım yapan özel
yatırımcılara Melek Yatırımcı "Angel Investors” denir. Melek yatırımcılar ya direkt hisse senetlerinin
ihracıyla ya da hisse senedine dönüştürülebilen diğer araçlarla dolaylı olarak şirkette eşit bir pozisyonda
yer almayı tercih ederler. Her melek yatırımcı ayrı bir kişiliktir. Bu nedenle melek yatırımcılar arasında
büyük farklılıklar vardır. Melek yatırımcıların yaklaşımları risk sermayedarlarından daha plansız ve
daha yüksek düzeyde risk alabilen özelliktedir (Uçkun, 2009).
Melek yatırımcılar için tüm yönlerini ele alarak yapılmış en iyi tanım; Melek yatırımcılar yatırım
yaptıkları işletmelerin performansını arttırabilecek bağlantılarını, bilgilerini, uzmanlıklarını ve
yeteneklerini ortaya koyarak, başarıya ulaşmak için gerekli olan fakat girişimcilerde eksik olan yönleri
karşılayabilen ve böylece yatırıma değer katan yatırımcılardır şeklindedir (Lumme, Mason, & Suomi,
2013). Dünyanın farklı bölgelerinde yapılmış birçok araştırma, melek yatırımcıların çoğunlukla önceki
girişimlerinin paraya dönüşmesi yoluyla servetlerini elde ettiklerine ve girişimcilik temelli bir kariyer
geçmişine sahip olduklarına dikkat çekmektedir (Politis, 2008). Melek yatırımcıların çoğunun bir ya da
daha fazla işletmeyi kurma, geliştirme ve satma gibi girişimcilik tecrübeleri olduğu ve dolayısıyla bir
girişime paradan çok daha fazlasını katabilecek yeterliliğe sahip oldukları iddia edilmektedir (Özçelik
& Tekin, 2019).
Birçok ülkede Business Angel, Angel Investor gibi isimlerle anılan ülkemizde de Melek Yatırımcı
olarak kullanılan kişiler ile ilgili yasal düzenleme, 15 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan
“Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik” (BKS, Yönetmelik, 2013) ile yapılmıştır.
Yönetmelikte Melek Yatırımcı, Bireysel Katılım Yatırımcısı (BKY) olarak ifade edilmiş olup, Kişisel
varlıklarını ve/veya tecrübe ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketlere aktaran
gerçek kişileri, kişisel maddi varlıklarını ve tecrübelerini başlangıç aşamasındaki şirketlere aktaran

769

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

gerçek kişiler olarak tanımlanmıştır.Her iki tanımın bire bir örtüştüğü görülmektedir. Buda bize
mevzuatımızdaki bireysel katılım yatırımcısı teriminin, melek yatırımcıyı karşılacak şekilde
kullanıldığını söylemektedir.

3. BİREYSEL KATILIM SERMAYESİ SİSTEMİ
Girişimciler yeni fikirlerini uygulayabilmeleri ve ticari bir ürüne dönüştürebilmeleri için yeterli
finansmana sahip olamadıklarında kullandıkları finansman modellerinden biri de Bireysel Katılım
Sermayesidir (BKS). Bu sermaye, bireysel katılım yatırımcılarının yönetmelik (BKS, Yönetmelik,
2013) kapsamında şirketlere aktardığı nakdi sermayeyi ifade eder. Bu finansman modelinde özellikle
işe yeni başlayan girişimcilere büyüyebilmeleri ve gelişebilmeleri amacıyla BKY olarak adlandırılan
kişiler ortak olarak öz kaynak finansmanı sağlamaktadır.
BKS sisteminin amaçları aşığıdaki gibi sıralanabilir(Hazine Müşteşarlığı, 2014):
 Finansmana erişim sıkıntısı çeken erken aşama şirketler için yeni bir finansal enstrümanı
oluşturulması,
 Bu piyasada belirli bir davranış kültürünün ve etik kuralların hâkim kılınması ve profesyonelliğin
artırılması,
 BKS’nin kurumsallaştırılarak girişimcilerin güven duyacağı bir finans piyasası haline getirilmesi,
 Devlet destekleri ile BKS yatırımlarının cazip hale getirilmesidir.
BKY’ler girişimcilere sadece sermaye sağlamakla kalmaz aynı zamanda kendi edindikleri deneyimlerini
aktarırlar, tavsiyelerde bulunurlar ve yol gösterirler. Daha önceki ticari deneyimlerinde çoğunlukla
başarılı oldukları için yatırım yaparak ortak oldukları girişimcilere danışmanlık yaparlar ve iş ağları ile
tanıştırarak girişimler için katma değer yaratırlar (Bingöl & Türkmen, 2016). Bireysel Katılım
Yatırımcıları kendileri de girişim deneyimine sahip, yüksek gelirli, yatırım yaparak ortak oldukları
girişimleri gönülden destekleyen özel kişilerdir.
BKY’ler tek tip değildir. Farklı özelliklerine göre 6 grupta ele alınabilir (Bingöl & Türkmen, 2016):
 Bakir BKY: Bir girişimciye ilk kez yatırım yapacak olan yatırımcı kişilerdir,
 Tecrübeli BKY: Daha önceki yıllarda girişimcileri destekleyen ancak son üç yıl içinde herhangi bir
yatırım yapmamış olan yatırımcı kişilerdir,
 Refah Artırıcı BKY: Daha önceden yatırımda bulunmuş ve hâlihazırda da yatırımda bulunmakta olan
tecrübeli ve destekleyici yatırımcı kişilerdir,
 Girişimci BKY: Girişimci bir kişiliği olan, finansı güçlü, farklı sektörlerde ve borsada yatırım yapan
yatırımcı kişilerdir,
 Seri BKY: Aynı yıl içinde ikiden fazla girişimciye yatırım yapan yatırımcı kişilerdir,
 Gelir Arayan BKY: Yatırım yaparak kendisine gelir ya da iş yaratmak isteyen yatırımcı kişilerdir.
Şimdide BKS sisteminde devlet desteğinin kapsamı hakkında temel bilgi vermeye çalışalım. Gelir
Vergisi Kanununun geçici 82 nci maddesi kapsamında vergi desteğinden yararlanmak için
BKY’lerin Hazin ve Maliye Bakanlığı tarafından bu Yönetmelikte belirtilen kriterleri yerine getirmeleri
ve iktisap ettikleri tam mükellef girişim şirketlerine ait iştirak hisselerini en az iki tam yıl elde tutmaları
şarttır. İki yıllık süre, girişim şirketi adına açılan ortaklık banka hesabına nakdi sermayenin yatırıldığı
tarihte başlar. İki yıllık sürenin başlaması ve BKY tarafından taahhüt edilen sermayenin vergi
desteğinden yararlanabilmesi için ilgili taahhüt tutarının nakit olarak ortaklık banka hesabına yatırılması
zorunludur. BKY’ler, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümlerine
göre hesapladıkları hisselerin tutarlarının %75’ini yıllık beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından
hisselerin iktisap edildiği dönemde indirebilirler. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araştırma Kurumu ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı tarafından belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında, vergi
desteği için Bakanlığa başvurulan tarihten itibaren projesi son beş yıl içinde desteklenmiş kurumlara
iştirak sağlayan BKY’ler için bu oran %100 olarak uygulanır. Yıllık indirim tutarı 1.000.000 TL’yi
aşamaz (BKS, Yönetmelik, 2013).
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BKS sisteminde dört taraf bulunmaktadır. Bunlar (Kurnaz & Bedük, 2017) (BKS, Yönetmelik, 2013):
 Girişimci: Yeni bir fikre sahip ve bu fikri ticarileştirmek isteyen gerçek/tüzel kişilerdir,
 Girişim Şirketi: BKY’lerin yatırım yapmak amacıyla sermaye koyarak ortak olduğu anonim şirketi,
 Bireysel Katılım Yatırımcısı(BKY): Kişisel varlıklarını ve/veya tecrübe ve birikimlerini başlangıç
veya büyüme aşamasındaki şirketlere aktaran gerçek kişileri,
 Bireysel Katılım Yatırımcısı Ağları(BKY Ağı): Girişimcilerin BKY’ler ile bir araya gelmesine
aracılık eden, BKY’ler tarafından 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu veya
13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca kurulan tüzel kişiliği haiz
yapıları ifade etmektedir.
Devlet desteğinden yararlanabilmenin ilk şartı lisanslı BKYolmaktır. BKY lisansını almak için sahip
olunması gereken özellikler ve lisans alma yol ve yöntemini bir sonraki başlıkta anlatalım.

4. BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI LİSANSI
Daha öncede tanımlandığı üzere kişisel varlıklarını ve/veya tecrübe ve birikimlerini başlangıç veya
büyüme aşamasındaki girişimlere aktaran gerçek kişiler BKY olarak tanımlanır. Burada en önemli husus
BKY olarak faaliyette bulunan gerçek kişilerin vergi desteğinden yararlanabilmeleri için BKY lisansına
sahip olmaları gerekir. BKY’lerin lisans sahibi olması için aşağıda yer alan “yüksek gelir veya servete
sahip yatırımcı” ya da “tecrübeli yatırımcı” tanımlarındaki şartlardan herhangi birini taşıması gerekir
(BKS, Yönetmelik, 2013).
a) Yüksek gelir veya servete sahip yatırımcılar;
1) Lisans almadan önceki iki yıl için, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan gelir unsurlarının veya
ücretli çalışanlar için yıllık ücretlerinin gayrisafi tutarları toplamı olarak ifade edilen yıllık gayrisafi
geliri en az 200.000 TL olan veya,
2)Müracaat anında sahip oldukları her türlü menkul ve gayrimenkul varlıklarından oluşan kişisel
servetin toplam değeri en az 1.000.000 TL olan yatırımcıları ifade eder.
b) Tecrübeli yatırımcılar;
1) Banka ve finansal kuruluşlarda fon veya portföy yöneticisi olarak ya da banka ve finansal kuruluşların
küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmanı, proje finansmanı veya kurumsal finansman
birimlerinde veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları dahil girişim sermayesi şirketlerinde müdür
veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda en az iki yıl iş tecrübesine sahip olan veya,
2) Lisans alınmadan önce son beş yıl içinde en az iki yıl, yıllık cirosu en az 25.000.000 TL olan bir
işletmede genel müdür yardımcısı veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda çalışan veya,
3) BKY ağlarının birine lisans alınmadan önce en az bir yıl süreyle üyeliği bulunan ve müracaat
sırasında son mali yıldaki net satışları 5.000.000 TL’nin altında olan ve halka açık olmayan bir veya
daha fazla şirkette BKY olarak ortak olan veya,
4) Başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketleri desteklemek amacıyla kurulmuş olan yurt içi kuluçka
merkezlerinde ya da teknoloji geliştirme merkezlerinde en az iki yıl tecrübesi bulunan ve bu
merkezlerdeki başlangıç veya büyüme aşamasındaki bir veya daha fazla şirkete asgari 20.000 TL
sermaye koyan, kişileri ifade eder.
Yukarıda alt şartları yazılan yüksek gelir ve/veya servete sahip yada tecrübeli yatırımcıların BKY lisansı
almak için hangi belgelerle nereye başvurması gerektiğini anlatmaya çalışalım. BKY lisansı başvuruları,
akredite edilmiş BKY ağları aracılığıyla aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerle Hazine ve Maliye
Bakanlığına yapılır. Lisans başvurusunda aranan belgeler Yönetmeliğin 7 inci maddesinde yazılmıştır.
Lisans başvurusunda bulunacak BKY’ler, yüksek gelir veya servete sahip yatırımcı ya da tecrübeli
yatırımcı tanımlarından birine göre, istenen belgeleri akredite olmuş BKY ağları vasıtasıyla Bakanlığa
ibraz eder. Aşağıdaki şekil 1 lisans alma sürecinin evrelerini göstermektedir.
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Şekil 1. BKY lisansını alma süreci.

Kaynak: Şekil tarafımızdan oluşturulmuştur.
Verilen lisanslar beş yıl için geçerlidir. Lisans süresi sonunda BKY’ler akredite olmuş BKY ağları
vasıtasıyla Yönetmeliğin 7 inci maddesinde sayılan güncel belgelerle birlikte lisans yenileme talebinde
bulunabilirler. Lisans yenileme talebi Bakanlıkça belirlenecek ölçütlere göre değerlendirilerek BKY’nin
sahip olduğu lisansın süresi beşer yıllık sürelerle uzatılabilir.
BKY ağı kavramının yukarılarda tanımı yapılmıştı. Lisanslama sürecinde karşımıza çıkan bu
organizasyonu daha iyi anlatabilmek için yeni bir başlık altında topladık.

5. BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI AĞI
BKY’ler tarafından 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu veya 13/1/2011 tarihli ve
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca kurulan tüzel kişiliği haiz yapılardır (BKS,
Yönetmelik, 2013). BKY ağlarının görevini; girişimci ile yatırımcıları bir araya getirmek ve
yatırımcılarla kamu arasındaki iletişimi sağlamak şeklinde somutlaştırıp özetleyebiliriz. Daha önce
yazıldığı gibi BKY lisansını almak için akredite olmuş BKY ağları üzerinden Bakanlığa başvurulması
gerekmektedir.
Bakanlık BKY ağlarının akreditasyon kriterlerini yerine getirmesi durumunda BKY ağlarını akredite
ederek bu akredite ağlarla BKY faaliyetlerinin izlenmesi ve denetlenmesi amacıyla işbirliği yapabilir.
Akredite kriterlerini kabaca teknolojik altyapısı yeterli olan fiziki alan, en az beş lisanslı BKY ve
girişimci tekliflerinin ön elemesini yapacak olan lisans mezunu birinin istihdam edilmesi şeklinde
sıralayabiliriz. Akredite olmayan BKY ağlarıyla Bakanlık izleme ve denetim alanında işbirliği yapamaz.

Şekil 2. BKY Ağlarının İlişki Rolü.

Kaynak: Şekil Tarafımızdan Oluşturulmuştur.
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BKY’leri lisansı için olduğu gibi devlet desteğinden de yararlanabilmek için müracaatlarını akredite
olmuş ağlar üzerinden yaparlar. BKY ağları kendi üyelerinin destek başvurusunda Bakanlığa sunduğu
iş planına uyumunun takip edilmesi amacıyla altı aylık dönemler itibariyle istenen raporları düzenler.
Usulsüzlükler tespit ederse Bakanlığa rapor verir. BKY ağları Bakanlığın istediği diğer rapor ve istatistik
bilgileri sunmak durumundadırlar.

6. VERGİ DESTEĞİNDEN YARARLANMA
Öncelikli olarak vergi desteğinden yararlanacak BKY’nın daha önceki başlıklarda ele alındığı üzere
bakanlık tarafından verilen BKY lisansına sahip ve tüzel kişiliği olan bir BKY ağının parçası olması
zorunluğu vardır. Vergi indiriminden yarlanmak için yukarıdaki şartlara ek olarak tam mükellef gerçek
kişi olunması gerekmektedir.
Tüm irtibat ve başvurular bu BKY ağları üzerinden gerçekleşecektir.
Vergi indiriminden yararlanmak isteyen lisanslı ve bir ağın parçası BKY’nın yatırım sınırı;
Bir şirkete emisyon primi dahil en az 20.000 TL ve yıllık bazda en çok 1.000.000 TL yatırım yapılabilir.
Yatırımcı tarafından birden çok şirkete yapılacak yatırımların toplamı bu tutarı aşabilir. 1.000.000
TL’nin üzerinde yatırım yapılsa bile devlet desteği olarak yıllık vergi beyanında gider olarak
düşülebilecek azami rakam 1.000.000 TL’dir. Yani yıllık indirim tutarı 1.000.000 TL’yi aşamaz.
BKY’ler, ortak BKY yatırımları hariç lisanslarının beş yıllık geçerlilik döneminde bireysel olarak en
fazla 20 farklı anonim şirkete yaptıkları yatırım için devlet desteği alabilir. Bu sınırı aşan yatırımlar için
devlet desteği sağlanmaz.
Teşvik kapsamında yatırım yapılacak girişim şirketinin taşıması gereken nitelikler;
 Tam mükellef anonim şirket olması gerekir
Şirketin BKY’nin iştirakinden önceki son iki mali yıldaki net satışlarının yıllık 5.000.000 TL’den fazla
olmaması.
 Çalışan sayısı en fazla elli olmalı.
 Şirketin, BKY’nin kendisine, eşine, kendisinin veya eşinin altsoyu ve üstsoyu ile üçüncü derece dâhil
yansoy hısımlarına ve kayın hısımlarına idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya
dolaylı olarak bağlı bulunmaması ya da nüfuzu altında olmaması.
 Başka bir şirketin kontrolünde olmaması.
 Müsteşarlıkça belirlenen devlet desteği sağlanacak sektörlerde veya faaliyetlerde bulunması.
 Paylarının halka arz edilmemiş olması.
 BKY’ler şirketin hâkim ortağı, yani %50’den fazla ortağı olamaz şeklindedir.
6.1. VERGİ DESTEĞİ BAŞVURU ADIMLARI
Lisanslı BKY’nin vergi desteğinden yararlanabilmesi için yatırım yapılmadan önce aşağıda sayılan
belgelerle birlikte BKY Ağı aracılığıyla Bakanlığa başvurması gereklidir. Bunlar sırasıyla:
 İş planı.
 Türk Ticaret Kanununa uygun şekilde girişim şirketinin faaliyet konusu, ortaklık yapısı, kayıtlı ve
ödenmiş sermayesi ile mevcut ortaklarını ve diğer hususları içeren esas sözleşme taslağı.
 Girişim şirketi ortaklarının kimlik bilgileri ve özgeçmişi.
 BKY’nin ortaklık kurduğu girişimcilerle ilgili mevzuata aykırılık teşkil edebilecek akrabalık bağları
bulunmadığını ve girişim şirketiyle ticari ilişkisinin olmadığını belirten taahhütname.
Girişim şirketi ortaklarının, Bakanlığın düzenlemelerine uyacaklarını belirten taahhütname.
 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu(TÜBİTAK) ile
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından
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belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında projesi son beş yıl içinde
desteklenmiş bir girişim şirketine yatırım yapılması halinde %100 vergi desteğinden yararlanılması için
ilgili kurumdan alınmış durumu tevsik eden belge.
Şekil 3 Bakanlığa yapılacak başvurunun ve gerçekleştirilecek işlemlerin sırasını göstermektedir.
Şekildeki her bir adım takip edilerek yapılması gerekenler görülebilir.
Şekil 3. Destek için Bakanlığa Yapılacak Başvuru ve İşlem Adımları.

Müracaat: İş Planı, Esas
Sözleşme Taslağı ve
Diğer Belgeler BKY Ağı
Aracılığıyla Bakanlığa
Gönderilir

BKY İle Girişimci
Beraber Şirketi Kurar ya
da Mevcut Şirkete BKY
Ortak Olur.

1

2

Şirket Esas Sözleşmesinin, Nakdi
Sermayenin Yatırıldığı Banka
Dekontunun, Ticaret Sicil Gazetesinin,
Ortaklık Pay Defterinin Birer Örneği
Bakanlığa Gönderilir.

Şirket Adına Yeni Bir
Banka Hesabı Açılır ve
Nakdi Sermaye BKY
Tarafından Bu Hesaba
Yatırılır.

3

Tüm Prosedürün Tamamlanmasını
Takiben BKY’nın Bağlı Olduğu Vergi
Dairesine Bildirim Yapılır

4

5

Kaynak: Tarafımızdan Oluşturulmuştur
Birinci adım gerekli belgelerin BKY ağı aracılığıyla Bakanlığa müracaatın yapılmasını ifade etmektedir.
Adim iki ise halka açık olmayan anonim şirketin kurulmasıdır. Üçüncü adımda açılan hesaba taahhüt
edilen nakdi sermayenin yatırılması vardır. Dördüncü adım kurulan şirketle ilgi evrakların Bakanlığı
gönderilmesidir. Son adım ise Bakanlığın BKY’nin vergi dairesine bildiriminin yapılmasıdır.

7. SONUÇ
Girişimciler, yenilikçi fikirleriyle ekonomik sisteme dahil olmak için çalışırken girişimcilere fikir
aşamasında yatırım yaparak yeni ekonomiye dahil olmak isteyen yatırımcılar da aynı hızda çoğalmıştır.
İyi bir fikri olan girişimciler, bu fikirlerini hayata geçirme aşamasında en çok finansman ve sermaye
sıkıntısı yaşamaktadır. Finansman sıkıntısı yaşayan girişimciler de böylece parlak fikirlerini hayata
geçirmeden, başka bir ifadeyle fikri işe dönüştürmeden vazgeçmektedir. Girişimcilik ekosisteminde
uluslararası bir danışmanlık şirketi olan EY tarafından yapılın raporda en çok ihtiyaç duyulan şeyler;
yüzde 73 oranında finansal kaynaklar, yüzde 66 oranında eğitim ve yüzde 51 oranında daha destekleyici
girişimci kültürü olarak belirlenmiştir. İşte tam da bu sonuçların gösterdiği yoldan ilerleyecek ilerlemek
isteyen ülkeler gerekli adımları atmaktadırlar.
Kamu penceresinden bakınca ana hedefi ekonomik birçok faktörü harekete geçirmek olan BKY’nın
vergi indirimi desteği, finansman sıkıntısı yaşayan girişimciye umut olmuştur. Ekonomik gelişmenin
anahtarından birinin girişimcilik olduğu gerçeğinden hareketle, 2013 yılının başında bugünkü
girişimcilik ekosistemini hazırlayan etmenlerden biri olan Bireysel Katılım Sermayesi mevzuatı
çıkarılmıştır. Ülkemiz birçok gelişmiş ülkede bile olmayan tutarda BKY (melek yatırımcılara) vergi
indirimi teşviki uygulamıştır. Vergi indirimi desteğinden faydalanabilmek için taşınması gereken şartlar
ve uygulanması gereken prosedür yukarıda kapsamlı bir biçimde anlatılmıştır.
BKY tam mükellef gerçek kişiler, iktisap ettikleri tam mükellef anonim şirketlere ait iştirak hisselerini
en az iki tam yıl elde tutmaları şartıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümlerine
göre hesapladıkları hisselerin tutarlarının %75’ini yıllık beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından
hisselerin iktisap edildiği dönemde indirebilirler. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve
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Teknolojik Araştırma Kurumu(TÜBİTAK) ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik
programları kapsamında projesi son beş yıl içinde desteklenmiş kurumlara iştirak sağlayan bireysel
katılım yatırımcıları için bu oran %100 olarak uygulanır. Yıllık indirim tutarı 1.000.000 TL’yi aşamaz.
İlgili yıl kazancından indirilemeyen kısım, izleyen yıllarda 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine
göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.
Vergi desteğinin ilk geçerlilik süresi 31/12/2017 tarihini kadardı. Hukuksal mevzuat beş yıla kadar
uzatmaya imkân sağlamaktaydı. 1/1/2018 tarihli ve 30288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
22/12/2017 tarihli ve 2017/11176 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, BKY’lere tanınan vergi indirimi
desteği süresi 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uzatılmıştır.
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DAVRANIŞSAL FİNANS YAKLAŞIMI DİNAMİKLERİ VE KARİYER
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON DYNAMICS OF BEHAVIORAL FINANCE
APPROACH AND CAREER
Mustafa YURTTADUR1

Ebru ÇELİKTAŞ2

Ender ÇELİKTAŞ3

ABSTRACT
Behavioral finance has recently started to increase its importance in terms of understanding the direction
of financial approaches. The main issue of this type of finance is the extent to which factors are
influenced by individuals in the financial decision process. This discipline also works with psychology,
sociology, social psychology, and anthropology to explore the underlying causes of an individual's
financial behavior. In addition, employees in today's enterprises are the most important resource for
enterprises. There is a positive relationship between career satisfaction and financial satisfaction. In this
study, the dynamics of behavioral finance approach and the effect of career are examined. The
relationships between other behavioral finance dynamics and career have been revealed respectively.
Key words: Behavioral Finance, Dynamics of Behavioral Finance, Career
Jel Code: G40, M50
ÖZET
Davranışsal finans son periyotta finansal yaklaşımların ne yönde olacağının anlaşılabilmesi açısından
önemini artırmaya başlamıştır. Kişilerin finansal karar sürecinde hangi etkenlerden hangi ölçüde
etkilendiği bu finans türünün ana çalışma konusudur. Bu disiplin, ayrıca psikoloji, sosyoloji, sosyal
psikoloji ve antropoloji bilimleriyle birlikte çalışarak, bireyin finansal davranışının altında yatan
nedenleri araştırmaktadır. Ayrıca günümüz işletmelerinde çalışanlar işletmeler açısından en önemli
kaynak durumundadırlar. Çalışanlarında en önemli hedeflerinden birisi olan kariyer hedeflerinde ise
finansal tatmin ile kariyer hedefi arasında pozitif bir ilişki vardır. Bu çalışmada davranışsal finans
yaklaşımı dinamikleri ve kariyer arasındaki etki incelenmiştir. Diğer davranışsal finans yaklaşımı
dinamiklerinin de sırasıyla kariyerle olan ilişkileri ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Davranışsal Finans, Davranışsal Finans Dinamikleri, Kariyer
Jel Kodu: G40, M50

1. GİRİŞ
Günümüzde ekonomik ve finansal yaklaşımlar, sadece rakamlar ya da finansal teoriler açısından
oluşturulmamakta karar vericiyi ve hedef kitleyi yani insanı odak noktası olarak ele almaktadır.
Teknoloji ne kadar ilerlerse ilerlesin bütün faliyetler insan davranışları ve tepkileri üzerine
kurgulanmakta ve oluşan bu davranış kalıplarının, yaşam şartlarından, alınan eğitimden, iş
tecrübesinden, aile yapısı ile yaşantısından etkilendiği ve sosyolojik, antropolojik, psikolojik açıdan
araştırılması, finansal davranış modellerinin belirlenmesinde çok önemli rol oynamaktadır. Bireyler yeni
bir bilgi aldıklarında bilişsel düzeyde güncellemelerini ve inançlarını yeni duruma göre oluştururlar.
Daha sonra yapılan seçimlerde ise toplumsal kurallara olan uygunluğu göz önünde tutularak davranış
kalıplarını oluştururlar. Takip eden bu süreçler neticesinde, insanlar mantık çerçevesinde hareket
ettiklerini öne sürseler bile bilinç altı düzeyinde edinmiş olduğu tecrübelere ve öğrenilmiş taklit edilen
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Lisans Öğrencisi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, ebru2602@gmail.com
3
Lisans Öğrencisi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, regulas1308@gmail.com
1
2

776

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

davranışlara göre hareket ederler. Bireyler üzerinde gözlemlenen ve uygulanan teorilerde “tahminsel
sapmalara” neden olan bu durumun açıklanması için davranışsal finans yaklaşımı ön plana çıkmakta ve
diğer bilim dallarıyla ortak çalışmalar yürüterek finans kavramının bilişsel, duygusal ve psikolojik
boyutlarını hedef almaktadır. Her hangi bir konuda ya da oluşan problemler karşısında konuyla ilgili
bilim dallarının yapmış olduğu çalışmalar, çıkan sonuçlar açısından yeterli gelmeyebilir. Disiplinler
arası yapılacak olan iş birliği sonucunda daha gerçekçi ve verimli çalışmalar yapılabilir. Bu aşamada
“bütünleşik” yaklaşım ve çalışma modelleri özellikle “davranışsal finans” konularında önemli bir metod
olarak kullanılmaktadır. Yaptığımız bu çalışmayla davranışsal finans dinamiklerini, kariyer beklentileri
ve kariyer oluşumu aşamalarında nasıl bir ortam ile hangi aşamalarda etkileşime girdiği
incelenmektedir.

2. DAVRANIŞSAL FİNANS
Davranışsal finans kavramı, yatırım yapan kişilerin, stratejik açıdan süreklilik gösteren mantık dışı
yaptıkları yanlışların temel noktalarının belirlenmesi ve incelenmesi ile ilgilidir. Piyasa aktörleri, riskli
ve belirgin olmayan durumlar karşısında kişilik özelliklerinden dolayı bilişsel açıdan kusurlu davranışlar
sergileyerek rasyonel olmayan kararlara yönelebilirler. Davranışsal finans; bilgisel piyasa etkinliğinden
sapmaları piyasa oyuncularının tam rasyonel olmayan davranışları ile açıklamaktadır. 4 Davranışsal
finansın çıkış noktası insanların karar alma süreçlerinde çabuk etki altında kaldıklarını, mantık yerine
duygusal kararlar verdiklerini, algıda yaşanan yanılsamaların verilecek olan kararları etkilediğini
savunmaktadır. Yatırım kararları rasyonel kararlar olmaktan çıkmakta, bunun yerine daha çok kişinin
sezgi ve hislerine dayalı alınmaktadır. 5 Piyasada ki karar vericiler farklı risk düzeylerinde kayıp-kazanç
çıkarımlarında bulunarak, sayısal, reel sonuçları gözardı etmekte kendi zihinsel yapısında yaptığı
değerlendirmeye göre kararlar almaktadır. Piyasalarda meydana gelen pek çok anomalinin nedeninin
insan psikolojisinden kaynaklanabileceği göz önüne alınarak ya da karar alma süreçlerine psikolojik
faktörlerin de eklenmesiyle davranışsal finans ortaya çıkmıştır. 6 Davranışsal finansı konu alan
çalışmalar genellikle kişilerin duygusal eğilimleri ile bilişsel yapılarını inceleyerek finansl kararlara ne
düzeyde etki edeceklerini araştırmaktadır. Duygusal eğilimler temel olarak kayıptan ve pişmanlıktan
kaçma istekleri tarafından yönlendirilirken, bilişsel eğilimler yatırımcıların karar verme sürecinde
kestirme yol yaratma arayışı sonucunda oluşmaktadır.7 Bilişsel eğilimler, kişilerin karar verme
aşamasında yanlış yönlendirme yapmak suretiyle bireylerin gerçeklikle olan ilişkisini engelleyerek
yanlış kararlar almalarına neden olabilmektedir. Klasik ekonomik yaklaşımlarda kişilerin gerçekçi bir
yaklaşım sergiledikleri bu duruma göre haraket ederek kararlar aldıkları varsayılmaktadır. Buna karşın,
davranışsal finans modelleri finansal piyasalarda bireylerin nasıl hareket etmesi gerektiğini değil,
gerçekte nasıl hareket ettiklerini belirlemeyi amaçlamaktadır.8 Yöneticilerin, geçmişte edindiği finansal
tecrüberler ile günümüzde uygulanan finansal yaklaşımlar arasınada önemli değişiklikler ortaya çıktığı
zaman antropoloji ile içinde bulunduğu ruhsal durum neticesinde almış olduğu finansal kararlar
etkilendiği zaman “psikoloji” ile sosyal statüsü ve çevre etkenleri finansal kararları etkilediği zaman da
ise “sosoyoloji” bilim dalıyla kollektif bir bağ oluşturular ve “davranışsal finansın” yapı taşlarını
oluştururlar. Görüldüğü üzere davranışsal finansın ortaya çıkmasını sağlayan bilim dalları , antropoloji,
sosyoloji ve psikoloji bilim dallarıdır.


Antropoloji; genel olarak ilkel kabul edilen toplulukların sosyal yaşantılarını incelemek için
kurulan bir bilim dalıdır. Antropoloji, daha çok ilkel olduğu iddia edilen toplumları incelerken,
sosyoloji ağırlıklı olarak modern toplumları incelemektedir. 9 Kültürel ve sosyolojik anlamda
yaşanan değişimler sonucunda ekonomik antropoloji ortaya çıkmıştır. Davranışsal finans ile
ekonomik antropoloji şekilcilik, kültürelcilik ve gerçekçilik alt başlıklarında insan
davranışlarını bir bütün olarak ele almış çalışmalarını bu yönde sürdürmüştür.

ÜLKÜ, Numan, (2001), “Finansta Davranış Teorileri ve İMKB’nin Dezenflasyon Başlangıcında Fiyat Davranışı”, İMKB Dergisi, Vol
17, 101-132.
5
DÖM, Serpil, (2003), “Yatırımcı Psikolojisi”, Değişim Yayınları. s.14.
6
TUFAN, Ekrem, (2008), “Davranışsal Finans”, Derya Kitapevi, s. 23.
7
SEFIL, Sinem ve Çilingiroğlu, Hakkı Kutay, (2011), “Davranışsal Finansın Temelleri: Karar Vermenin Bilişsel ve Duygusal
Eğilimleri”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 10 (19), .247-268.
8
BOSTANCI, Faruk, (2003), “Davranışçı Finans”, Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi Yeterlilik Etüdü, Vol 57, 1-47.
9
BOZKURT, Veysel, (2004), “Değişen Dünyada Sosyoloji”, Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd., s.17.
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Sosyoloji; günümüz şartlarında kişilerin sosyal yapı içindeki yerini belirlemede geçerli olan
kuralları ortaya koymak dışında, bu kuralların ekonomik, siyasi ve güncel hayata nasıl
aktarılacağı konularını da araştırmaktadır. Bunun yanında sosyoloji, ekonomik birimler
arasındaki toplumsal ilişkinin incelenmesine odaklanmaktadır. 10 Özetle günümüzde alınan her
ekonomik, politik ve sosyal kararın sosyolojik incelemeler sonucu elde edilen bilgilere
dayandığını söylemek doğru olacaktır. 11
Psikoloji; davranışsal finansın temelini oluşturan gözlemlenebilir, araştırma olanakları bulunan,
finansal açıdan karar vericilerin davranışsal durumlarını ortaya çıkarmakta kullanılan en etkili
bilim dalıdır. Özellikle sosyal psikoloji alt başlığı ile bireyin, ekonomi ve sosyal alanları
arasındaki iletişimi incelemektedir. Finansal kararlarda bireyler yeterli bilgi sahibi
olmadıklarında bile etkilendikleri dışsal kaynaklar nedeniyle, aldıkları kararlarda olumsuz
yönleri göz ardı ederek hatalı kararlar verebilmektedirler. Buna dayanarak, yatırımcıların da
yeterli bilgi sahibi olmadıkları hisse senetlerine sadece ilk izlenimlerinin olumlu olması
nedeniyle yatırım yapabilmektedirler. 12 Kişilerin irrasyonel eğilimler göstermeleri, daha
önceden edinilmiş olan ön yargılarla da ilgili olup geçmiş dönemlerde öğrendiği bilgiler ve
deneyimler psikolojik olarak ortaya çıkan ön yargıların da kaynağıdır.

Kişiler karar verme aşamalarında, rasyonel düşünce tarzından saparak, yanlış çıkarımlara neden olan bir
takım zihinsel bozulmalar yaşar ve bu bozulmaların ortadan kaldırılması gerçekten çok uzun bir sürece
yayılmaktadır. Bilişsel düzeyde meydana gelen etkileşim, karar aşamasında kişileri belli kalıplara bağlı
kalarak seçimler yapmaya zorlayabilir. Bireyler seçim esnasında tüm seçenekler üzerinde tutarlı
rasyonel değerlendirmeler yapamamakta, ilgisini çeken bazı seçenekleri çerçeveleyip onlar arasında
kararını vermektedirler.13 Kişilerin finansal anlamda nasıl karar vereceğinin ortaya konulabilmesi ve bu
süreçte hangi konuları sürecin içerisine nasıl dahil ettiği bu finans türünün ana çalışma konusudur.
Özellikle son yıllarda finans alanındaki bilim adamları kişilerin ve şirketlerin aldıkları finansal
kararlarda davranışların etkisi üzerine yoğun çalışmalar yapmaktadırlar. Yönetici konumunda ki karar
alıcılar sosyal bireyler oldukları için gerek kendi iç dünyasında yaşadıkları gerekse de dış dünyada
meydana gelen gelişmelerden etkilenmektedirler.

3. DAVRANIŞSAL FİNANS DİNAMİKLERİ
3.1. Karar Vericilerin Rasyonel ve Duygusal Olmaları
Rasyonel davranış her kararın bir maliyetinin olduğunu kabul etmekte ve bunu öngörebilmedir. 14
Yöneticilerin en belirgin özelliklerinden biri de “karar verici” olmalarıdır. Bir kişinin yönetici olup
olmadığını anlamak için onun karar verme sorumluluğu olup olmadığına bakmak gerekir. 15 İşyerindeki
yönetim sürecinin yönetilmesinin yanında yöneticiler özel hayatlarında da önemli kararlar almakta ve
bu kararları alırken de eldeki verileri inceleyip analiz ederek gerçekçi sonuçlara ulaşmaya
çalışmaktadırlar. Bu süreçte, karşılaşılan sorunlar çok basit olabildiği gibi bir çok faktörün etkilediği
çok karmaşık sorunlar da olabilmektedir.16 Yöneticiler tarafından alınacak ve uygulanmaya başlanılacak
olan kararlar, yöneticilerin kişisel özellikleri nedeniyle zorlayıcı olabilmektedirler. Bu kararlar rasyonel
olmalarının yanında, duygusal ve psikolojik olarak içsel-dışsal çevreden de etkilenmektedir. Ortaya
çıkan sorunun çözümü için alınan kararlardaki zorluklar nedeniyle yaşanan bu süreçte rasyonel ve
duygusal faaliyetler birleşerek ortaya olumsuz sonuçlar çıkarabilmektedir. Bu yüzden karar verme ve
sorun çözme faaliyetleri birbirleriyle birleşme eğilimindedirler. 17 Kişilerden beklenen davranış şekli,
10

BOZKURT, a.g.e., s.17.
BOZKURT, a.g.e., s.28.
12
TUFAN, a.g.e., s.46.
13
SEFIL ve Çilingiroğlu, a.g.e. s.255
14
İMREK, M. Kemal., (2003), “Karar Verme Teknikleri”, Beta Yayınları, s.5.
15
CAN, Halil, TUNCER, Doğan ve AYHAN, D.Y., (2002), “Genel İşletmecilik Bilgileri”, Siyasal Kitabevi, s.207.
16
RUE, Leslie W. and BYARS. Lloyd L., (2003), “Decision Making skills”, Skills and Application, Mc Graw Hill, p.68.
17
KOÇEL, Tamer, (2003), “İşletme Yöneticiliği”, Beta Yayınları, s.75.
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gerçeklikten uzaklaşmadan duyguların öne çıkmadığı bir yaklaşım olsa da kişiler doğaları gereği bu
duygusal ikilemlerin içine girerler ve bu paradoks yapıdan etkilenirler. İnsanlar düşünceleri ve kararları
ile bir olmayan bilgileri görmezden gelme, kabul etmeme ya da minimize etme yoluna gitmektedir. Buna
“bilişsel çelişki” denilmektedir. 18 Duyguların dikkate alındığı ama gerçeklikten de uzaklaşılmadan
kararların verilmesi oldukça önemlidir. Bilginin gerçekliği ile hareket edilerek verilen kararlar daha
yapıcı ve rasyonel nitelikler taşımaktadır.

3.2. Rasyonel Davranış Getirisinin Sınırlı Olması ve Yüksek Kazanç Beklentisi
Yöneticiler rasyonel kararlar alırken eldeki somut verilere dayanarak risk almadan süreci
yönetebilmektedir. Fakat, işletmelerin varoluş nedeni olan yüksek kazanç elde etme yaklaşımı, genel
piyasa koşullarının uygulamaları, işletmelere aktif kârlılık olarak dönüş yapmayabilir. Yöneticinin
davranışsal yaklaşımı, alacağı kararlarda etkili olacak ve bir tercih yaparak, işletmesini riske atacak
yanlış kararlar almasına neden olabilmektedir. Yüksek kâr beklentisi ile ahlaki davranışsal sınırlamalar
yöneticinin bir ikilemde kalmasına ve bir paradoksal sorunlarla karşılasmasına neden olmaktadır.
Yöneticinin konu üzerinde düşünüp taşınması sonucu çare veya çözüm diye benimsediği yol yöneticinin
kararını ifade eder.19 Yatırımın getirisi, olası sonuçların beklenen değeriyle ya da olasılıkla
ağırlıklandırılmış ortalama değeriyle ifade edilirken yatırımın riski ise bu olası çıktıların ortalama
etrafındaki varyansıyla ya da standart sapma kareleriyle tanımlandırılmıştır. 20 Bütün bireyler veya
işletmeler yüksek kar beklentisiyle yola çıkar ama bu beklentinin rasyonaliteden uzak olmaması gerekir.
Örnek vermek gerekirse bir piyasada faaliyet gösterilen herhangi bir iş kolunda ortalama karlılık % 3
seviyelerinde ise aynı piyasada yeni kurulmuş bir şirketin kar beklentisi % 7 seviyelerinde olmamalıdır.
Sonuçta oturmuş bir piyasada böyle beklentiler üzerine hareket edilirse kuruluşlar çok uzun ömürlü
olmayabilirler.

3.3. Kararların Gerçekte Davranışlarla Şekillenmesi
Alınan kararlar, geçmiş deneyimler ve alınan eğitimlerin yanısıra, sosyo-kültürel yapı ve psikolojik
etmenlerin birikimi ile ortaya çıkan sonuçlardan ibarettir.Yapısal olarak bireyler kendilerini
davranışlarıyla tutarlı bir biçimde ifade etmeyi seçmektedirler. Ancak finansal piyasalarda yatırımcıların
davranışlarını sınırlayan, kararlarına yön veren ve onları rasyonel davranmaktan alıkoyan pek çok faktör
bulunmaktadır.21 Alınan kararlar ile davranış arasında bir tutarsızlık olması yöneticinin süreci
yönetememesine ve işletmelerde yapısal, yönetsel sorunlar çıkmasına neden olmaktadır.
Karar vericiler, karar verme aşamasında ulaşmak istediği sonucu ne zaman elde edeceğini açık olarak
belirtmez ise işletme, bir belirsizlik durumuna girebilir ve bu çalışanlar arasında motivasyon kaybına
yol açabilir.22 Özellikle muhafazakar düşünce yapısına sahip kişilikler geçmişle olan sıkı bağlantıları
nedeniyle güncel karmaşık bilgileri işlemekte ve kullanmakta oldukça zorlanırlar. Karar verme
sürecinde ise yaşanan aşırı stres nedeniyle son karar aşamasında inandıkları değerleri göz önünde
bulundurarak daha az riskli gördüğü kararları alma yoluna giderler. Muhafazakarlık eğilimine sahip
yatırımcılar yeni bilgileri dikkate alsalar bile gösterecekleri tepki yavaş kalacaktır. 23 Karar alma
aşamalarında kişilerin genel eğilimleri kayıptan kaçınma ve korunma şeklinde ortaya çıkmaktadır.
Yaşanan bu duygusal sapma neticesinde kazanç ne kadar yüksek olsa bile psikolojik olarak alınan riskin
yaratacağı kayıp düşüncesi baskın çıkarak daha güvenli kararlar alınmasına neden olmaktadır. Psikoloji
ve ekonomi literatüründe geçen deneysel çalışmalar, insanların kayıpları minimize etme
motivasyonunun, kazançları maksimize etme motivasyonundan daha kuvvetli olduğunu ortaya
koymaktadır.24 Davranışlarımızın şekillenmesinde içinde bulunduğumuz sosyal ortamın çok büyük bir
etkisinin olduğu asla unutulmamalıdır.
BAKER, Kent and Nofsinger, John, (2002), “Psychological Biases of Investors”, Financial Services Review, Vol 11, 97-116.
KOÇEL, a.g.e., s.76.
20
MILLER, H. M., (2000), "The History of Finance: An Eyewitness Account," Journal of Applied Corporate Finance, Morgan Stanley,
Vol. 13 (2), 8-14.
21
KORKMAZ, Turhan ve Ceylan, Ali, (2007), “Sermaye Piyasası ve Menkul Değer Analizi”, Ekin Kitabevi s.258.
22
DAFT, Richard, (2003), “Management 6th Edition “, Thomson South Western, p.216.
23
POMPIAN, Michael M., (2006), “Behavioral Finance and Wealth Management: How to Build Optimal Portfolios That Account for
Investor Biases”, John Wiley and Sons Publisher, p.123.
24
SHALEV, Jonathan, (2000), “Loss Aversion Equilibrium," International Journal of Game Theory, Vol. 29 (2), 269–287.
18
19
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3.4. Piyasaların Karmaşıklığı
Gelişen teknolojiyle birlikte, piyasalarda kullanılan ekonomik modeller de daha karmaşık bir yapı haline
gelmiştir ve bilgisayarların da sıkça kullanımı ile birlikte elde edilen verilerden ortaya çıkan sonuçların
hep aynı neticeyi vereceği düşüncesi genel bir yanılgı olarak ortaya çıkmıştır. Bireylerin bu karmaşık
yapı ve programlarla çalışması, psikolojik sorunlar yaşamalarına ve karar alma ile uygulama
süreçlerinde davranışsal sapmalar yaşamalarına neden olmaktadır. Bundan önceki teknolojik gelişmeler
sadece belli bir mamulün veya sektörün üretimini etkilerken, bu teknolojiler ekonomide oldukça geniş
bir uygulama alanı bularak ekonomik etkinliği daha çok geniş bir alanda sağlamaktadır. 25 Yatırımcılar
piyasadan topladıkları veriler ile geçmiş dönemleri içeren kendi firma bilgilerini kullanarak çeşitli örnek
sonuçlara ulaşarak yeni çıktılar elde etmeye çalışsalar da sayısal modellemelerin çokluğu ve
karmaşıklığı yüzünden, karar almalarını kolaylaştıracak yeterli düzeyde istatistiki bilgiye ulaşamazlar.
Az gelişmiş finansal piyasalar üretken olmayan esnek teknoloji ve daha az işbölümü ile ilgilenerek
gelişmiş finansal piyasalarda uzmanlaşmış riskli teknolojilerle ilgilenmektedir. 26 Piyasa şartlarına etki
eden faktörlerin sayısının fazla olması ve bazı faktörlerinde sayısal modellemelerle ölçülememesi
karmaşıklığı artıran diğer bir olgudur. Özellikle sosyolojik ve psikolojik faktörleri sayılarla bırakın
ölçmeyi ifade etmek bile zordur.

3.5. Homojen Davranış Şablonları Ve Heterojen Sonuçlar
Yöneticilerin davranış açısından bağdaşık bir kültür yapısından geldikleri durumlarda oluşan homojen
davranışsal şablonlar neticesinde tek düze bir yapı ve yönetici modeli ortaya çıkmaktadır. Piyasaların
homojen yapıda olması oluşacak olan sorunlar karşısında aynı tepkileri vereceğini ve aynı sonuçlara
varılacağını öngörmekte, oluşan bu durum piyasalarda durağanlığa neden olarak etkinliği az ,durağan,
gelişime ve ilerlemeye karşı bir yapı oluşturmaktadır. Örgüt içinde bu yapılar bireyler arasındaki bağları
kuvvetlendirme işlevini göstermekle birlikte, piyasalar açısından olumsuz bir durum olarak
algılanabilmektedir. Yeni toplamsal olaylar günlük sosyal hayat üzerinde kurulan baskılar üzerine
odaklanmakta, sembolik eylem ve materyaller vasıtasıyla bu baskıları ortadan kaldırmayı
amaçlamaktadır. 27
Piyasalar bu durum karşısında ancak farklı özelliklere sahip bireylerin ve yapıların oluşmasıyla yani
heterojen gruplaşmalar sonucu kendilerini geliştirme fırsatı bulmaktadırlar. Bunu yapabilen piyasalarda
farklı girişimler hatta girişimsel sermayeler ortaya çıkarak kazançların ve çeşitlendirmelerin fazlaca
olduğu bir durum içerisine girmektedirler.

3.6. Piyasanın Kazanan-Kaybeden Paradoksuyla Işlemesi
İşletmelerin hedefleri kar etmek üzerine kuruludur ve işletmelerin yöneticileri, piyasa aktörleri de
devamlı bir rekabetin içinde olmak zorundadırlar. Karar vericiler bu zorunlu ortamdan, fiziksel ve
duygusal olarak etkilenirler, ayrıca yöneticiler işletmelerinin sürekliliğini sağlayacak kararları alma
sorumluluğunu taşımaktadırlar. Belirli toplumsal kalıplar, toplumsal normlara uyulması yöneticilerin
kazanan yada kaybeden tarafta olmasına neden olacağı için yöneticiler üstünde psikolojik etkiler ortaya
çıkabilmektedir. Topluluğun benimsediği normların bireyler için baskı araçlarına dönüşebilmeleri ve
sosyal baskı nitelikleri taşıyabilmeleri de olasılıklar arasında yer almaktadır. 28 Kişiler genelde doğru
olan şeyi yapma eğilimi gösterirler fakat ekonomik piyasalarda yaşanan sert rekabet sonucu yaptığı
değerlendirmeler ve toplumsal normlara uygun hareketleri kendince yorumlayarak aldığı kararların
doğru olduğu sonucuna varmaktadırlar. Çünkü kazanma istekleri ve motivasyonları, piyasa şartlarında
HOUGHTON, John and Sheehon, Peter, (2000), “A Primer on the Knowledge Economy”, Centre For Strategic Economic Studies,
Victoria University, CSES Working Paper No. 18, 1-25.
26
TADESSE, Solomon, (2002), “Financial Development and Technology”, Unıversıty Of Mıchıgan Busıness School, William Davidson
Institute, Working Paper No. 749, 1-45.
27
BERNSTEIN, Mary, (2005), “Identity Politics”, Annual Review of Sociology, Vol 31, 47-74.
28
ÖĞÜT, Adem ve Erbil, Cihat, (2009), “Sosyal Sermaye Yönetimi: Strateji Enformasyon Güven”, Çizgi Kitabevi, ss.25-26.
25
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kazanan tarafta olmaları gerektiğini devamlı olarak hissettirmektedir. İnsanlar, bir miktar paranın
kaybının acısını, aynı miktar paranın kazanımından elde edilen mutluluğa göre daha çok önemserler. 29
Her zaman kazanan taraf olunmayabilir arada kaybedilen tarafta da yer almak kazancın ne kadar değerli
olduğunun anlaşılmasını sağlar.

3.7. Rasyonel Karar Almanın Davranışsal Boyutu
Yöneticiler aldıkları kararların gerçeklere dayandığını ve rasyonel kararlar aldıklarını düşünmektedirler.
Yaşadıkları toplum, sosyal çevre, aldıkları eğitim ve edinmiş oldukları tecrübeler ile birlikte
piyasalardan gelen veriler sonucunda ortaya çıkan bilgi ile önemli kararlar almaktadırlar. Rasyonel karar
kavramı; karar vericinin yargısı ve değer tercihi ile tutarlı olan, öznel beklenen faydayı maksimize eden,
kararın verildiği zamanda mevcut olan bilgi ve faaliyetler dizisine dayalı karardır. 30 Karar vericilerin
süreci yönetebilmesi için ayrıca sezgisel ve önyargıları üzerine ararştırmalar da yoğunlaştırılmıştır.
Yöneticilerin davranış şekilleri inançlar, sosyal statü, psikoloji vb olguların karışımından oluşan kişisel
bir özelliktir. Karar verme davranışını, bireylerin olayları algılama, güdüleme, kavrama gibi psikolojik
özellikleri yanında, bireyler arası ilişkiler ve etkileşimler de etkiler. 31 Tüm davranış şekilleriyle birlikte
karar alma süreci yönetilmeli ve sonuçlandırılmalıdır.

3.8. Yatırımcıların Yüksek Risk-Yüksek Kazanç Arzusu
Gelecekte ortaya çıkabilecek beklenmeyen olaylar ve durumların olasılığı “risk” olarak adlandırılabilir.
Yatırımcılar, göze aldıkları risk oranında kazanç sağlayacağı varsayımı ile hareket ederler. Finansal
yatırımlar açısından, risk ise, beklenen getirinin gerçekleşen getiriden sapma olasılığıdır. 32 Yatırımcılar
genellikle belirsiz yapılardan dolayısı ile yüksek riskli durumlardan kaçınma eğilimindedirler. Bunun
en büyük nedeni de risklerin çok boyutluluğudur.
Yatırımcılar aynı risk seviyesine sahip iki yatırım aracı arasından yüksek beklenen getiriye sahip olanı
ya da aynı beklenen getiriye sahip yatırım alternatiflerinden düşük risk seviyesine sahip olanı seçme
eğilimindedir.33 Yüksek risk, yüksek kazanç arayan yatırımcılarım motivasyonunu etkilemektedir.
Bireyler karar aşamasında beklenen fayda eğrisinin, normal bir süreç sonunda elde edeceği kardan daha
fazla olacağı yönünde beklenti içine girmektedirler. Davranışsal finans yaklaşımında yatırımcıların bu
yaklaşımları kişisel özelliklerini yansıtmaktadır. Diğer bir ifadeyle, her yatırımcının risk üstlenmedeki
davranışı veya risk karşısındaki tutumu farklı olmaktadır. 34 Diğer taraftan risk-kazanç kavramları
dinamik bir yapıya sahiptir, iç ve dış etkenler yatırımcıyı harekete geçirecek güdülemeye neden
olmaktadır. Örneğin, risk toleransı düşük bir yatırımcının yakın arkadaşı, riskli bir yatırımdan yüksek
kazanç sağlamış ise, bu durum yatırımcıyı risk alma konusunda cesaretlendirebilir ve riskli yatırım
yapmasına yol açabilir. 35 Yatırımcılar somut bilgi ve belgelere dayanarak yatırımlarını yönlendirirlerse
istedikleri yüksek kazancı elde etme şanslarını bir kat daha artırabilirler.

3.9. Göstergelere Dayanma ve Yüksek Etkileşim
Ekonomik göstergelerde genellikle dar anlamda sanayi üretim rakamları, işsizlik oranları, kredi
değerlendirme kuruluşlarının verdiği notlar, enflasyon oranları, bütçe açıkları ve ekonomik büyümeküçülme oranları baz alınmaktadır. Finans sektörü bütün bu verilerin istikrarlı olarak yürütülmesinde
29

SIMMONS, Joseph P. and NOVEMSKY, Nathan, (2008). "From Loss Aversion to Loss Acceptance: How Gambling Contexts
Undermine Loss Aversion", Yale University, Working Paper, 1-15.
30
CHEN, C. and Chien, C. (2009), “What Constitutes a Quality Decision?”, Journal of Quality, Vol. 16 (2), 89-90.
31
YILMAZ, Malik ve Talas, Mustafa, (2010), “Bilgi Merkezinde Karar Verme Süreci”, Journal of World of Turks, ZfWT Vol. 2 (1), 197216.
32
KORKMAZ, Ceylan, a.g.e., s.472.
33
HAYTA, Ateş Bayazit, (2014), “Bireysel Yatirimcilarin Finansal Risk Algısına Etki Eden Psikolojik Önyargilar”, Türkiye Sosyal
Araştırmalar Dergisi, Vol. 183 (183), 329-352.
34
KONURALP, Gürel, (2001), “Sermaye Piyasaları”, Alfa Yayınları, s. 254.
35
CORDELL, D.M., (2001), “Risk PACK: How to Evaluate Risk Tolerance”, Journal of Financial Planning; Vol. 14 (6), 1-36.
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kullanılan en önemli araçlardan biridir. Finansal sistemin ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkiler
yaratabilmesi, işlevlerini yerine getirmenin yanı sıra finansal derinliğin sağlanmış olmasına da
bağlıdır.36 Geniş anlamda ise, temel ekonomik göstergeler, milli gelir, üretim rakamları, sabit sermaye
yatırımları, dış ticaret ve ödemeler dengesi, kamu finansmanları, para banka ve sermaye piyasaları,
üretici ve tüketici fiyat endeksleri ile istihdam rakamlarını örnek verilebilir.Yatırımcılar ekonomik
faaliyetlerini sürdürebilmek için ekonomik göstergelerden yararlanmakta ve finansal kararlarını bu
eksende oluşturmak istemektedirler. Fakat piyasaların da içinde bulunduğu psikolojik gerilim,
yatırımcıları da etkilemekte ve kişileri finansal kararlarda temkinli olmaya yönlendirmektedir. Finansal
yapının güvenli ve istikrarlı olması ile “davanışsal finans” yapısıyla hareket eden kişilerin yatırımlarını
değişik sektörlere aktarmaları suretiyle mevcut risklerden kaçınma yoluna gittikleri gözlenmektedir.
Finansal sistem, yatırımcıların tasarruflarını farklı yatırım alanlarına yayarak risk faktörünü
azaltmaktadır.37 Kişiler, içinde bulundukları piyasa evreni ve ekonomik finansal yapının nitelikleriyle
sürekli olarak, bilinçli yada bilinçsiz bir düzeyde etkileşimde bulunmaktadır. Bu etkileşim neticesinde
kişiler karar aşmasına gelinceye kadar olan süreçte yoğun bir bilgi akışına maruz kalmakta, bilinç altına
yerleşen olgular kişilerin davranışlarını etkileyerek nihai karar aşamasında öne çıkabilmektedir.
Bireylerin bir haber ya da bilgiyi algılama, anlama ve düşünce oluşturma süreçlerinde, bazen temkinli,
bazı durumlarda coşkulu, aşırı tepkili ya da aşırı güvenli davranabildikleri savunulur. 38 Bu yüzden
göstergelerin tarafsız olarak okunmasında ve uygulamaya geçirilmesinde etkileşimin düzeyinin
belirlenmesi anlamında büyük önem vardır.

3.10. Farklı Spekülatif Anomalilerin Varlığı
Mevcut piyasa yapısında, yapılan değerlendirmeler sonucunda, kişiler beklentilerini en üst seviyeye
çekerek oluşabilecek riskleri de üstlenelerek kazanç sağlamak istemeleri durumuna spekülatif, bu
durumun eyleme geçerilmesine ise spekülasyon adı verilir.
Bir başka ifadeyle spekülasyon, fiyat tahminine dayalı olarak gerçekleştirilen, dolayısıyla risk içeren bir
alım-satım işlemi olarak da tarif edilebilir. 39 Piyasaların genel kural olarak kullandığı olguların dışında
olan ve açıklaması güç olan verilerin realizasyonunda sıkıntılar ortaya çıktığında, yaşanan sapmaları ise
“anomali” olarak adlandırabiliriz. Eğer ampirik bir bulguyu teorik çerçevede rasyonalize etmek güç ise
veya bu bulguyu açıklamak için makul olmayan varsayımlar yapmak gerekli ise, söz konusu bulgu
anomali olarak değerlendirilmektedir. 40 Spekülatif anomaliler, piyasa ortalamasında sapma yaşandığı
takdirde “kesitsel anomaliler”, makroekonomik faktörlerin piyasalardaki ortalama rakamların üzerinde
getiri sağladığında “ekonomik faktör anomaliler”, dönemler arasında bir farklılık tespit edilirse
“dönemsel anomaliler”, teknik analizler sonucu arttırılan etkinliklerden kaynaklı yüksek piyasa getirisi
oluşturuluyorsa “teknik anomaliler”, seçimler sonrası oluşan politik ortamda iktidar olan siyasi partilerin
görüşleri, uygulamaları, siyasi yaklaşımları sonucu aşırı düzeyde kazanç elde ediliyorsa “politik
anomaliler” olarak tarifi yapılabilir. Kişilerin yaşadığı “davranışsal anomaliler” spekülatif
yaklaşımlardan kaynaklanır ve yatırım kararları için farklı zamanlar da oluşabilecek değişimleri takip
etmeye ve alım-satım gibi uygulamaları oluşturdukları plan çerçevesinde etkin bir duruma getirmeye
çalışırlar. Bu anomalinin muhtemel nedenlerinden biri, haftanın günlerine bağlı olarak bireylerin alımsatım emirleri arasında herhangi bir trendin gözlemlenmesi olabilir, zira alım gününü etkileyen
faktörlerle satım gününü etkileyen faktörler birbirinden farklıdır. 41 Spekülatif anomalilerin varlığı
bilinerek hareket çevresi belirlenmeli ve bu konuda ciddi çalışmalar yapılarak yol alınmalıdır. Cesaret
ve bilgi ile hareket edilirse spekülasyonlardan bir nebze daha uzak kalınabilir. Ama nasıl ki normal
anomaliler bir realite ise aynı şekilde spekülatif anomalilerde bir realitedir.

ÖZTÜRK, Nurettin, Barışık, Salih ve Darıcı, Havva Kılıç (2010), “Gelişmekte Olan Piyasalarda Finansal Derinleşme ve Büyüme
İlişkisi: Panel Veri Analizi”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 6 (12), 95-119.
37
MISKHIN, Frederick S., (2004), “The Economics of Money, Banking and Financial Markets”, Seventh Edition, Pearson Adison Wesley, p.32.
38
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.509.9731 (Erişim Tarihi:22.07.2019)
39
MAZGİR, İsmail, (2007), “Sermaye Piyasalarında Spekülasyon: Tarihin Tekerrürü”, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi,
Vol.1 (512), 1-18.
40
TUFAN, Cenk ve Arıçiçek, Reyhan, (2013), “Davranışsal Finans Modelleri, Etkin Piyasa Hipotezi ve Anomalilerine İlişkin Bir
Değerlendirme”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Vol. 15 (2), 159-182.
41
https://ideas.repec.org/p/nbr/nberwo/9277.html (Erişim Tarihi: 22.07.2019)
36
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4. KARİYER KAVRAMI
Kariyer, bir insanın çalışabileceği yıllar boyunca herhangi bir iş alanında adım adım ve sürekli olarak
ilerlemesi, deneyim ve beceri kazanmasıdır.42 Kariyer seçiminde, saygınlık, güç, erk, para, statü
kazanmak gibi kavramların yanı sıra meslek edindikleri iş kolunda sorumluluk alanlarını genişleterek
daha iyi mevkilere gelme güdüsü de öne çıkmaktadır. Ayrıca işletmeler de çalışanlarının kariyer
planlaması ile ilgili faaliyetler geliştirerek ve yaptığı uygulamalar sayesinde kişilerin yetenekleri
kapsamında çalışmalar yapmaktadır. İşletmelerin hedefleri ile kişilerin kariyer planlamalarının
tutarlılığı ve paralelliği, iki taraf için de kazan-kazan modeli içinde değerlendirilmelidir. İyi bir kariyer
yönetiminden söz edebilmek için organizasyonel amaçlarla bireysel amaçların bütünleştirilerek,
bireylerin kariyer hedeflerini gerçekleştirme konusunda işletmenin destek sağlaması gereklidir. 43
İşletmelerde kariyer çalışmaları, karar verici pozisyonuna gelecek olan çalışanların piyasa verilerinin
elde edilmesine, incelenmesine ve ortaya çıkan sonuca göre işletmenin çıkarlarının gözetecek modelde
personel yetiştirilmesi üzerine kurulmuştur. Fakat kişilerin sosyolojik, ekonomik ve psikolojik
durumları davranışlarını etkilemekte ve rasyonellikten uzaklaşarak duygusal kararlar almalarına da
neden olmaktadır. Piyasa şartları, bir guruba ya da politik söyleme olan duyusal yakınlığı, aynı sosyal
köklere sahip olunması, yaş gruplarına karşı farklı yaklaşımlar sergilemeleri, aile yaşantıları, ekonomik
olanakları ile ilgili kaygıları veya düşünceleri kişilerde, davranışsal farklılıklar yaşanmasına neden
olmaktadır. Kişinin kariyer tatmini yeterli bir düzeyde olsa bile, iş-aile çatışması kişinin kariyer tatmini
düzeyini olumsuzlaştırabilmektedir. 44 Çalışanlarında en önemli hedeflerinden birisi olan kariyer
hedeflerinde ise finansal anlamda mutlulukla kariyer hedefi arasında pozitif bir ilişki vardır.
Kişiler kariyer gelişimi için, iletişime açık profesyonel bir yaklaşımda bulunarak, oluşan durumlar
karşısında pozitif tutum sergilemeli, sorunların çözümünde yeniliklere açık olmalı ve statükodan
uzaklaşmalıdır. Bütün bu kavramlar sosyal ve ekonomik çevreyle ilintili olmakla birlikte davranışı
etkileyen en önemli olgu ise kişinin psikolojik durumudur. Ortaya çıkan durumu iyi yöneten ve
duygularını, reel kaynakları dengeli kullanabilen, kendi ihtiyaçlarını da tatmin edecek düzeyde
karşıladıklarında, kişiler kariyerlerini daha iyi planlayarak, yaşanan süreci daha verimli bir şekilde
yönetme fırsatını elde edebilirler. Fizyolojik ve duygusal olarak ihtiyaçları tatmin edilmiş birey,
potansiyel olarak geliştikçe kendini gerçekleştirme güdüsü doğrultusunda kariyerinde yükselme
isteyecektir.45 Her birey kariyerine yükselme amacıyla başlar bu durum kariyerin doğasında vardır.
Fakat bu yükseliş sürecinde her gün kendi eğitimine ve gelişimine bir şey katabilen bireylerin önleri çok
daha fazla açıktır.

5. SONUÇLAR
Kişiler, davranışlarında reel göstergelerden faydalanarak mantıksal karar vermek isteseler bile,
yaradılışları gereği duygularını sıklıkla kullanan, çevresindeki olaylardan etkilenen ve davranış
kalıplarını bu olgulara göre oluşturarak kararlar veren kişilerdir. Finans sektöründe kariyer sahibi olmak
isteyen bireyler, bütün bu kavramların yanı sıra ekonomik göstergelerden de etkilenmekte sağlıklı bir
kariyer planlaması için de “bütünleşik” yönetim uygulamalarını kullanmaktadırlar. İş hayatının
başlaması ile birlikte kişiler kariyerlerini geliştirmek için iş yerlerinin hedefleri doğrultusunda paralel
bir strateji izlemelidirler. Kişiliklerin gelişimde önemli bir paya sahip olan yetiştirilme tarzı, sosyal
çevresi, aile içi ilişkiler, ekonomik durumu, arkadaş çevresi, inanç dünyası, toplumsal normlar ve
değerler, politik iklim ve siyasi tercihler, olaylara ahlaki bakış açısı gibi kavramlar davranış modellerinin
oluşumunda öne çıkmaktadır.
Fakat iş hayatında kişilerden özellikle de finansal ekonomi alanında belirlenmiş olan piyasa kurallarına
göre hareket edilmesi beklenmektedir. İşletmeler kârlılıklarını arttırmak için, çalışanlar tarafından
BAYRAKTAROĞLU, Serkan, (2006), “İnsan Kaynakları Yönetimi”, Gazi Kitabevi, s.145.
UYARGİL, Cavide, Sadullah, Ömer ve Özçelik, Ayşe Oya, (2008), “İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Yayınları, s. 309.
MARTINS, L.I., Eddleston, K.A.and Veiga, J., (2002), “Moderators of the Relationship Between Work-Family Conflict and Career
Satisfaction”, Academy of Management Journal, Vol. 45 (2), 399-409.
45
KOZAK, A. Meryem, (2001), “Konaklama İşletmelerinde Kariyer Planlaması”, Anadolu Üniversitesi Basımevi, s.17.
42
43
44
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geçmiş dönemde öğrenilmiş olan davranış kalıplarının da dışına çıkılarak gerekli fedakarlıklar ve
çalışmaların yapılmasını beklenmektedir. Bu aşamada kişisel duygu ve düşüncelerin hiçbir önemi
yoktur, davranışsal finans yaklaşımında ise kişilerin yaradılışları gereği yaşanan bu ikilemden
etkilenerek kariyerleri ile ilgili yapacakları planlamalarında bu doğrultuda hazırlanacağını, alacakları
kararların davranışsal paradoksa neden olacağından bahseder. Fakat bu kritik olgular, kişilerin kariyer
planlamalarında başka dinamiklerle bir arada değerlendirildiğinde daha etkili olmaktadır. Kariyer
sürecini davranışsal finans açısından etkileyen dinamikler şunlardır.


Karar vericiler duygusaldır, özel hayatları da devreye girdiğinde bilişsel çelişkilerin içine
girerler ve duygusal sapma yaşayabilirler. Yöneticiler tarafından alınacak ve uygulamaya
geçilecek olan kararlar, yöneticileri kişisel özellikleri nedeniyle zorlayıcı olabilmektedirler.



Kişilerin kariyeri, önemli kararlar aldığında yani risk sürecini iyi yönetebiliyorsa gelişim
gösterir. Yüksek kazanç-yüksek risk arzusu da bu aşamada ortaya çıkmaktadır. Alınan kararlar
işletmeyi derinden etkileyecek kararlar ise kişiler kariyerlerini düşünerek daha garantici
yöntemleri kullanma yoluna gitmektedirler. Yüksek kâr beklentisi ile ahlaki davranışsal
sınırlamalar yöneticinin bir ikilemde kalmasına ve paradoksal bir sorunla karşılaşmasına neden
olmaktadır.



Gelişen teknolojiyle birlikte karmaşık hesaplamaların ve modellerin kullanımı kişilerin stres
seviyelerinin artmasına ve alınacak olan kararlarda psikolojik etmenlerin devreye girmesine
neden olabilir. Yatırımcılar piyasadan topladıkları verileri ve geçmiş dönemleri içeren kendi
firma bilgilerini kullanarak çeşitli örnek sonuçlar elde etmeye çalışırlar, sayısal modellemelerin
çokluğu ve karmaşıklığı yüzünden, karar almasını kolaylaştıracak yeterli düzeyde istatistiki
bilgiye ulaşamazlar.



Ekonomik finansal göstergelerin çeşitliliği ve her türlü durumdan etkilenmeleri takip edilmesini
ve çıkarım yapılmasını bazı durumlarda imkânsız kılmaktadır. Bu gibi durumlarda kişiler
alacağı kararlarda kariyerlerini düşünerek göstergelerdeki pozitif yaklaşımlara duygusal olarak
yakınlık duymakta ve davranışlarını buna göre oluşturmaktadır.



Aynı tip yapılar aynı sonuçları doğuracağı için kariyer planlamasını güvenli yollardan
oluşturmak isteyen kişiler homojen yapılar içinde kalma eğilimi gösterirler. Risk almak isteyen
kişilerde verilerin yorumlanmasından doğan sonuçlar hakkında yeni yaklaşım modelleri
denemekten çekinmezler, yani heterojen gruplaşmalar sonucu kendilerini geliştirme fırsatı
bulmaktadırlar.



Kişiler genelde doğru olan şeyi yapma eğilimi gösterirler. Fakat ekonomik piyasalarda yaşanan
sert rekabet sonucu kariyerlerini de düşünerek, yaptığı değerlendirmeler ve toplumsal normlara
uygun hareketleri kendince yorumlayarak aldığı kararların doğru olduğu sonucuna
varmaktadırlar.



Kişiler kariyerleri ile ilgili aldıkları kararların gerçeklere dayandığını ve aldıkları kararların
rasyonel kararlar olduğunu bu nedenle geçerli olgulardan oluştuğunu düşünmektedirler.



Yatırımcılar, göze aldıkları risk oranında kazanç sağlayacağı varsayımı ile hareket ederler.
Fakat kariyerleri söz konusu olduğunda daha dikkatli, seçici davranırlar ve yüksek risk
beklentili yatırımlar konusunda gelecek kaygısı yaşayabilirler.



Ekonomik piyasalarla ilgili olan “ekonomik göstergeler” kolektif ve karmaşık yapılardan
oluşmaktadır. Kariyer gelişimi için kişiler bazı alanlarda uzmanlaşma eğilimi gösterirler fakat
bireylerin diğer göstergelerle ilgili konularda da bilgi sahibi olması beklenmektedir.
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Piyasalarda bazı verilerin analizlerinde sıkıntılar ortaya çıkmakta olup yaşanan sapmaların
sonucunda spekülatif anomaliler yaşanmaktadır. Bu anomalilerden korunmak için bireyler,
aldıkları kararlarda genel piyasa yaklaşımlarına göre hareket etme eğilimi gösterirler.

Günümüzde bireyler kariyer planlarını tek bir iş üzerine kurma eğiliminden uzaklaşmaya başlamışlardır.
Küreselleşme sonucunda mevcut piyasaların dışında oluşan yeni piyasalarla birlikte uygulanan modeller
karmaşık bir yapıya büründüğü için bireyler kendi sektörleri ve alanları dışında ki piyasalarla da
ilgilenmek durumundadır. Bir tek konuda uzmanlaşmak kişilerin kariyerlerini belirli noktalara getirse
bile bu durum kişileri sürekli tercih edilen bir personel olma durumundan çıkarabilmektedir. Bireyler
yaradılışları gereği kişilikleri oluşurken iç ve dış bütün olaylardan, durumlardan, hareketlerden
etkilendikleri için koruyucu davranış modelleri geliştirirler. Kariyerin gelişim süreçlerinde de
davranışsal finans öğelerinden ve diğer göstergelerden etkilenirler. Dengeli ve sağlıklı bir kariyer
planlaması için bu olguların bütününü kapsayan “bütünleşik kariyer yönetimini” uygulamalıdırlar.
Bütünleşik kariyer yönetimi, kendi değerlerimizi unutmadan, bütün göstergelerle birlikte, mevcut
koşulları göz önünde bulundurarak, sosyo-ekonomik ve psikolojik açıdan tutarlı, mantıklı kararların
alınması için yapılan çalışmalardır. Özellikle ülkemizde siyasi iklim, politik söylemler, politik
davranışlar ve politik uygulamalar kişilerin kariyer planlarını oluştururken dikkate alması gereken
önemli olgulardır.
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KRİPTO PARANIN KULLANIMINA İLİŞKİN GİRİŞİMCİLERİN VE
YATIRIMCILARIN TUTUMLARI *
ATTITUDES OF ENTRPRENEURS AND INVESTORS REGARDING
THE CRYPTOCURRENCY USAGE
Ümit UYSAL1

Funda BAYRAKDAROĞLU2

ABSTRACT
With the rapid progress of the Internet and technology in recent years, as an increasing awareness of
cryptocurrencies both in the world and in Turkey, especially Bitcoin's use has become a growing
worldwide currency. A cryptocurrency is a virtual currency system, which is used as a means of payment
for the purchase of goods and services, and operates as a standard currency providing a means of
payment to individuals without being connected to a reliable central system.These currencies, which are
rising in terms of financial markets, are of interest to investors and entrepreneurs with different names,
especially Bitcoin. It will be important for entrepreneurs and investors to measure information and
awareness against this trend of cryptocurrencies.In this context, the aim of the research is to examine
the concept of cryptocurency in detail and then to reveal the attitudes of individuals who trade or use it
as an investment tool.
For the purpose of the research, in-depth interviews were conducted with a total of nine people, four
investors, four business owners and one cryptocurrency exchange owner in Menteşe district of Muğla.
Most participants match the cryptocurrency to Bitcoin, which is considered to be the future currency
because of its ease of use and low commission fees.However, it is stated that there is a need for new
laws since there is a legal gap regarding cryptocurrencies and it is seen as an obstacle to the spread of
these currencies. In addition, investors and entrepreneurs prefer cryptocurrency because of their high
focus on curiosity and results.
Keywords: Trade, Cryptocurrency, Cryptocurrency Usage
ÖZET
Son yıllarda internet ve teknolojinin hızla ilerlemesiyle, hem Türkiye’de ve hem de dünyada bilinirliliği
giderek artan kripto para birimleri özellikle Bitcoin, dünya çapında kullanımı sürekli artan bir para
birimi haline gelmiştir. Kripto para birimi, mal ve hizmet alımında ödeme aracı olarak kullanılan,
güvenilir bir merkezi sisteme bağlı olmaksızın, kişilere ödeme aracı sağlayan standart bir para birimi
gibi çalışan, kullanıcıların kullanmasını sağlayan sanal para sistemidir. Finansal piyasalar açısından
yükselen bu para birimleri başta Bitcoin olmak üzere farklı isimlerle yatırımcıların ve girişimcilerin ilgi
alanındadır. Kripto paraların bu trendi karşısında bilgi ve farkındalığın ölçülmesi, girişimciler ve
yatırımcılar için önemli olacaktır. Bu bağlamda araştırmanın amacı, kripto para kavramını detaylı olarak
incelemek, ardından kripto para ile ticaret yapan veya yatırım aracı olarak kullanan bireylerin bu konuya
ilişkin tutumlarını ortaya koymaktır.
Araştırmanın amacı doğrultusunda, Muğla ili Menteşe ilçesindeki dört yatırımcı, dört işletme sahibi, bir
kripto para borsası sahibi olmak üzere toplamda dokuz kişi ile derinlemesine görüşme yapılmıştır.
Katılımcıların çoğu, kripto parayı Bitcoin ile eşleştirmekte, kullanımının kolay olması ve komisyon
ücretlerinin düşük olması nedeniyle geleceğin para birimi olacağı düşünülmektedir. Ancak kripto
paralar ile ilgili hukuki bir boşluğun olması bu paraların yaygınlaşmasının önünde engel görüldüğü için
yeni yasalara ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. Ayrıca yatırımcı ve girişimcilerin kripto parayı, merak
ve sonuç odaklılığının yüksek olmasından dolayı tercih ettiği görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Ticaret, Kripto Para, Kripto Para Kullanımı

İşletme Bilim Uzmanı Ümit UYSAL, Muğla Sanayi ve Ticaret Odası, Bilgi İşlem Sorumlusu, umituysalmutso@gmail.com
Dr. Öğr. Üyesi. Funda BAYRAKDAROĞLU, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü,
fkaya@mu.edu.tr
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YATIRIMCILARIN KRİPTO PARAYA İLİŞKİN TUTUMLARININ İNCELENMESİ” başlıklı tezinden hazırlanmıştır.
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1. GİRİŞ
Türkiye’de ve dünyada bilinirliliği giderek artan kripto para birimleri özellikle Bitcoin, dünya çapında
kullanımı sürekli artan bir para birimi haline gelmiştir. Finansal anlamda da kripto para piyasaları önemli
hale gelmiştir. Bu durum karşısında bilgi ve farkındalığın ölçülmesi yatırımcı ve girişimciler için önemli
olacaktır. Ayrıca gelişen teknoloji ile birlikte mevcut ödeme sistemleri kişilerin istek ve ihtiyaçlarına
cevap verememektedir. Günümüzde klasik bankacılık sistemlerinde EFT mesai saatlerinde
yapılmaktadır ve işlem ücreti kesilmektedir. Yurt dışına yapılacak para transferlerinde de Swift işlemi
kullanılmaktadır. Swift işleminde de para transferinin gecikmeli ve yüksek miktarda para kesintisi
yapıldığı bilinmektedir. Klasik bankacılık sistemine alternatif olarak görülen kripto paralar 7/24 ve
anında para transfer işlemlerinin gerçekleşebilmesine olanak sağlamaktadır. Bu işlemler Blok Zincir
olarak adlandırılan eşler arası ağda gerçekleşen tüm işlemlerin kayıtlarını tutmaya yarayan bir dağıtık
defter teknolojisinde saklanmaktadır. Ayrıca yatırımcı ve girişimciler kripto para birimlerini ödeme
aracının yanında yatırım aracı olarak ta kullanmaktadır.
Bu bağlamda, Muğla ili Menteşe ilçesindeki dört yatırımcı, dört işletme sahibi, bir kripto para borsası
sahibi olmak üzere toplamda dokuz kişi ile derinlemesine görüşme yöntemiyle yatırımcı ve
girişimcilerin vermiş olduğu yanıtlar doğrultusunda kavrama ilişkin kişilerin kripto para ile tutumları,
motivasyonları ve algılanan riskleri ölçmek çalışmanın amacını oluşturmaktadır.

2. KRİPTO PARA VE EKONOMİSİ
Kripto paralar, parasal değeri olan yüzlerce kod ile yazılmış bir veri bütünüdür. Dünyadaki diğer para
birimlerinden daha fazla ilgi görmesinin sebebi organik bir yapıya sahip olmasıdır. Yani kripto paralar
bir hükümet veya merkez tarafından denetlenmemekte ve yönetilmemektedir (Alptekin vd., 2018: 60).
Kripto paralar elle tutulmayan paralardır. Fiziksel para birimlerine dönüştürülebilmektedir. En bilineni
Bitcoin iken, Ethereum, Litecoin, Ripple ve Iota gibi binin üzerinde çeşitleri vardır. Kripto paralar
merkezi olmayan, belirli kurum, kuruluşa tabi olmayan ve değerini belirleyen bir yapıya dâhil olmayan
paralardır. Şifreleme topluluğu tarafından yönlendirilir. Dünya çapında geçerli değildirler ve bazı yasal
çerçeve de kabul edilirler (Nebil, 2018: 20).

2.1. Bitcoin
Bitcoin, kısaltması BTC olan herhangi bir kurum tarafından bir güvenceye sahip olamayan bir kripto
para birimidir (Sönmez, 2014: 8). Günümüzde ödeme yapmanın en hızlı yolu elden nakit vermektir.
Ödemeyi alan kişi parada bir anormallik görmez ise ödemeyi kabul eder. Bir ödemeyi yanında
olmadığımız kişi veya kuruma nasıl daha hızlı yapabiliriz sorusuna ise ilk akla gelen EFT, Havale,
PayPal, Western Union veya benzeri bir ödeme aracı kullanıyor olmanızdır. Ancak bunlar için hep bir
aracı kullanıyor oluyorsunuz. Araya aracı girince de komisyon ödenmekte, zaman harcanmakta, bir sürü
özel bilgilerinizi aracı ile paylaşmış oluyorsunuz. Bitcoin, bir aracı olmadan kişiden kişiye güvenli bir
şekilde ödeme yapmayı mümkün kılan kripto paradır. Buradaki kripto, yani şifreleme kelimesi internet
bankacılığındaki giriş şifresi ile karıştırılmamalıdır. Karşılığı parasal değer olan bilgisayar kaydının
şifrelenmiş halidir (Güven ve Şahinöz, 2018: 29-31).

2.2. Kripto Paralarda Madencilik
Kripto para madenciliği, blok zincir adıyla bilinen halka açık olan bir muhasebe defteri üzerinden işlem
onaylama ve ekleme sürecidir. Madencilik, işlemin doğruluğunu ispatlamak ve doğrulamaktır.
Böylelikle, blok zincire yeni bir blok eklemek için karmaşık algoritmalar süreci boyunca, bloğun
geçerliliğini doğrulayan işlemdir. Uygun donanıma ve internete sahip olan herkes madenci olabilir.
Madenciler bilmeceleri çözerek ödüle sahip olurlar yani her ürettiklerinden kendilerine pay
almaktadırlar. Madencilik için iyi bir donanım, iyi bir madencilik yazılımı ve bir Bitcoin cüzdanı
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oluşturmak gereklidir. Madenciler için diğer en önemli masraf elektrik enerjisidir. Hem sistemi
çalıştırmak, hem de sistemi soğutmak için yüksek bir elektrik enerjisine ihtiyaç vardır (Nebil, 2018: 56).

2.3. Kripto Paralarda Blok Zinciri
Blokzincir teknolojisi ilk olarak finansal uygulama örneği olarak Bitcoin ile ortaya çıkmıştır. Geleneksel
bankacılık siteminde Türkiye’den Almanya’ya para gönderilmek istendiğinde kişi bankaya talimat verir
ve Almanya’daki bir bankaya para aktarımı gerçekleştirir. Bunu yaparken bankalar yüksek oranda ücret
keserler ve bu süreç günler hatta haftalar alabilmektedir. Dolayısıyla sistem yavaş ve maliyetli
olmaktadır. Blokzincir teknolojisi ile geliştirilen Bitcoin’in önerdiği sistemde A kişisinden B kişisine
herhangi bir aracı kurum olmadan, oldukça düşük bir komisyon ücreti ödeyerek daha hızlı işlemlerini
gerçekleştirebilmektedir. Bankacılık sisteminde sistemin güvenliği bankalar tarafından kontrol
edilirken, blokzincir teknolojisinde tek otoriteye dayalı güven mekanizmasını ağdaki kullanıcılara
dağıtarak sistemin daha verimli ve güvenli çalışmasını sağlamaktadır (Emen, 2018: 47).

2.4. Kripto Para Ekonomisi
Ekonomi, kaynakların üretimi, kullanımı ve yönetimi ile ilintili uygulamalar, araştırmalar ve ifadelerden
oluşan bir sosyal bilim alanı olarak tanımlanabilir (James vd., 2015: 53) Ekonominin bir diğer anlamı
da bir olgu etrafında şekillenmiş olan ekonomik kurumlar, uygulamalar ve işlemlerden oluşan dinamik
bir yapıdır. Buna göre kripto para birimlerinin ortaya çıkışı ile oluşan farklı yapılar karşımıza
çıkmaktadır. Bunlar; hizmet sağlayıcı kuruluşlar ve kripto para birimleri sistemlerinin gelişmesi ile daha
sağlıklı şekilde işlemesine yardımcı olması için ortaya çıkan borsalar, ödeme işlemcileri, bankacılık
benzeri hizmetler veren işletmelerdir. Kripto paralar sahip oldukları kullanıcıların anonim olma özelliği
ile modern finansal düzenlemelerinin sahip olduğu şeffaflık ve hesapların kontrol edilebilir olması
noktalarında farklılık göstermektedir (Cusumano, 2014: 22-24).
Kripto para ve kripto para ekonomisinde, gelişmiş ülkeler Japonya, Kanada, Amerika Birleşik
Devletleri, Almanya, Fransa ve İngiltere’de Bitcoin kullanımı oldukça yaygındır. Japonya ve İrlanda’da
banka ATM’lerine benzeyen ve Bitcoin için dizayn edilmiş olan ATM cihazları vardır. Türkiye’de 2014
yılında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda Bitcoin ATM’si hizmete girmiş ancak teknik nedenlerden ve
yasal düzenlemelerin olmayışından dolayı bir süre sonra kapatılmıştır. Bitcoin ATM cihazı dünya
genelinde şu anda 75 farklı ülkede 4376 adet bulunmaktadır (www.coinatmradar.com).

3. KRİPTO PARALARIN TİCARETTE KULLANIMI
İnternet ve teknolojinin gelişmesiyle kripto para kullanımı sürekli artmakta ve bunun neticesinde kripto
paranın tüketiciler ile işletmeler tarafından kullanımı değerlendirilmektedir.

3.1. Tüketiciler Tarafından Kripto Para Kullanımı
Ticaretin gün geçtikçe artması, uluslararası ticaretinde arttığı günümüzde şirketler ödeme işlemleri için
farklı yöntemler aramaktadırlar. Ancak mevcut durumda şirketler transfer hızının yavaş, yetersiz ve en
önemlisi de yüksek ücretler ödemesi şirketleri zorlamaktadır. Yapılan araştırmalar sonucu uluslararası
alanda faaliyet gösteren firmalardan ödemeler için iki firmadan biri transfer ücretlerinin yüksek
olduğunu, geleneksel bankaları kullanan firmalardan ise beşte üçü ödeme süresinin uzunluğundan
memnun değildirler. Döviz hizmetlerinin de rekabetçilikten uzak hareket etmesi firmaları olumsuz
etkilemektedir. Tüm bu yaşanan sorunlar küresel ekonomi üzerinde de etkili olmaktadır. Bu yüzden, bu
hususta daha etkili ve ucuz bir yöntem bulunması hem yurt içi ticarette hem de yurt dışı ticarette iş
dünyasına büyük fayda sağlayacaktır. İyileşmelere bağlı olarak ta tüketiciler de rekabetçi fiyatlardan
yararlanarak fayda sağlayacaktır. Şirketlerde potansiyellerini tam anlamıyla kullanabilecektir. Bu
noktada, çözüm olarak Blok Zinciri teknolojisine dayanan kripto paralara ilgi daha da artmaktadır.
Kripto paraların döviz kurundan bağımsız olmaları, düşük transfer ücretleri, anlık ödeme hizmetleri ile
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hem iş dünyası hem de tüketici tarafından heyecan verici bir gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır
(Aslan, 2018: 34).

3.2. Tüketiciler Tarafından Kripto Para Kullanımı
İlk kripto para olan Bitcoin’in sağladığı gizlilik, ticari faaliyetlerini gizlemeye çalışan kişilerin dikkatini
çekmeyi başarmıştır. Bitcoin sisteminden para hareketlerinin izlenmesi, bu sistemi kullanan kişilerin
sahte hesap açarak veya takma ad kullandıklarından gerçek kişilere ulaşılması zor olmaktadır. Bu
özelliği kullanarak yasa dışı malların satılmasını sunan ilk platform Silk Road adlı internet sitesidir. Para
olarak Bitcoin kullanmaktaydılar. FBI tarafından 2013 yılında kapatılmıştır. Bu olayda merkezi bir
yönetim ve denetime sahip olmayan kripto paralar için ticarette yasa dışı işlerin olabileceğini gösterdi
(Durdu, 2018: 19).
Ticari faaliyette bulunan kişiler açısından Bitcoin temin etmenin yollarından biride ürün ve hizmetlerini
Bitcoin karşılığında satmaktır. Dünyanın birçok ülkesinde, Bitcoin ile her türlü ürün ve hizmet alınmakta
ve gün geçtikte daha da yaygınlaşmaktadır (Çarkacıoğlu, 2016: 33).

3.3. Kripto Para İşlem Platformları Kavramı
Kripto Para İşlem Platformları, işlem yapmak isteyenlerin farklı para türlerini kullanarak alım satım
yapabileceği online bir pazardır. Kripto para platformları alıcılar ile satıcıları bir araya getiren bir
sistemdir. Geleneksel bir borsa gibi kişiler piyasa emri veya limit girerek kripto para alış verişi
yapabilmektedirler. Bu platformlarda bir alıcı veya satıcı belli bir sipariş verirse bu sipariş bir listede
bekletilir ve uygun bir teklif gelene kadar o listede kalır. Fiyat eşleştirildiğinde ise işlem tamamlanır.
Kripto para işlem platformlarında (borsalar) gerçekleşen işlem başına bir komisyon almaktadırlar.
Komisyonlar her kripto para işlem platformuna ve işlem hacmine göre değişiklik göstermektedir. Bir
kripto para platformunda (borsa) işlem yapmak için önce platforma kayıt yaptırması ve kimliğini
onaylatması gerekmektedir. Kimlik doğrulama işlemlerini yaptıktan sonra kripto para satın almak için
hesaba para koyması gerekmektedir. Her farklı platformda değişmekle birlikte havale, kredi kartı, banka
kartı, çek hatta hediye kartları da dahil olmak üzere birçok farklı yöntemlerle hesaba para
aktarılabilmektedir. Her yapılan işlemlerden kripto para platformları işlem ücreti almaktadırlar (Nebil,
2018: 77-78).

3.4. Ticarette Kripto Para Kullanımının Avantajları ve Dezavantajları
Kripto para birimleri genel anlamda kolay taşınabilir olma, dayanıklı olma, bölünebilir olma, kolay taklit
edilememe, homojenlik konularında klasik paraya karşı bir avantaj sağlamaktadır. Öte yandan kripto
para birimleri herkes tarafından kabul edilme, miktarının yeterli olması, değerini koruma, vergi ve
borçlanmada kullanılabilme ve yasal olma konularında klasik para karşısında dezavantaja sahiptir
(Öztürk, 2014: 27-29).
Kripto paraların birçok avantajı ve dezavantajı vardır. Kripto paraların en önemli özelliği, kısıtlı arzın
belirli bir kurala tabi yani dijital olarak algoritmik düzenlere göre gerçekleşmesidir. Bu özellik
enflasyonu engellemektedir. Bununla birlikte kripto para, merkezi bir yapı olarak kontrol edilmediği
için takas amacıyla kullanacaklar için birçok avantaja sahiptir. Bunları aşağıdaki gibi sıralanabilir
(Tüfek, 2017: 78):




Vergi, beyan ya da kayıt gibi kanunsal yaptırımlardan uzaktırlar.
Devletler hiçbir vergi kesintisi uygulayamazlar.
Gizlilik ön plandadır. Hiçbir otorite hareketleri takip edemez.
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Mahremiyet esastır. Kimsenin parası ve transferleri kendi istemediği sürece bilinemez.
Fiziksel bir para değildir. İstenildiği takdirde fiziki olarak da saklanabilmesine rağmen taşıma
gibi fiziki yük ihtiva etmez.
İşyerleri için herhangi bir komisyon uygulanmamaktadır.
Transfer ücretleri diğer enstrümanlara göre çok düşüktür.

Diğer taraftan, kripto para sisteminin çoğunu elinde bulunduran Bitcoin için en büyük dezavantaj,
ödemelerin gerçekleşmesinin yaklaşık 10 dakika sürmesidir. Mutabakat için bu sürelere ihtiyaç
duyulmaktadır. Bir diğer dezavantaj ise, sanal para düzeneklerinin içsel değerinin sıfır olması yani
geleneksel olarak itibari para karşılığı olmaması ve yasal olarak arkasında hiçbir kurumun
bulunmamasıdır. Bunların yanı sıra söz konusu sistem başka sosyal ve ekonomik dezavantajlara sahiptir.
Bunlar aşağıda sıralanmaktadır (Tüfek, 2017: 79):






Kripto paralar halen küçük bir kitle tarafından kullanılmakta ve resmi olarak ödemelerde
kullanılmaması için direnç gösterilmektedir.
Kripto paralar ile yapılan işlemlerin geri dönüşü mümkün değildir.
Kripto paralar tamamen spekülatiftir. Değeri aniden düşebilir ve yükselebilir.
Dolandırıcılıklara açıktır ve önceki bölümlerde anlatıldığı gibi geri dönüşü yoktur. Anonim bir
sistem olduğundan avantaj dezavantaja dönüşebilir.
Enflasyonun olmaması deflasyona yol açabilir. Arz bittikten sonra mevcut paralar aşırı
değerlenebilir.

Günümüzde siber suç ve saldırıların artmasıyla birlikte Bitcoin yazılımının da tehlike altında olması bir
dezavantaj gibi görülmektedir. Sanal soygunlara ve dolandırıcılıklara karşı açık bir mekanizması vardır.
Ancak, bunun için geliştirilmiş üstün algoritma ve güvenlik duvarları yardımıyla güvenlik üst düzeye
alınarak Bitcoin kullanımının avantaj özelliği korunmaya devam etmiştir. Güvenlik için tasarlanan en
güncel teknoloji ise Bitcoin donanım cüzdanlarıdır (Bitcoin hardware wallet). Bu cihazlar Bitcoin
hesaplarını bilgisayar, internet ve borsadan bağımsız olacak şekilde şifrelenmiş taşınabilir bir bellekte
saklamaktadır. Bitcoin, bir muhasebe birimi olarak kullanılması, bir defter sistemine aktarılması oldukça
güç olmasının yanı sıra, yapılan işlemler kayıt altına alınır, fakat geri alınamaz özellikte olması gibi
önemli risklere de sahiptir (Hepkorucu ve Genç, 2017: 50).

4. KRİPTO PARALARIN TİCARETTE KULLANIMINA YÖNELİK ARAŞTIRMA
4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Kripto para birimlerinin hızla büyümesi, kripto paraların başka para birimlerine çevrilebilen bir dijital
para olması, kimi ülkelerde kabul edilip, kimi ülkelerde kabul edilmemesi, şuanda iki binde fazla kripto
paranın olması ve birinci bölümde bahsetmiş olduğum akademik çalışmalarla günden güne kripto
paralar ile ilgili daha fazla bilgi edinilmesi ve en önemlisi gelecekte bu kripto para birimlerinin ödeme
aracı olarak kullanılması veya yatırım aracı olarak kullanılması beklenmektedir. Bu bağlamda
araştırmanın amacı, kripto para kavramını detaylı olarak incelemek, ardından kripto para ile ticaret
yapan girişimci veya yatırımcıların bu konuya ilişkin tutumlarını ortaya koymaktır. Araştırmanın amacı
doğrultusunda, Muğla ili Menteşe ilçesindeki dört yatırımcı, dört işletme sahibi, bir kripto para borsası
sahibi olmak üzere toplamda dokuz kişi ile derinlemesine görüşme yapılmıştır.

4.2. Araştırmanın Kısıtları
Bu araştırma kripto para birimleri ile ticari ilişkilerde bulunan dört yatırımcı, dört işletme sahibi, bir
kripto para borsası sahibi olmak üzere toplamda dokuz kişi ile gerçekleştirilmiştir. Kripto para birimleri
ile ticari faaliyetlerde bulunan kişilerin Muğla ili Menteşe ilçesinde yeterli sayıda bulunmaması, farklı
illerde yapılarak daha çok bilgi edinme şansının zaman ve maliyet açısından zor olduğu ve bazı kişilerin
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kripto para ile çalışma göstermesine rağmen soruları yanıtlamaya yanaşmaması da araştırmanın önemli
kısıtlamasıdır.

4.3. Araştırmanın Yöntemi
Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmada kripto para birimlerinin ticarette
kullanılmasına yönelik bilgi elde edilmesi amaçlandığı için nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim
kullanılmıştır. Çalışmada daha doğru bilgilere ulaşmak için kripto para birimleri ile ilgili bilgilerinin
sorulup, hem bilgi sahibi hem de yatırımları olan kişilerden veriler toplanmıştır. Derinlemesine görüşme,
araştırmacının görüşme yaptığı kişi veya kişilerden aldığı cevaplardan hareketle yeni sorular yönelterek
konuyu detaylı incelemeye çalıştığı bir veri toplama tekniğidir (Tekin ve Tekin, 2012: 103). Örneklem
seçiminde araştırmanın amacına uygun olan olasılıklı olmayan örnekleme yöntemlerinden kartopu
örneklemesi kullanılmıştır. Kripto paralar ile ilgili bilgi düzeyi yüksek ve kripto paralar ile ticari
faaliyette bulunmuş kişilere ulaşılmış onun referansı ile yeni kişilere ulaşılarak örneklem
genişletilmiştir. Punch’a (2005: 169) göre başarılı bir mülakat yapılabilmesi için, uzatılmış samimi bir
sohbetin olmasıdır. Bu tip görüşmeler daha çok yetenek ile değil eğitimle kazanılmaktadır. Bu nedenle
araştırmacıların saha içinde ne kadar fazla zaman geçirdiği önemlidir. Bu sayede bu teknik ile ilgili bilgi
ve becerileri gelişmektedir.
Araştırmada kripto paranın ticarette kullanımı ile kişilerin görüşlerine ilişkin verileri toplamak amacıyla
Bayrakdaroğlu vd.’den (2018) uyarlanan yarı yapılandırılmış açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşmuş
mülakat formu Ek1 kullanılmıştır. Toplam 10 tane kripto para kullanıcısına ulaşılmış, bunlardan bir
tanesinin verdiği yanıtlar çok yüzeysel olduğu için değerlendirilmemiştir. Toplamda 9 adet mülakat
formu ile veri toplama süreci sonlandırılmıştır. Mülakatlar 10.04.2019-05.05.2019 tarihleri arasında
gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler esnasında veri kayıplarını önlemek amacıyla katılımcıların izin vermesi
kaydıyla, kayıt cihazı kullanılmıştır. Yapılan görüşmeler sonunda tutulan kayıtların katılımcılar
tarafından dinlenebileceği, gerektiğinde kayıtlarını isteğe bağlı olarak silebilecekleri belirtilmiştir.
Böylece katılımcıların kayıt cihazı üzerinde yatırabileceği olumsuzluklar ortadan kaldırılmıştır.
Mülakat formu kapalı uçlu sorular, 4 açık uçlu soru ve katılımcıların demografik özelliklerini, internet
kullanımlarını, kripto paralara yükledikleri anlamları ölçmeye yönelik kapalı uçlu sorulardan
oluşmaktadır. Katılımcılara açık uçlu soruların yanında çoğu kez neden sorusu sorulmuş ve verilen
cevaplara göre açık uçlu sorulardan daha fazla bilgi edinilmeye çalışılmıştır. Mülakatlar ortalama 30
dakika sürmüş katılımcılardan tüm sorular hakkında yanıt alınmıştır. Veriler içerik analizi tekniğiyle
katılımcıların vermiş olduğu cevaplar doğrultusunda incelenmiş ve bulgulara ulaşılmıştır. Analiz
sürecinden öncelikle, görüşme kayıtları bulunan katılımcıların görüşme kayıtları deşifre edilip
çözümlemeler yapılmıştır. Birebir alıntı olarak kullanılabilecek olan cümleler belirlenerek gerekli
görüldüğü durumlarda bulgular bölümünde birebir alıntı olarak yer almıştır.
4.4. Araştırmanın Bulguları
Katılımcılar; Yatırımcı (4), İşletme sahibi (4), Kripto para borsası sahibi (1), kişilerden oluşturmaktadır.
Katılımcıların 1’i 18-29 yaş aralığında, 6’sı 30-39 yaş aralığında 1’i 40-49 yaş aralığında 1’i 50 yaşın
üstündedir. Katılımcılardan 1’i lise mezunu, 4’ü üniversite mezunu, 4’ü yüksek lisans düzeyinde eğitime
sahiptir ve 3’ü 4001-6000, 1’i 6001-8000 ve 5’i 8001 üstü ortalama gelire sahiptir.
Katılımcıların internet kullanım süreleri incelendiğinde %80’lik kısmının 5 saatten fazla internet
kullandığı ortaya çıkmaktadır. Buradaki çıkan sonuca göre kripto para ticaretinden bulunan kişilerin
büyük çoğunluğunun internet kullanım süresinin çok olduğu görülmektedir. Ayrıca katılımcıların biri,
internet kullanım süresini 18 saat olarak belirtmiştir. Geri kalan %20 lik kısmının ise 3-5 saat internet
kullandıklarını belirtmişlerdir. Katılımcıların çoğu interneti kullanımını iş, sosyal medya, haberleşme
ve öğrenme/araştırma amacıyla kullandıklarını belirtmiştir. Katılımcıların çok düşük bir kısmı ise
interneti kullanım amacının okuma (gazete/kitap) olduğunu belirtmişlerdir.

792

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

Katılımcılara açık uçlu soruların yanında, ticarette kripto para kullanıp kullanmadıklarını, ürün veya
hizmet vererek karşılığında kripto para ile ticari bir faaliyette bulunup bulunmadıkları sorulmuştur.
Birkaç ticari faaliyette bulunan katılımcılar ifadelerini şu şekilde dile getirmiştir.
“Biz madencilik sektöründeyiz. Mermer alıp mermer satışı yapmaktayız, bazen yüksek ücretlerde satış
gerçekleştiriyoruz. Sürekli bankalar ile iç içeyiz. Yurt dışından para gelse de, biz yurt dışına para da
göndersek yüksek kesintiler olabiliyor. Çalışanlarımızdan biri kripto paralar ile çok ilgili ve paramızı
Bitcoin’e çevirip Bitcoin ile gönderirsek daha az ücret ödeyeceğimizi belirtti. Bizde Kanada’da olan bir
iş ortağımızla beraber bir web sitesi üzerinden Bitcoin cüzdanları alıp, çok cüzi bir miktarda kalıp
mermer alışverişinde bulunduk. Hem ürün alıp satıp, hem de Bitcoin’e sahip olduk. Hem de çok daha
az kesinti ile. Tabi ki bu bizim birbirimize karşı olan güven duygusundan dolayı yapabildik diye
düşünüyorum. Alt yapısı ile çok bir fikrim yok ancak devlet tarafından tam anlamıyla desteklenip,
kontrolü sağlanırsa kripto paralar, tüm para birimlerini bitirebilir. Bitcoin cüzdanımı şu an için bir iş
ortağım ile karşılıklı kullanmaktayım. İleride ticarette kripto para kullanımı artar ise bu sistemi
kullanacağımızı kesin gözüyle bakıyorum Şu an otomatikman yatırımda yapmış oluyorum. Bitcoin
herhangi bir artış gösterirse ayrıca da para kazanmış olacağım. Tabi ki azalma olasılığı da mevcut
bence ticaret bir risktir (K8) ”.
“Ben bir kripto para yatırımcısıyım, ayrıca Muğla’da faaliyetimi devam ettirdiğim bir mühendislik
şirketim var. Bir mermer ocağına yaptığım proje sonrasında, ocak sahibi kripto parasının olduğunu ve
ödemeyi oradan ödeyip ödeyemeyeceğini sordu. Benimde yıllardır kripto para ile iç içe olmamdan
dolayı teklifi kabul edip, o zamanın alacağıma karşılık gelen Bitcoin değeri ile borçlarını hesaplayarak
ödemeyi online olarak cep telefonundan saniyeler içinde yaptı. Ben dilediğim gibi istediğim zaman
parayı TL’ye çevirip TL olarak çekebilirim (K5) ”.
Katılımcılardan biri hem kripto para madenciliği, hem de kripto para ticareti yapmaktadır. Katılımcı
kendi bilgisayarlarında Ethereum madenciliği yaptığını dile getirmiştir. Ethereum madenciliği ile
kazandığı Ethereum’u Bitcoin’e çevirip yurt dışındaki bir site üzerinden lisans satın aldıklarını dile
getirmiştir. “ Bitcoin’in bizim aldığımız lisansları Türkiye’de alışverişini yapan bir uygulama yok.
Genelde alışveriş yapmak istiyorsak yurt dışı siteleri tercih ediyoruz (K4)”.

5. SONUÇLAR
Kripto paralar özellikle Bitcoin, insanların son yıllarda ticari faaliyetlerinde ve yatırımlarında
kullandıkları, hızla gelişmekte olan teknoloji ile birlikte ekonomi dünyasında da kendisinden söz
ettirmeye başarmış, çağımızın en önemli konularından birisi haline gelmiştir. Kripto para kavramı,
kripto paranın ticarette kullanımı ve blok zinciri teknolojisi incelendiğinde, ekonomi, bilişim ve
özellikle finans adına birtakım yenilikler sunmuştur. Satoshi Nakamoto’nun 2008 yılında ortaya attığı
bu sisteme yenilikler eklenmekte ve gittikçe geliştirilmektedir. Bu yenilikler kripto paraların daha düşük
para transfer hızı, ücretleri ve en önemlisi güvenlik olarak devam etmektedir. Kripto paraların bir tarafta
güvenilirliği ve hızlı olması konuşulurken bir yandan devletlerin kripto paralara olan bakış açıları
farklılaşmıştır. Bazı ülkelerde kripto para birimlerinin geniş kullanım alanı söz konusu iken bazı
ülkelerde kripto paraların kullanılması yasaklanmıştır. Türkiye ise kripto paralar hakkında henüz bir
yasaklama veya yasallaştırma yapmamıştır.
Yapılan bu araştırmada kripto paralar ile ticari faaliyetlerde bulunmuş veya yatırım yapmış deneyimli
kullanıcıların görüşleri yarı yapılandırılırmış mülakatlarla incelenmiş ve içerik analizi ile
değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular, yatırımcı veya girişimcilerin kripto parayı düşük transfer
ücretlerini olması, merak ve sonuç odaklılığının yüksek olmasından dolayı tercih ettiği görülmektedir.
Yatırımcı veya girişimcilerin kripto paraları gelecekte daha fazla kullanacağını, devletin en kısa sürede
kripto para birimlerini özellikle Bitcoin’nin muhasebe kayıtları ve vergilendirme hususunda yapacağı
düzenlemelerin ardından, kripto paranın daha fazla gelişeceği görülmektedir. Yasal düzenleme sonrası
yatırımcı ve girişimcilere yapılacak bilgilendirme çalışmaları, yatırımcı ve girişimcilerin sayısını
arttıracak ve kripto paraya olan ilgilerinin artmasına sebep olacaktır. İşletmelerin kripto paralar hakkında
daha fazla bilgi sahibi olması durumunda, özel sektördeki işletmelerin kripto parayı işlemlerinde daha
fazla kullanmasına yol açacaktır. Bu bağlamda mevcut finansal yapıda kripto paraların bir para ve
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ödeme aracı olarak uzun yıllar tercih edilebileceği ön görülmektedir. Çalışmada, yatırımcı profilleri için
kripto para birimlerinin, riskli bir yatırım aracı olduğu değerlendirilmektedir. Yatırımcılar risk
alabileceği ölçüde kripto paralara yatırım yapabilirler.
Çalışmanın bazı kısıtları da bulunmaktadır. Kripto para birimleri ile ticari faaliyetlerde bulunan
kişilerin Muğla ili Menteşe ilçesinde yeterli sayıda bulunmaması, farklı illerde yapılarak daha çok
bilgi edinme şansının zaman ve maliyet açısından zor olduğu ve bazı kişilerin kripto para ile
çalışmasına rağmen soruları yanıtlamaya yanaşmaması da araştırmanın önemli kısıtlamasıdır. Kripto
paraların yeni bir konu olması ve literatürde çok fazla akademik bir çalışma olmaması sebebiyle kripto
paralar ile yapılabilecek araştırma sayısı oldukça fazladır. Konu ile ilgili bundan sonra yapılacak
çalışmalarda kripto paranın gündelik alışverişte kullanımının yaygınlaşmasına engel olan durumların
neler olduğunun incelenmesi önerilebilir. Ayrıca kripto para borsaları ile ilgili yapılacak akademik bir
araştırma sonuçlarından gerek devlet kurumları, gerekse çeşitli yatırımcıların fayda sağlayabileceği
düşünülmektedir.
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BORSA İSTANBUL XKOBİ SANAYİ ENDEKSİNDE YER ALAN
DOKUMA GİYİM EŞYASI VE DERİ SEKTÖRÜNDE YER ALAN
FİRMALARIN GÖRELİ ETKİNLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
MEASURUMENT OF RELATİVE EFFİCİENCİES OF FİRMS INCLUDED
İN TEXTİLE, CLOTHES AND LEATHER SECTOR İN İSTANBUL
STOCK EXCHANGE SME INDUSTRY INDEX
Hatice CENGER 1

Erkan POYRAZ2

ABSTRACT
In this study, relative efficiencies of firms which are involved in textile, clothes and leather sector in
İstanbul Stock Exchange SME Industry Index have been measured through the data envelopment
analysis (DEA) method which is based on mathematical programming. In the research which is belonged
the period of 2015-2018, the data is obtained from financial statement of public enlightenment platform,
variables of input are current ratio, cash ratio and leverage ratio. Variables of output are return on equity,
return on assets and net profit margin labels. In the result of productivity analysis, firms have been
identified which are efficient and inefficient and some advises have been given for inefficient firms.
Key Words: SMEs Stok Exchange, Data Envelopment Analysis, Woven Clothing and Leather
Industry.
Jel Codes: G30, C14, M16
ÖZET
Bu çalışmada Borsa İstanbul KOBİ Sanayi Endeksi’nde (XKOBI) yer alan, Dokuma Giyim Eşyası ve
Deri Sektöründe yer alan firmaların göreli etkinlikleri matematiksel programlama tabanlı Veri Zarflama
Analizi (VZA) yöntemi ile ölçülmüştür. Kamu Aydınlatma Platformundan elde edilen mali tablolardan
2015-2018 dönemlerine ait verilerin kullanıldığı araştırmada, girdi değişkenleri; cari oran, nakit oranı
ve kaldıraç oranıdır. Çıktı değişkenleri ise : Özsermaye karlılığı, aktif karlılığı ve net kar marjı
etiketleridir. Verimlilik analizi sonucunda, etkin ve etkin olmayan firmalar tanımlanmış ve etkin
olmayan şirketler için bazı önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: KOBİ Borsası, Veri Zarflama Analizi, Dokuma Giyim Eşyası ve Deri Sektörü.
Jel Kodu:G30, C14, M16

1.GİRİŞ
Ülkemizde ve dünyada ekonomik sistem içinde önemli ve büyük bir yer tutan KOBİ'ler; istihdamın
oluşmasına, yatırımların yapılmasına, üretim ve verimliliğe, girişimciliğin geliştirilmesine, bölgesel
kalkınmaya, rekabet ortamının yaratılmasına ve dolayısıyla makro ekonomik göstergelere önemli
katkılarda bulunmaktadır (KOSGEB, 2011:4).
Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de ekonominin dinamik ve sürükleyici unsurlarından biri olan ve
ülkemizin sosyo-ekonomik gelişimi açısından büyük önem taşıyan KOBİ'ler genel olarak, emek yoğun
çalışan, çabuk karar verme yeteneğine sahip, düşük düzeyde yönetim giderleri ile faaliyet gösteren ve
1
2
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ucuz bir üretim gerçekleştiren iktisadi teşebbüsler olarak nitelendirilebilir(Uludağ ve Serin, 1990:114).
KOBİ’ler bağımsız ekonomik birimler olarak mal ve hizmet sunarak ekonomiye katkıda bulundukları
gibi büyük işletmeler için bir “yan sanayi” görevi de görerek bu işletmelerin sürekliliğine katkı
sunmaktadırlar (Koyuncugil ve Özgülbaş, 2008;1)
KOBİ'lerin evrensel bir tanımını yapmak mümkün olmadığı gibi KOBİ’ tanımı, ülkeden ülkeye hatta
aynı ülke içersinde farklı kurumlar tarafından değişik şekillerde tanımlanabilmektedir.
KOBİ tanımı ile ilgili olarak ülkemizde de çeşitli kurumlar tarafından farklı tanımlamalara rastlamak
mümkün olup bu tanımlamalarda kullanılan ölçüt, genellikle çalışan sayısıdır. çalışan sayısına ilave
ölçüt olarak bazı tanımlamalarda nitel veya nicel anlamda farklı kriterler de kullanılmıştır.
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) Tanımı ve Nitelikleri Belirleyen Yönetmelik, günün
şartlarına göre revize edilerek 4 Kasım 2012 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yapılan düzenleme ile mikro, küçük ve orta büyüklükteki ekonomik birim ve girişimlerin tanımları
yeniden belirlenmiş ve şöyle tanımlanmıştır; "Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ): İki yüz elli
kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri
kırk milyon TL’yi aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme
olarak sınıflandırılan ekonomik birimler veya girişimlerdir"
Tablo 1. KOBİ Tanımı Yönetmeliğine Göre İşletmelerin Sınıflandırılması
Kriter
Mikro Ölçekli KOBİ Küçük Ölçekli KOBİ Orta Ölçekli KOBİ
Çalışan Personel Sayısı
0-9
10-49
50-249
Yıllık Net Satış Hâsılatı
1.000.000
8.000.000
40.000.000
Yıllık Mali Bilanço Toplamı
1.000.000
8.000.000
40.000.000
Kaynak: 4 Kasım 2012 Tarihli ve 28457 Sayılı Resmî Gazete “Küçük ve Orta Büyüklükteki
İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına
Dair Yönetmelik”
Yapılan revizyonla Küçük işletmelerin daha önce 5 milyon TL olan satış hâsılatı veya mali bilanço üst
limiti 8 Milyon TL’ye yükseltilirken Orta Büyüklükteki İşletmelerin daha önceden 25 milyon TL olan
satış hâsılatı veya mali bilanço üst limiti 40 Milyon TL’ye yükseltilmiş çalışan sayısı 250 olarak
korunmuştur.
2003/361/EC sayılı tüzük çerçevesinde Avrupa Birliği’nde 1 Ocak 2005’te yürürlüğe giren KOBİ tanımı
çalışan kişi sayısı, yıllık ciroları veya bilanço büyüklüğü ve son olarak da bağımsızlık kriterlerinden
oluşan ölçüleri kapsamaktadır.
Tablo 2. AB Tanımına Göre İşletmelerin Sınıflandırılması
Kriter
Mikro Ölçekli KOBİ Küçük Ölçekli KOBİ Orta Ölçekli KOBİ
Çalışan Personel Sayısı
‹ 10
‹ 50
‹ 250
Yıllık Net Satış Hâsılatı
≤ 2 Milyon Avro
≤ 10 Milyon Avro
≤ 50 Milyon Avro
Yıllık Mali Bilanço Toplamı
≤ 2 Milyon Avro
≤ 5 Milyon Avro
≤ 43 Milyon Avro
Kaynak:http://www.kobi.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=134&Itemid=
226 çevrimiçi erişim tarihi 15.07.2017 18:10
KOBİ' lerin heterojen bir yapıya sahip olmasından ötürü sadece bir grupta toplayarak incelemek oldukça
zordur. Ayrıca geleneksel yöntemlerle çalışan işletmelerden modern işletmelere, bağımsız çalışan
firmalardan uydu şirketlere, fason imalatçılara kadar çok geniş bir yelpaze içinde yer almaktadırlar. Bu
bakımdan
bu
işletmeler,
değişik
bakış
açılarına
göre
farklı
şekillerde
sınıflandırılabilmektedirler(Akgemci, 2001:8).
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AB KOBİ tanımı ve ülkemizdeki KOBİ tanımı karşılaştırıldığında çalışan sayısı bakımından aynı
değerleri kabul ettikleri görülmektedir. Fakat satış hasılatı ve mali bilanço ölçütleri bakımından AB
değerlerinin altında değerler kabul edilmektedir. Türkiye ile AB ülkelerindeki KOBİ’ler
karşılaştırıldığında aşağıdaki tablo oluşmaktadır:
Tablo 3. AB ve Türkiye’de KOBİ’ler
Avrupa Birliği’nde KOBİ’ler
Türkiye’de KOBİ’ler
İşletme başı ortalama istihdam=6
Yıllık devlet yardımı 1.105 paund İşletmelerde
kurumsallaşma söz konusu
İşletmelerin % 70’inde finansal enstrümanlar
konusunda bilgi eksikliği söz konusu
Kredi güvenilirliği açısından güçlü konumda
Modern finansal enstrümanları (risk sermayesi,
kredi garantisi, leasing gibi) kapsamlı olarak
kullanılmakta,
Üniversite tarafından desteklenen KOBİ’lerin
sahip olduğu teknolojik yatırımların payı %
20’dir.
Kamusal araştırma ve geliştirme kurumları
tarafından desteklenen KOBİ’lerin sahip olduğu
teknolojik yatırımların payı % 25’tir.
İş hacmi (işletme başı) 780.000 paund
Kaynak: Konrad Adenauer Foundation, 2001, 115

İşletme başı ortalama istihdam 2-3
Yıllık devlet yardımı 200 pound İşletme sahibi,
hem finans müdürü, hem pazarlama müdürü, hem
de üretim ve geliştirme müdürü konumunda
İşletmelerin % 90’ından fazlasında finansal
enstrümanlar konusunda bilgi eksikliği söz
konusu
Kredi güvenilirliği düşük konumda
Modern finansal enstrümanları kullanabilme gücü
düşük
Modern finansal enstrümanları kullanabilme gücü
düşük çok önemsiz düzeydedir
Çok önemsiz düzeydedir

İş hacmi (işletme başı) 200.000 paund

Tablo 3 incelendiğinde KOBİ’lerin kurumsallık, finansman, güvenilirlik, istihdam ve teknolojik açıdan
AB ülkelerinden geride olduğu görülmektedir. Bu ve benzeri eksikliklerin giderilmesi için KOBİ’lerin
desteklenmesi gerekmektedir.
Ülkemizde ve dünyada ekonomik sistem içinde önemli ve büyük bir yer tutan KOBİ’ler; istihdamın
oluşmasına, yatırımların yapılmasına, üretim ve verimliliğe, girişimciliğin geliştirilmesine, bölgesel
kalkınmaya, rekabet ortamının yaratılmasına dolayısıyla makro ekonomik göstergelere önemli
katkılarda bulunmaktadır (KOSGEB , 2011-2013,:4).
KOBİ‟ler; değişen piyasa koşullarına hızlı uyum yetenekleri, esnek üretim yapıları, bölgeler arasında
dengeli büyüme, işsizliğin azaltılması ve yeni iş alanları açılmasındaki katkıları gibi bir dizi olumlu
özellikleri nedeniyle, ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasının temel taşlarıdır. Ülkemizde de
işletmelerin yüzde 99,77‟sini oluşturan KOBİ’ler, toplam istihdamın yüzde 78‟ini, toplam katma
değerin yüzde 55‟ini, toplam satışların yüzde 65,5‟ini, toplam yatırımların yüzde 50‟sini, toplam
ihracatın yüzde 60,1‟ini, toplam kredilerin yüzde 24‟ünü gerçekleştirmektedir. Bu rakamlar,
KOBİ’lerin Türkiye ekonomisindeki önemli rolünü açıkça göstermektedir(Ergün, 2012:1). Özellikle
bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde KOBİ’lerin sosyo-ekonomik dengenin sağlanmasındaki katkıları,
onları bir noktada ekonominin temel unsuru durumuna getirmektedir(Müftüoğlu, 1989:33-35).
Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ); ülke ekonomisinin büyümesinde, rekabet edebilirliğin
sağlanmasında ve istihdam oluşturulmasında tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ekonominin baş
aktörlerinden birisidir. KOBİ'ler, kar elde etmek büyümek ve sürekliliğini sağlayabilmek için
kaynaklarını verimli ve karlı kullanmak durumundadırlar ve bu nedenle zaman içerisinde gelişim
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yönlerini görebilmeleri için performanslarını ölçmeleri gerekmektedir. Ölçülmeyen bir olgunun
geliştirilmesi, kontrol edilmesi ve değerlendirilmesi mümkün olmayacağından KOBİ’ler performans
ölçüm sistemlerini kullanmak durumundadırlar. Bu nedenle performans ölçümünün faydalarından
istifade edebilmek için kurumların, bilinçli kararlar alınmasına ve uygulanmasına yardımcı olan, etkili
bir performans ölçüm sistemi uygulamaları gerekmektedir.
Çünkü performans ölçüm sistemleri, uygun verinin toplanması, karşılaştırılması,gruplandırılması, analiz
edilmesi, yorumlanması ve yayılması yoluyla geçmişte yapılanların verimliliğini ve etkinliğini
değerlendirmektedir(Neely, 1998:5-6).
Bu bağlamda, Borsa İstanbul KOBİ Sanayi Endeksi’nde (XKOBI) yer alan, Dokuma Giyim Eşyası ve
Deri Sektöründe yer alan firmaların verimliliğini ölçmeyi amaçlayan çalışma üç bölümden
oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde konu ile ilgili teorik çerçeve ve literatür özetine yer
verilmiştir. Çalışmanın ikinci bölümü olan uygulama bölümünde; Borsa İstanbul KOBİ Sanayi
Endeksi’nde (XKOBI) yer alan, Dokuma Giyim Eşyası ve Deri Sektöründe yer alan firmaların finansal
verileri kullanılarak veri zarflama analizi (VZA) yapılmıştır. VZA uygulaması sonucunda etkin olarak
değerlendirilen karar verme birimlerinin kendi aralarındaki etkinlik sıralamasını görebilmek amacıyla
Süper Etkinlik uygulaması yapılarak sonuç ve değerlendirme bölümü ile çalışma tamamlanmıştır.

2. KOBİ BORSALARI
KOBİ borsaları, işletmelerin sermaye piyasaları yoluyla kaynak temin ettiği piyasalardır. Borsanın
KOBİ’lere yönelik olarak düzenlenmesi yeni bir kavram olmakla birlikte, gelişme ve büyüme
potansiyeline sahip birçok KOBİ sermaye piyasalarından finansman sağlamada engellerle
karşılaşmaktadır.
KOBİ Borsalarının oluşturulmasının en önemli nedeni bankalardan büyük işletmeler kadar rahat fon
temin edemeyen KOBİ’lerin finansman ihtiyaçlarını karşılamaktır. Makroekonomik istikrar ortamında
ekonomik büyümenin kalıcı olması açısından KOBİ’lerin finansmanı büyük önem taşımaktadır.
Finansman sayesinde işletmeler faaliyetlerini sürdürmekte ve yeni yatırımlara cesaret edebilmektedirler.
Bu nedenle KOBİ’lerin varlığını sürdürmesi ve büyümesi yolundaki en önemli engel kısıtlı finansman
olanaklarıdır (Güler ve Taner; 2008, s.52).
Bu amaçla birçok ülkede KOBİ’lerin finansman temininde önemli rol oynamaya başlayan KOBİ
borsaları kurulmuştur. AB ile entegrasyon sürecinde olan ülkemiz açısından sermaye piyasalarındaki
gelişmelerin yakından izlenmesi ve ülkemize uygun uygulamaların hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Dünya’da KOBİ borsaları, şirketlerin büyüklüğüne, geçmişine ve sektörün özelliklere göre farklı
yapılanmalar ile ortaya çıkmaktadır.
Bunun tüm dünyada ki en iyi örneği Amerika'da NASDAQ borsasıdır. Bu borsa, tamamen KOBİ’lere
yönelik olarak elektronik ortamda işlem yapmaktadır. Bunun yanında Avrupa’da ESDAQ, Japonya’da
JASDAQ, Güney Kore, KOSDAQ Romanya RASDAQ ve Malezya’da MESDAQ İngiltere’de
Alternative Inverstment Market (Alternatif Yatırım Borsası-AIM), Almanya’da DEUTSCHE BÖRSE
bünyesinde kurulan NEUE MARKT, Fransa’da NOUVEAU MARCHE, Kanada’da VENCUVER
Borsası da küçük ve orta boy işletmelerin işlem yapmaları amacıyla kurulmuştur(Söğüt, 2001; 102-103)
KOBİ borsalarına ilişkin uygulamalar iki şekilde meydana gelmektedir (Güler ve Taner. 2008:525). Bu
uygulamalardan birincisi; ana borsa içinde meydana gelen piyasalardır. Ana borsa içinde KOBİ’ler için
farklı bir pazarda ve kotasyon şartları, kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yanı sıra işlem sistemleri
kapsamında işlem gördükleri borsalar olarak ifade edilmektedir. Ülkemizde bu duruma örnek; Borsa
İstanbul içinde yapılanmış olan “Yeni Ekonomi Pazarı ve İkincil Ulusal Pazar”dır.
İkinci uygulama ise; borsa dışında kote edilmiş piyasanın ulusal piyasadan ayrı olarak kurularak işlem
görmesidir. Bazı ülkelerde kanuni yükümlülükler KOBİ’leri ana borsa içinde değerlendirmeye izin
vermemektedir. Bu sebepten ötürü KOBİ borsaları ayrı bir tüzel yapı içinde değerlendirilmektedir.
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Türkiye’de bu tür borsaya örnek vermek gerekirse etkin bir şekilde faaliyet göstermeyen, KOBİ Borsası
olarak adlandırılan Gelişen İşletmeler Piyasası A.Ş. verilebilir. (Şener, 2006:33)
Ülkemizde, 2013 yılında ismi Borsa İstanbul olarak değişen ve ülkemizdeki işletmelerin işlem
gördükleri ana piyasa 1985 yılında kurulmuştur. Bu borsada hem büyük işletmeler hem de KOBİ’ler
işlem görebilmekle beraber kotasyon şartlarının KOBİ’lerce ağır bulunması sebebiyle KOBİ’lere
yönelik ayrı bir borsa oluşturulma gereği duyulmuştur. Türkiye’de yıllardır kurulması düşünülen KOBİ
Borsası, Borsa İstanbul, KOSGEB ve SPK’ nın katkılarıyla Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) olarak
kurulmuştur. 18.08.2009 Gelişen İşletmeler Piyasası sayesinde Ana Hisse Senetleri Piyasası’ndaki
kotasyon şartlarını yerine getiremeyen KOBİ’lere alternatif bir finansman kaynağına ulaşabilme imkânı
sağlanmıştır (Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliği, s.2).
Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliğine göre, bu borsaya kote olmak isteyen
KOBİ’lerin; anonim şirket statüsünde olması, ana borsa kotasyon şartlarını sağlamıyor olması, borsada
işlem görecek payların tedavülüne bir engelin olmaması, bir piyasa danışmanı ile en az 2 yıl süreli bir
anlaşmasının olması ve son bir yıllık mali verilerinin bağımsız denetim yapan otoritelerce denetlenmiş
olması şartlarını birlikte sağlamaları gerekmektedir(http://www.borsaistanbul.com/urunler-vepiyasalar/duzenlemeler/yönetmelikler)
Borsaların KOBİ’lere katkıları sadece finansman kaynağı ile sınırlı değildir. Aynı zamanda borsalarda
işlem gören KOBİ’ler kendilerini daha iyi tanıtabilmekte ve faaliyet gösterdikleri pazarlarda
bilinirlikleri artmaktadır. KOBİ’lerin borsada işlem aşamasındaki en büyük zorlukların başında halka
arza ilişkin maliyetler gelmekteydi. Gelişen İşletmeler Piyasası’nda halka arza ilişkin maliyetler düşük
olmakla birlikte KOSGEB KOBİ’lere destek sağlamaktadır. Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem
görmek üzere sermaye piyasası araçlarını halka arz edecek KOBİ’ler için KOSGEB tarafından “KOBİ
Destek” programı oluşturulmuştur. KOSGEB, KOBİ’lerin halka arza ilişkin maliyetlerinin
karşılanmasına yönelik olarak 100.000TL’ye kadar geri ödemesiz destek sağlamaktadır
https://www.halkbankkobi.com.tr/NewsDetail/KOBI-Borsasi-nedir/325).
Özetle KOBİ Borsası, büyük işletmelere göre kurumsallaşma, yönetim becerileri, pazarlama faaliyetleri
ve fon bulma imkânları kısıtlı olan KOBİ’lerin bu zayıf yönlerini güçlendirerek ekonomik faaliyetlerini
daha etkin ve verimli gerçekleştirmelerini sağlamaktadır.

3. LİTERATÜR ÖZETİ
Performans ölçümü büyük işletmelerde olduğu gibi KOBİ’ler için de önemli bir konudur ancak
KOBİ’lerde performans ölçümü ile ilgili olarak kısıtlı sayıda çalışma mevcuttur. Şimdiye kadar yapılan
çalışmalar finansal verilere ulaşmadaki güçlük sebebi ile nitel yöntemlerden oluşmaktadır. Bunun
yanında büyük işletmeler için tasarlanan modeller çok aşamalı, çok fazla strateji odaklı, uzun vadeli ve
zaman alıcı olması sebebiyle KOBİ'lerde iyi bir şekilde uygulanamamaktadır. KOBİ'lerin gelişen
işlemler piyasasında işlem görmesi ile birlikte finansal verilere ulaşım kolaylaşmış ve aşağıda belirtilen
çalışmalar yapılmıştır.
Bektaş ve Tuna (2013), Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem gören on bir işletme için
Gri İlişkisel Analiz yöntemiyle performans ölçümünü hedefledikleri çalışmada, işletmelerin 2011 yılı
bilanço ve gelir tablosu verilerinden yararlanarak altı tane oran elde etmişlerdir. Analiz sonucunda, en
yüksek performansa sahip işletmenin net kar/toplam varlık, net kar/özsermaye ve net kar/net satışlar
olmak üzere karlılık oranlarında yüksek değerlere sahip olduğunu görmüşlerdir.
Çıtak (2015), çalışmasında; 2012-2013 yıllarına ait veriler kullanılarak, Borsa İstanbul KOBİ Sanayi
Endeksi’nde (XKOBI) yer alan firmaların pazarlama yatırımlarının etkinlikleri analiz etmek amacı ile
Pazarlama yoğunluğunun tek girdi, vergi öncesi kar marjı ve piyasa değerinin çıktılar olduğu CCR ve
BCC veri zarflama modelleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda KOBİ’lerin pazarlama yatırımlarının
etkinliklerinin genel olarak düşük olduğu ve çoğunun ölçeğe göre artan getiride faaliyet gösterdiği
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bulgusuna ulaşmış ve aktif büyüklüğü daha düşük olan firmalara kıyasla aktif büyüklüğü daha yüksek
olan firmaların ölçek etkinliğinin daha fazla olduğu sonucuna ulaşmıştır
Tayyar ve Gökakın (2017) BIST Gelişen İşletmeler Piyasasında işlem gören şirketlerin performanslarını
değerlendirmeyi amaçlamışlardır. Araştırmacılar çalışmalarında 4 ana oranda grupladıkları 8 alt oranı
kriter olarak almış, ve 21 şirket için VIKOR ve GİA yöntemleri ile performans sıralaması yapmış ve iki
yönteme göre elde ettikleri sonuçları karşılaştırmışlardır.

4.PARAMETRESİZ YÖNTEM VZA
Farrell’in (1957) performans etkinliğini belirlemedeki teorik yaklaşımına dayanan Veri Zarflama
Analizi, Charnes ve diğerleri (1978) tarafından geliştirilmiş doğrusal programlama tabanlı bir
yaklaşımdır. (Ulucan, 2002; 187).
Gerçekleştirilen ilk VZA uygulamasında Charnes ve arkadaşları 1978 yılında A.B.D. deki devlet
okullarının verimliliklerini ölçmüşlerdir. Çalışmalar devam ederken 1957 yılındaki Farrell’in “The
Measurement of Productivite Efficiency” çalışması Cooper’ın dikkatini çekince Charnes ve arkadaşları
tarafından çalışma genişletilerek etkinlik ölçümü için VZA başarı ile uygulandı. Projenin detayları
Charnes ve arkadaşları tarafından 1981 yılında tanımlandı (Cooper, 1999:21).
VZA yönteminin temelinde, Farell tarafından ortaya konan en az girdi kullanımıyla en fazla çıktıyı veya
aynı girdiyle daha fazla cıktı elde etmeyi tanımlayan teknik etkinlik kavramı yatmaktadır. Farrell’in
gerçekleştirdiği etkinlik ölçümü, etkin olmayan gözlemlerden eşürün eğrisine diğer bir deyişle etkin
sınıra kadar olan radyal (aynı oranda) azatlımlar veya genişlemelere dayalı olarak gerçekleştirilmiştir
(Farell, 1957: 257).
VZA benzer işleri yapan çoklu girdi/çıktıya sahip organizasyonel birimlerin göreli etkinliklerini
ölçmede kullanılan matematiksel programlama tabanlı bir yöntemdir. Özellikle birden çok girdi ya da
çıktının ağırlıklı girdi veya çıktı setine dönüştürülemediği durumlarda VZA etkin bir yaklaşım olarak
kabul edilmiştir (Ulucan, 2000; 1).
VZA tekniğinde girdi ve çıktılar negatif sayı olmamalıdır ve boş bir girdi veya çıktı değeri
tanımlanmamalıdır (Kuosamanen,2003;2). VZA ağırlık seçiminde esnektir. Ağırlıklar her bir karar
verme biriminin girdi ve çıktıları için ayrı ayrı tahsis edilir. VZA’nın bu esnekliği VZA için temel
avantajlardan biri olduğu söylenebilir.
Klasik verimlilik analizindeki tekli girdi-tekli çıktıdan farklı olarak çoklu girdi-çoklu çıktı temelinde
harekete eden VZA, hızlı kuramsal gelişimi yanında uygulamada da hızlı bir süreç izlemiştir.
Hastanelerde, postanelerde, bankacılıkta mahkemelerde, eczanelerde, taşımacılıkta, polis karakollarında
ve eğitim kurumları gibi pek çok kamu hizmet alanlarında binlerce çalışma yapılmıştır. Başlangıçta kâr
amacı gütmeyen kamu kuruluşlarında karşılaştırmalı verimliliği ölçen VZA, sonraları kâr amaçlı üretim
ve hizmet sektörlerinde işletmeler arası teknik verimliliğin ölçülmesinde de yaygın biçimde
kullanılmaya başlanmıştır (Gülcü,2001:113-138).
Veri Zarflama Analizi tekniğinde tahminler, kullanılan VZA modeline ve modelin yönelimine bağlı
olarak değişir (Charnes v.d., 1984). Verimlilik sınırını belirlemek için iki model vardır: ölçeğe sabit
getiri (constant-returns-to-scale model) (ÖSG) ve ölçeğe değişken getiri (variable-returns-to-scale)
(ÖDG) modeli. Bir ÖSG modelinde girdi(ler)deki artışın çıktılarda oransal değişim yaratacağı, bir ÖDG
modelinde ise girdilerdeki artışın çıktılarda artan veya azalan oranda değişim yaratacağı varsayılır. Bu
iki model genel teknik verimlilik (global technical efficiency) ve salt teknik verimlilik (pure technical
efficiency) arasında ayrım yapılmasını sağlar. Bir ÖSG modeli, hem teknik verimlilik hem ölçek
verimliliğini içerdiğinden genel verimlilik ölçümü sağlar. Bu model kullanılarak yapılan analizde karar
verme birimlerinin verimlilik sınırı üzerinde yer alması, bu birimler çıktı/girdi oranı itibariyle ölçülen
ortalama verimliliklerini maksimuma çıkardıkları için hem teknik, hem büyüklük olarak verimli
oldukları anlamına gelir. Bir ÖDG modeli ise, büyüklük unsurunu içermediği için salt teknik verimlilik
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ile ilgili tahmin yapmayı sağlar. Bu nedenle, bir ÖDG modeli kullanılarak yapılan verimlilik analizi
karar verme birimleri için daha az çıktı artışı ve girdi azalışı yönünde öneride bulunur ve dolayısıyla
ÖSG modeline göre verimli karar verme birimi sayısı daha fazladır (Banker v.d., 1984).
Rekabetin yoğun olarak yaşandığı küresel piyasada, amaç maliyetleri minimize etmeye yöneldiğinden
daha çok girdiye yönelik VZA modellerinin kullanıldığı görülmektedir. Ancak Farrell’in çıktıya yönelik
etkinlik tanımına yönelik olarak “Girdi miktarları değiştirilmeden cıktı miktarları ne kadar artırılabilir?”
sorusuna cevap verilmek istendiğinde, çıktıya yönelik modellerin kullanılması gerekir (Coelli, 1998:7).

3.1.Veri zarflama Analizinin Matematiksel Yapısı
İlk standart VZA modeli, CCR modeli olarak tanınan ve Charnes ve arkadaşları tarafından verilen
oransal biçimdir (Charnes v.d., 1984):
Amaç fonksiyonu:


i i yi 0 

maks.0 

j  i x j 0 




(1)

Kısıtlayıcılar:

 y
 x
i

ik

i

jk

i

1
her KVB için k=1,2,3,...,n

j

(2)

Pozitif kısıtlama:

i  0
i  0

Bu model CCR- girdi yönlendirmeli oransal biçimdir. Bu modelde kullanılan parametreler
şunlardır:

 0 : Analiz edilen sıfırıncı sıradaki KVB’nin verimlilik skoru
n: Analiz edilen KVB’nin sayısı
i: çıktı sayısı
j: girdi sayısı





yik olan k inci



x jk

y  y , y ,..., y ,..., y
k
1k 2k
ik
Ik , k inci KVB için i inci çıktı değeri
KVB nin çıktı vektörü



X  x , x ,..., x ,..., x
k
1k 2k
jk
Ik , k inci KVB için j inci girdi değeri

olan k inci

KVB nin girdi vektörü

 ve  sırasıyla yk ve xk üzerinde çarpım vektörüdür.

i
ve j sırasıyla i. çıktı ve j. girdi ağırlıklandırmasıdır.
e

Bir j sayıda KVB kümesi verildiğinde model, her bir sıfırıncı KVB için 0 verimlilik skorunu en
büyükleyen en uygun ağırlıklı girdi/çıktı kümesini belirler. Yukarıda belirlenen yönlendirmeler
doğrultusunda verimlilik şu şekilde tanımlanabilir:
(i) Girdi yönlendirmeli bir modelde: Her bir çıktı, herhangi bir girdi artması ya da herhangi bir çıktı
azalması olmaksızın artması olanaklı ise bu KVB verimli değildir. Amaç aynı çıktı düzeyine daha az
girdi kullanmaktır
(ii) Çıktı yönlendirmeli bir modelde: Belirli bir girdi bileşeni kullanarak en fazla ne kadar çıktı bileşeni
elde edilebileceğini araştıran modellerdir
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Bir KVB’nin karakterize edilebilmesi için ne (i) nin ne de (ii) nin sağlanması gerekli ve yeterli koşul
değildir. Verimlilik skorunun 1’den küçük olmasının anlamı diğer KVB’lerinin bir doğrusal
birleşimlerinde daha küçük girdi vektörü kullanılarak çıktı vektörünün elde edilmesidir.
Karar vericinin girdilerinin ağırlıklı ortalaması 1’e eşitlenmektedir. Ayrıca her karar verici birim için
ağırlıklı çıktı ortalamalarının, ağırlıklı girdi ortalamalarından küçük olması bir diğer şarttır. Bu şarta
göre etkinlik değeri hesaplanmak istenen karar verici birimlerin çıktılarının ağırlıklı ortalaması
maksimum 1 olmaktadır. Böylece etkin bir karar verici için etkinlik değeri 1, etkin olmayan bir karar
verici için bu değer 1’den küçük olmalıdır.

4.YÖNTEM
Bu çalışmada Borsa İstanbul, XKOBİ Endeksinde İşlem Gören Dokuma Giyim Eşyası ve Deri
Sektöründe yer alan firmaların görece etkinliklerini elde etmek için Veri Zarflama Analizi (VZA)
yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem, çoklu girdi/çoklu çıktı özelliğine sahip farklı sektördeki görece
etkinlikleri değerlendirmede kullanılan bir “sınır” (frontier) tekniğidir.
Kullanım alanlarına ve varsayımlara göre pek çok Veri Zarflama Analizi modeli kurulabilir. Hangi
modelin seçileceği ya da nasıl bir model kurulacağı girdi ve çıktıların kontrol edilip edilemediğine
bağlıdır. Eğer girdiler üzerinde kontrol azsa (ya da yoksa) çıktı odaklı bir model; eğer çıktılar üzerinde
kontrol azsa girdi odaklı bir model kurulmalıdır. Her şeye rağmen bir odak oluşturulamıyorsa toplamsal
modelleri kullanmak uygun olacaktır.
Analizde kullanılacak olan veri kümesinin özelliğinden dolayı modelimiz: “konveks yapıda, ölçeğe göre
değişken getirili, girdi yönlendirmeli ve radyal model” olarak tercih edilmiştir. Bu analizden sonra dört
yıla ait KVB’lerin skorlarının eşit (yani %100) çıkması durumu belirmiştir. Skorların 1’de yığılmasını
aşabilmek daha doğrusu en etkin KVB’leri bulmak amacıyla da bu sefer dört yıla ait süper etkinlik
skorları girdi yönlendirmeli (konveks, ölçeğe göre değişken getirili, radyal model) olarak
hesaplanmıştır. Veriler, akademik kullanıcılar için tasarlanmış EMS (Efficiency Measurement System)
yazılımında belirtilen model ile değerlendirilmiştir.
Çalışmada kullanılan modelin matematiksel yapısı aşağıdaki gibi (girdi yönlendirmeli varsayarak) bir
doğrusal programlama denklemi şeklinde yazılabilir:

3
4
5
6
(3) numaralı denklem modelimizin amaç fonksiyonudur; (4), girdilerin ağırlıklarının toplamının bir
olması gerektiğini belirtirken (5) numaralı eşitsizlik, yönlendirmenin yönünü (girdi/çıktı yönlendirmeli
olma durumunu) belirlemekte ve (6) nolu ifade ise ağırlıkların pozitif ya da 0 olduğu garanti etmektedir.
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4.1. Araştırmanın Değişkenleri
Tablo 1: İncelemeye konu olan firmalar (Karar Verme Birimleri)
1

BRMEN

Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi İşletmesi A.Ş. ve Bağlı Ortaklığı

2

DAGİ

Dagi Giyim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

3

DIRİT

Diriteks - Diriliş Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Ve Bağlı Ortaklıkları

4
5
6

LUKS
RODRG
SNPAM

Lüks Kadife Ticaret ve Sanayii Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklığı
Rodrigo Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Sönmez Pamuklu Sanayii A.Ş.

4.2. Çalışmada Kullanılan Girdi ve Çıktı Değişkenleri
Veriler Borsa İstanbul, XKOBİ Endeksinde İşlem Gören Dokuma Giyim Eşyası ve Deri Sektöründe yer
alan firmalara ait bilanço ve gelir tablosu kullanılarak elde edilmiştir. VZA yönteminde kullanılan girdi
ve çıktı değişkenleri finansal analiz yönteminde kullanılan oranlardan oluşmaktadır Bu çalışmada 3 adet
girdi ve 3 adet çıktı değişkeni kullanılmıştır. Saptanan girdi ve çıktı değişken başlıklarından hareketle
2015-2016-2017-2018 yılları incelemeye alınmıştır.
Tablo2: Çalışmada Kullanılan Girdi ve Çıktı Değişkenleri
Girdi Değişkenleri
Çıktı Değişkenleri
1
Cari Oran
Özsermaye Karlılığı
2
Nakit Oranı
Aktif Karlılığı
Kaldıraç Oranı
3
Net Kar Marjı

1
2
3

Çalışmada kullanılacak değişkenlere karar vermek için literatür incelemesi yapılmış, inceleme
neticesinde kullanılması uygun görülen değişkenler belirlenmiştir. Analizde kullanılan Borsa İstanbul'da
işlem gören karar verme birimlerine (firmalar) ait girdi/çıktı değişkenlerini elde etmek için, KAP (Kamu
Aydınlatma Platformu)’dan alınan bilanço ve gelir tabloları kullanılmıştır.

5. BULGULAR
Çalışmada, 2015-2018 yılları arasında Borsa İstanbul, XKOBİ Endeksinde İşlem Gören Dokuma Giyim
Eşyası ve Deri Sektöründe yer alan 6 firma değerlendirmeye alınmıştır. Mevcut veriler ve yıllar
itibarıyla Ölçeğe Göre Değişken Getirili Toplamsal Girdi Yönlendirmeli VZA skorları ve VZA Süper
etkinlik skoru verilmiştir. Yapılan analiz sonuçları şöyledir:
Tablo 3: 2015 Yılı Yılı Ölçeğe Göre Değişken Getirili (ÖGDG) Radyal Girdi Yönlendirmeli
VZA Skorları
Birimler
Karar Verme Birimleri
ÖGDTGY ÖGDTGY
Süper
Etkinlik Skoru
1
BRMEN
100,00%
974,36%
2

DAGİ

100,00%

281,54%

3

DIRİT

94,88%

94,88%

4

LUKS

100,00%

209,73%

5

RODRG

100,00%

246,77%

6

SNPAM

100,00%

big
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Tablo 3’ten görüleceği gibi, Ölçeğe Göre Değişken Getirili Radyal Girdi Yönlendirmeli VZA modeline
göre 5 firma verimli bulunmuştur. Bu firmaların ortalama verimlilik skoru 0,83 olarak belirlenmiştir.
Firmalar bireysel bazda değerlendirildiğinde, Ölçeğe Göre Değişken Getirili Radyal, Girdi
Yönlendirmeli modele göre verimsiz olarak belirlenen firma DİRİT, 0,94 verimlilik skoruna sahiptir.
Ölçeğe Göre Değişken Getirili Toplamsal Girdi yönlendirmeli Süper Etkinlik skorları
değerlendirildiğinde VZA modeline göre yine aynı firmalar verimli/verimsiz bulunmuştur. En verimli
şirket SNPAM iken LUKS firması ikinci RODRG ise üçüncü sıradaki en verimli firmadır.
Tablo4: 2016 Yılı Yılı Ölçeğe Göre Değişken Getirili (ÖGDG) Radyal Girdi Yönlendirmeli
VZA Skorları
Birimler
Karar Verme Birimleri
ÖGDTGY ÖGDTGY
Süper
Etkinlik Skoru
1
BRMEN
100,00%
250,45%
2

DAGİ

100,00%

115,66%

3

DIRİT

100,00%

217,78%

4

LUKS

100,00%

big

5

RODRG

74,59%

74,59%

6

SNPAM

100,00%

big

Tablo 4 incelendiğinde, Ölçeğe Göre Değişken Getirili Radyal Girdi Yönlendirmeli VZA modeline göre
yine 5 firma verimli bulunmuştur. Bu firmaların ortalama verimlilik skoru 0,83 olarak belirlenmiştir.
Firmalar bireysel bazda değerlendirildiğinde, Ölçeğe Göre Değişken Getirili Radyal, Girdi
Yönlendirmeli modele göre verimsiz olarak belirlenen firma RODRG, 0,74 verimlilik skoruna sahiptir.
Ölçeğe Göre Değişken Getirili Toplamsal Girdi yönlendirmeli Süper Etkinlik skorları
değerlendirildiğinde VZA modeline göre yine aynı firmalar verimli/verimsiz bulunmuştur. En verimli
şirket SNPAM iken LUKS firması ikinci BRMEN ise üçüncü sıradaki en verimli firmadır.
Tablo 5: 2017 Yılı Yılı Ölçeğe Göre Değişken Getirili (ÖGDG) Radyal Girdi Yönlendirmeli
VZA Skorları
ÖGDTGY
ÖGDTGY
Süper
Etkinlik
Skoru
Birimler
Karar Verme Birimleri
1
BRMEN
100,00%
1000,00%
2

DAGİ

56,87%

56,87%

3

DIRİT

88,31%

88,31%

4

LUKS

100,00%

148,40%

5

RODRG

71,11%

71,11%

6

SNPAM

100,00%

big

Tablo 5 incelendiğinde, Ölçeğe Göre Değişken Getirili Radyal Girdi Yönlendirmeli VZA modeline göre
üç firma verimli bulunmuştur. Bu firmaların ortalama verimlilik skoru 0,50 olarak belirlenmiştir.
Firmalar bireysel bazda değerlendirildiğinde, Ölçeğe Göre Değişken Getirili Radyal, Girdi
Yönlendirmeli modele göre verimsiz olarak belirlenen firma RODRG, 0,71 verimlilik skoruna sahiptir.
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Ölçeğe Göre Değişken Getirili Radyal Girdi yönlendirmeli Süper Etkinlik skorları değerlendirildiğinde
VZA modeline göre yine aynı firmalar verimli/verimsiz bulunmuştur. En verimli şirket SNPAM iken
BRMEN firması ikinci LUKS ise üçüncü sıradaki en verimli firmadır.
Tablo 6: 2018 Yılı Yılı Ölçeğe Göre Değişken Getirili (ÖGDG) Radyal Girdi Yönlendirmeli
VZA Skorları
Birimler
Karar Verme Birimleri ÖGDTGY
ÖGDTGY
Süper
Etkinlik Skoru
1
BRMEN
100,00%
292,65%
2

DAGİ

82,02%

82,02%

3

DIRİT

100,00%

666,67%

4

LUKS

100,00%

109,01%

5

RODRG

100,00%

big

6

SNPAM

100,00%

big

Tablo 6 incelendiğinde, Ölçeğe Göre Değişken Getirili Radyal Girdi Yönlendirmeli VZA modeline göre
beş firma verimli bulunmuştur. Bu firmaların ortalama verimlilik skoru 0,84 olarak belirlenmiştir.
Firmalar bireysel bazda değerlendirildiğinde, Ölçeğe Göre Değişken Getirili Radyal, Girdi
Yönlendirmeli modele göre verimsiz olarak belirlenen firma DAGİ, 0,82 verimlilik skoruna sahiptir.
Ölçeğe Göre Değişken Getirili Radyal Girdi yönlendirmeli Süper Etkinlik skorları değerlendirildiğinde
VZA modeline göre yine aynı firmalar verimli/verimsiz bulunmuştur. En verimli şirket SNPAM iken
RODRG firması ikinci DİRİT ise üçüncü sıradaki en verimli firmadır.

6. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Bu çalışmada Borsa İstanbul, XKOBİ Endeksinde İşlem Gören Dokuma Giyim Eşyası ve Deri
Sektöründe yer alan firmaların görece etkinliklerini elde etmek için Veri Zarflama Analizi (VZA)
yöntemi kullanılmıştır. Analizde kullanılacak olan veri kümesinin özelliğinden dolayı modelimiz:
“konveks yapıda, ölçeğe göre değişken getirili, girdi yönlendirmeli ve radyal model” olarak tercih
edilmiştir. Ölçeğe Göre Değişken Getirili Radyal Girdi Yönlendirmeli VZA analizine konu olan
firmaların 2015-2018 yıllarına ait girdi ve çıktı değişkenleri KAP (Kamu Aydınlatma Platformu)’dan
alınan bilanço ve gelir tablosundan elde edilmiştir. VZA analizinde üç girdi ve üç çıktı kullanılmıştır.
Çalışmaya konu olan firmaların dört yıllık etkinlik düzeyleri şöyledir;
Tablo 7: Yıllara göre görece etkin olan firmaların dağılımı
Sıra
1
2
3
4
5
6

Firma Adı 2015
BRMEN
+
DAGİ
+
DIRİT
LUKS
+
RODRG
+
SNPAM
+

2016
+
+
+
+
+

2017
+
+
+

2018
+
+
+
+
+

Skorun
yorumu
4 yıl etkin
2 yıl etkin
2 yıl etkin
4 yıl etkin
2 yıl etkin
4 yıl etkin

Çalışma sonuçları değerlendirildiğinde; BRMEN, SNPAM ve LUKS firmalarının dört yıl boyunca etkin
olduğu ve SNPAM firmasının yine aynı yıllarda en etkin firma olduğu görülmektedir.
Bu son tabloya göre; ETILR firmasının sadece 2013 yılında etkin olduğu, 2014 yılında etkinliğini
düşürerek son iki yılda tekrar artırmaya devam ettiği görülmektedir. KSTUR firmasının 2013-2014
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yıllarında verimli olmasının ardından 2015 ve 2016 yılında etkinliğinin giderek düştüğü görülmektedir.
MARTI firmasının 2013 yılan göre 2014 yılında etkinliğini artırdığını fakat 2015 ve 2016 yıllarında
giderek düşürdüğünü görmekteyiz. MERIT firmasının 2013 yılına göre izleyen üç yılda etkinliğinin
giderek düştüğünü görmekteyiz. METUR firmasının 2013 ve 2014 yılında analize uygun veri olmadığı
için çalışmaya konu edilmemiştir ancak izleyen iki dönemde analize konu edilmiş ve etkin sınır
içerisinde yer almıştır. PKENK firması 2013 yılında etkin olmasına rağmen 2014 yılında etkin sınırın
altında kalmış fakat izleyen son iki yılda etkin sınırda yer almasa da etkinliğini 2014 yılına göre giderek
artırmıştır. TEKTU firması 2013-2014 ve 2015 yıllarında sürekli etkin sınırda yer alarak analize konu
alan firmalar arasında etkinlik düzeyi en yüksek firma olmuştur.
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TÜRKİYE’DEKİ İŞLETMELERİN NİTELİĞİ ARTIYOR MU? 2006-2016
DÖNEMİNDE SATIŞLAR İLE ARAŞTIRMA -GELİŞTİRME,
PAZARLAMA-SATIŞ-DAĞITIM VE GENEL YÖNETİM GİDERLERİNİN
ÖLÇEKSEL BAZDA DEĞERLENDİRİLMESİ
IS THE QUALITY OF THE ENTERPRISES IN TURKEY INCREASING?
EVALUATION OF THE PERIOD 2006-2016 IN TERMS OF SALES AND
RESEARCH-DEVELOPMENT, MARKETING-SALES-DISTRUBUTION
AND GENERAL MANAGEMENT EXPENSES ON A SCALE BASIS
Dr. Ali AYCI1
Anahtar Kelimeler: Rekabet Gücünün Geliştirilmesi, Pazarlama-Satış-Dağıtım Giderleri, AraştırmaGeliştirme Giderleri, Genel Yönetim Giderleri, Net Satışlar,
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Expenditures, General Management Expenditures, Net Sales

R&D

GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI
1980’lerden itibaren ihracat odaklı büyüme stratejisi yürüten Türkiye’de, yeni açılan işletmelerin sayısı
her geçen gün artmakta olup işletmelerin sayısı ile birlikte daha nitelikli hale gelebilmesi için AraştırmaGeliştirme (Ar-Ge), Pazarlama Satış Dağıtım (PSD) ve Genel Yönetim (GY) unsurlarına yatırım
yapmaları beklenmektedir. ”Genel yönetim giderleri”, ”Pazarlama satış ve dağıtım giderleri” ile
”Araştırma ve geliştirme giderleri” işletmenin üretimi ile ilişkilendirilmeyen gider kalemleri olup
faaliyet giderleri olarak ifade edilir (MuhasebeTürk, 2019).
Bu çalışmada işletme başına düşen net satışlar ile Ar-Ge, PSD ve GY giderlerinin artmasının
işletmelerin rekabet gücünü ve katma değerli üretim alt yapısını artıracağı varsayımı altında
toplulaştırılmış resmi bilanço verilerini kullanarak Türkiye’deki işletmelerin 2006-2016 yılları
arasındaki net satışlar, Ar-Ge, PSD ve GY giderlerinin ölçeksel bazda yıllar itibariyle karşılaştırılması
ve bu giderlerin birbirleri ile ilişkilerinin istatistiksel olarak analiz edilmesi amaçlanmaktadır.

LİTERATÜR TARAMASI
Ar-Ge ile ortaya çıkan teknolojik ilerlemelerin içsel bir değişken olarak kabul edilmesi Schumpeter ve
Neo Schumpeterci kuram sayesinde kabul görmüş, sonraki yıllarda, Yeni Klasik İktisatçılardan Romer
ve Lucas’ın rehberliğinde “İçsel Büyüme Teorileri” geliştirilerek teknolojik gelişmenin ana kaynağının
firmaların kendi bünyelerindeki Ar-Ge faaliyetleri olduğu kabul edilmiştir. “Ar-Ge harcamalarının firma
ve ülkelerin teknolojik gelişmişlik seviyelerini yükseltmesinin iktisadi büyümeye olan pozitif katkısı
artık genel kabul görmüş bir tespittir.”(Erdoğan, Canbay, 2016: s. 41).
Ar-Ge harcamalarının işletme performansı üzerinde etkisi bulunmakta olup bu etki özellikle teknoloji
yoğun işletmelerde daha fazladır (Tsai ve Wang, 2004: s. 1555). Chua vd (2016: 1) 8 Asya ülkesinde
593 işletmenin araştırma kapsamına alındığı araştırmanın sonuçlarına göre satışlar, kârlılık ve nakit akışı
Ar-Ge harcamaları ile pozitif ilişki içerisindedir. Ar-Ge harcamalarının en önemli sonuçlarından birisi
ticarileştirilebilir yenlik olan inovasyona zemin hazırlamasıdır. 1995-2014 döneminde Avrupa Birliği
1

KOBİ Uzmanı, T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı(KOSGEB), aliayci@gmail.com
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ülkelerinde yapılan araştırmanın sonuçları Ar-Ge yatırımlarının inovasyon ile ilişkisini ortaya
koymaktadır. Ar-Ge, ekonomik teşviklere ve kamu politikalarına cevap veren inovasyonun ana itici
gücüdür (Pegkas, Staikouras,Tsamadias. 2019).
Tuna ve Yıldız (2016: s.1) 2008-2015 dönemi için 16 Teknoloji işletmesini araştırdıkları
çalışmalarında; GY giderleri, PSD giderleri ve Ar-Ge giderleri ile işletme performansı arasında uzun
vadeli bir ilişki bulunduğunu, PSD ve Ar-Ge giderlerinin işletme performansını artırırken, GY
giderlerinin işletme performansını azalttığı sonucuna, Koçan ve Gerekan (2017: s. 884) ise
araştırmalarında Ar-Ge, PSD ve GY giderlerinin marka değeri üzerine anlamlı etkisinin olduğu ve marka
değerini en fazla etkileyen unsurun ise Ar-Ge giderleri olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Faaliyet
giderlerinin kar marjına etkisi işletmenin ölçeğine göre değişiklik gösterebilmektedir. Çiftçi’nin (2014:
229) bulgularına göre faaliyet giderlerinin kar marjı üzerindeki etkisi ölçeğe göre farklılaşmaktadır.
Küçük işletmelerde yalnızca PSD, Orta ölçeklilerde AR-GE ve PSD, büyük işletmelerde GY başta
olmak üzere PSD ve AR-GE giderlerinin kar marjı üzerinde etkisi bulunmaktadır.
Anagnostopoulou ve Levis (2008: s. 293) ABD ve İngiltere’deki işletmelerin 1990-2003 yılları
arasındaki verileri analiz etikleri çalışmalarında işletmelerin Ar-Ge harcamalarının işletme satışlarını ve
gelirlerini arttırdığını ispatlamışlardır. Karacaer, Aygün ve Süleyman (2009: s. 65) çalışmasında
İMKB’de yer alan 86 işletmeyi analiz ettikleri çalışmalarının sonucunda Ar-Ge giderlerinin pazarlama
ve finansal açıdan işletme performansını arttırdığı, Ar-Ge çalışması yürüten işletmelerin daha karlı, daha
büyük ve daha fazla personel çalıştırdığı sonucuna ulaşmışlardır. Aydin N, Alrajhi, A. N. Jouini, H. J.
(2018: s. 159), çalışmalarının sonuçları gelişmekte olan ülkeleri uzun vadeli sürdürülebilir ve rekabetçi
ekonomik büyümeyi başarmak için Ar-Ge'ye daha fazla yatırım yapmaya teşvik etmeleri gerektiğini
ortaya koymaktadır.
Kayıhan ve Tepeli’nin (2017: s. 327) Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım Sektöründe yer alan16
işletmedeki araştırmasına göre işletmelerin faaliyet karı ile araştırma ve geliştirme giderleri ve
pazarlama, satış ve dağıtım giderleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Pazarlama harcamaları
hisse senedi getirilerini pozitif yönde etkilemektedir ve araştırma kapsamındaki işletmeler için
pazarlama harcamaları maliyet unsuru olmaktan öte değer yaratan giderlerdir (Topuz ve Akşit, 2013, s.
59). Çifci, Doğanay ve Gülşen (2010: s. 95) 2000-2008 döneminde İMKB’de yer alan 82 işletmenin
2664 verisini analiz ettikleri çalışmalarının sonucuna göre pazarlama giderleri başta olmak üzere, genel
yönetim harcamaları ve toplam aktif büyüklüğün işletmelerin performansı üzerinde olumlu etkisi
bulunmaktadır.
Pazarlama faaliyetlerine yapılan yatırımların marka değerine ve finansal performansa etkisi
bulunmaktadır (Kim, Park, Yoon, 2018: s. 338) ve reklam harcamaları işletmelerin karlılığı ile doğrudan
ilişkilidir (Paton, Williams: 1999: s. 89). Reklam harcamaları firmaların net geliri ile negatif, firmanın
faaliyet karı ve satışları ile pozitif bir ilişki içinde olup reklamcılık ve Ar-Ge harcamalarının yoğunluğu
arasında bir ilişki bulunmamaktadır (Yücel ve Kurt: 2003: s. 18).
Literatür bulguları işletme bazında pazarlama ve finansal performans göstergeleri açısından, makro
ekonomik olarak katma değerli, inovasyona dayalı üretim yapısı açısından ülkemiz işletmelerinin ArGe, PSD ve GY yatırımlarının büyük önemi bulunduğunu göstermektedir.

TASARIM VE YÖNTEM
“Girişimci Bilgi Sistemi (GBS); farklı kamu kurum ve kuruluşların idari kayıtlarında bulunan
işletmelere ait ekonomik faaliyetlere ilişkin verilerin, ortak standartlar çerçevesinde bir veri tabanında
toplanması ve bu verilerin entegrasyonu projesidir” (GBS, 2019). Bu çalışmada Girişimci Bilgi
Sisteminden alınan yaklaşık 1.200.000 işletmeye ilişkin konsolide bilançolar işletme ölçeği bazında
değerlendirilmiştir.
2006-2016 döneminde mikro ölçekli, küçük ölçekli, orta ölçekli ve büyük ölçekli işletmelerin sayıları,
net satış toplamları, Ar-Ge, PSD, GY giderleri toplamı GBS sisteminden alınmıştır. Ölçeksel bazda, net
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satış toplamları işletme sayılarına bölünerek işletme başına net satış tutarları, Toplam Ar-Ge giderlerinin
işletme sayısına bölünmesi ile yıllar itibariyle işletme başına düşen Ar-Ge gideri, Ar-Ge giderlerinin
işletme net satışlarına bölünmesi ile Ar-Ge giderlerinin net satışlar içerisindeki oranı belirlenmiştir. Aynı
yöntemle İşletme başına PSD Giderleri, GY Giderleri ile net satış içerisindeki PSD ve GY giderlerinin
oranı hesaplanarak bir veri seti oluşturulmuştur.
Ölçeksel bazda yıllar itibariyle faaliyet giderlerinde ve ciroda artış olup olmadığı Normallik testi sonrası
Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile araştırılmıştır. Shapiro-Wilk testi sonucunda üç değişken
içinde normallik sağlanamadığından Tek Yönlü Varyans Analizi yerine bu testin parametrik olmayan
karşılığı olan Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Kruskal Wallis testi sonucunda gruplar arası farkın
hangi gruplar arasında olduğunun analizi için Tamhane’s T2 testi uygulanmıştır.
Sonrasında Ar-Ge, PSD ve GY giderlerinin birbirleri ile olan ilişkilerinin ölçülmesi amacıyla yapılan
korelasyon analizinde veriler normal dağılım sağlamadığından sonuçlar Spearman’s rho testi ile
ölçülmüştür.

BULGULAR VE TARTIŞMA
2006-2016 döneminde net satış gelirlerinden ayrılan Ar-Ge payı orta ölçeklilerde %6, küçük ölçeklilerde
%10, mikro ölçeklilerde %38 artarken büyük işletmelerde %20 azalmıştır. Mikro işletmelerde Ar-Ge
payı (0.084), küçük işletmelerden fazla (0.065), orta ölçekli işletmelerle (0,086) yaklaşık olarak aynı
seviyededir. Mikro işletmelerin ölçeklerine göre daha fazla Ar-Ge yatırımı yaptıkları söylenebilecektir.
Net satış içerisinde en yüksek Ar-Ge oranı büyük işletmelerde 2006’da, orta ve küçük ölçekli
işletmelerde 2008’de mikro işletmelerde 2010 yılındadır. Ar-Ge giderlerinin net satışlar içerisindeki
oranı istatistiksel olarak analiz edildiğinde mikro ve küçük ölçekli işletmeler arasında fark bulunmadığı
ancak, mikro ile küçük işletmeler arasındaki ortalamalara bakınca mikro işletmelerin ortalamasının daha
yüksek olduğu görülmektedir. Diğer bir ifade ile mikro işletmelerin net satışlarından Ar-Ge ye
ayırdıkları payın daha yüksek olduğu söylenebilir. Mikro işletmeler ile orta ölçekli işletmelerin ArGe’ye ayırdıkları pay açısından farkın olmadığı, mikro ve büyük ölçekli işletmeler arasında, küçük ve
orta ölçekli işletmeler arasında, küçük ve büyük ölçekli işletmeler arasında, orta ve büyük ölçekli
işletmeler arasında fark bulunduğu görülmektedir. Gruplar arası farklılığa sebebiyet veren grup büyük
ölçekli işletmelerdir.
Büyük ölçekli işletmelerde net satışlar içindeki PSD payı 10 yılda %10, mikro işletmelerde %9 artarken,
orta ölçekli işletmelerde %13, küçük işletmelerde %11 azalmıştır. Net satış içerisinde en yüksek PSD
oranı büyük ve küçük ölçekli işletmelerde 2009, orta ölçekli işletmelerde 2008’de ve mikro işletmelerde
2016 yılındadır. Büyük işletmelerde PSD harcamalarının net satışlara oranı bariz bir şekilde orta küçük
ve mikro işletmelerden fazladır. Örneğin büyük işletmelerin net satışlarından PSD'ye ayırdığı pay mikro
işletmelere göre 2.2 kat daha fazladır. PSD giderlerinin net satışlar içerisindeki oranı istatistiksel olarak
analiz edildiğinde ölçekler arasında fark olduğu, ortalamalar açısından ölçek büyüdükçe artan bir eğilim
olduğu görülmektedir.
GY giderleri incelendiğinde mikro işletmelerde 2006 yılına göre 2016 yılındaki GY gideri artış oranı
%29'dur. Bu artış mikro işletmelerde kurumsallaşmanın arttığına işaret olabilir. Büyük işletmelerde bu
artış oranı %13, küçük işletmelerde %16, orta ölçekli işletmelerde %5 ile sınırlı kalmıştır. Net satış
içerisinde en yüksek GY oranı; büyük ve orta ölçekli işletmelerde 2009, mikro ve küçük işletmelerde
2016 yılında en üst seviyesine ulaşmıştır. GY giderlerinin net satışlar içerisindeki oranı istatistiksel
olarak analiz edildiğinde Mikroların net satışlar içindeki GY harcamasının diğer gruplara göre daha
fazla olduğu ölçek büyüdükçe ortalamaların düştüğü görülmektedir.
Ölçekten bağımsız olarak Ar-Ge, PSD ve GY harcamalarının birbirleri ile olan ilişkisi incelendiğinde;
Net satışlardan Ar-Ge’ye ayrılan pay ile Net satışlardan PSD’ye ayrılan pay arasında pozitif yönlü ve
güçlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir (0,753). Bu sonuç, PSD içerisinde yer alan reklamcılık ile Ar-Ge
harcamalarının yoğunluğu arasında ilişki bulunmadığını belirten Yücel ve Kurt’un bulgularından farklı
yöndedir. (Yücel ve Kurt: 2003: s.18).
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Net satışlardan Ar-Ge giderlerine ayrılan pay ile GY’ye ayrılan pay arasında negatif yönlü ve güçlü bir
ilişki olduğu tespit edilmiştir(-0,681). Ülkemizdeki işletmeler Ar-Ge yatırımlarını arttırdıkça genel
yönetim giderlerini azaltmaktadır veya farklı bir bakış açısıyla GY giderlerine ayrılan payın düşük
olduğu işletmelerde Ar-Ge yatırımları artarak devam etmektedir.
Net satışlardan GY’ye ayrılan pay ile PSD’ye ayrılan pay arasında negatif yönlü ve güçlü bir ilişki
bulunmaktadır (-0,908). Net satışları içerisinde GY giderlerinin payı yüksek olan işletmelerde PSD
giderleri düşük, GY giderleri düşük olan işletmelerdeki PSD giderleri yüksek düzeyde olmaktadır.

SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR
2016 yılında 2006 yılına göre Türk Lirası karşısında ABD Dolarının 2.5 kat artmasına ve kümülatif
enflasyonun %217.5’a ulaşmasına karşılık işletme başına düşen net satış büyük ölçeklilerde %30, orta
ölçeklilerde %35, küçük işletmelerde %23 ve mikro işletmelerde %40 artmıştır. İşletme sayısındaki artış
işletme başına düşen ciro artışının oldukça altındadır bu durum inovasyona dayalı katma değerli ürün
üretiminden ziyade kurulan firmaların önemli ölçüde birbirlerinden pay aldığının bir göstergesidir.
İşletmelerin rekabet gücünün artırılmasında Ar-Ge yatırımları kritik öneme sahiptir. 2016 yılında 2006
yılına göre mikro işletmelerin ölçeklerine göre Ar-Ge yatırımlarının %38 artmasına karşılık, büyük
işletmelerde işletme başına düşen Ar-Ge yatırımlarının net satışlar içerisindeki oranının %20 azalması
endişe vericidir. İşletme sahiplik türünün Ar-Ge yatırımları üzerinde etkisi bulunmakta olup aile
işletmelerinin diğer işletmelere nazaran Ar-Ge yatırımları daha azdır. (Xiang vd., 2019: s. 499)
Türkiye’deki işletmelerin %95’inin aile işletmesi olduğu (Karakurt, 2019) göz önüne alındığında aile
işletmelerinin Ar-Ge yatırımlarına teşvik edilmesi ve yeni teknolojik girişimcilerin desteklenmesinin
büyük önemi bulunmaktadır.
2006-2016 döneminde büyük işletmelerde net satışlar içindeki PSD payı %10, mikro işletmelerde %9
artarken, orta ölçekli işletmelerde %13, küçük işletmelerde %11 azalmıştır. Büyük işletmelerde PSD
harcamalarının net satışlara oranı bariz bir şekilde orta küçük ve mikro işletmelerden fazladır. Mikro
işletmelerde net satışlar içindeki GY harcaması oranının diğer gruplara göre daha fazla olduğu ölçek
büyüdükçe ortalamaların düştüğü görülmektedir. Mikro işletmelerdeki GY giderleri oranın
yüksekliğinin işletmelerin yapısını nedeniyle doğal bir sonuç olup olmadığının araştırılması gereklidir.
Ar-Ge, PSD ve GY giderlerinin net satışlar içerisindeki paylarının en yüksek olduğu yıllar
farklılaşmakta olup bu farklılaşmanın nedenlerinin araştırılması diğer bir araştırma konusudur.
Net satışlardan Ar-Ge’ye ayrılan pay ile PSD’ye ayrılan pay arasında pozitif yönlü ve güçlü bir ilişki
olması Türkiye’deki işletmelerin Ar-Ge yatırımlarını PSD yatırımları ile birlikte gerçekleştirdiğini
göstermektedir. Net satışları içerisinde GY giderinin payı yüksek olan işletmelerde AR-GE ve PSD
giderleri düşük düzeydedir.
Bu çalışmada mevcut durum işletme bazında değil konsolide bilançolar üzerinden sonuçlar itibariyle
ortaya konulmuş olup sonraki çalışmalarda sebeplerin farklı değişkenlerle detaylı olarak analiz
edilmesinin literatür ve uygulamacılar açısından faydalı olacağı ön görülmektedir.
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İSLAMİ BAKIŞ AÇISIYLA GİRİŞİMCİLİK ÜZERİNE
KURAMSAL BİR ÇALIŞMA
A THEORETICAL STUDY ON ENTREPRENEURSHIP
FROM ISLAMIC PERSPECTIVE
H. Mustafa PAKSOY

B. Dilek ÖZBEZEK 

Meryem GÜL

ABSTRACT
Islam religion has an impact on entrepreneurship culture. Thus, in the entrepreneurship activities
which represent integrative meanings far beyond an economic activity and a combination of
intellectual and practical actions with material and immaterial aspects, contemporary and traditional
Islamic thoughts and principles stand before us as an important issue. Entrepreneurship from an
Islamic perspective encompasses an Islamic business system, process and practices to produce
reasonable profits by producing or serving halal goods. The Islamic entrepreneur is regarded as the
person who initiates and manages an enterprise by considering Islamic rules. Islamic
entrepreneurship does not engage in activities that fail to provide consumer rights, social
responsibility, ethical values and healthy business practices. From this perspective, Islamic
entrepreneurship does not have the sole purpose of making profit. On the contrary, social welfare
and the protection of national interests are also recognized as the motivating forces of such
entrepreneurship. In this conceptually designed study, the concept of entrepreneurship is examined
within an Islamic framework and the characteristics of Islamic entrepreneurs and a conceptual
perspective about Islamic entrepreneurship are presented.
Keywords: Religion, Entrepreneurship, Islamic Entrepreneurship.
ÖZET
İslam dininin girişimcilik kültürü üzerinde etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle de ekonomik bir faaliyet
olmanın çok daha ötesinde bütünsel anlamları ve maddi ve maddi olmayan unsurlarla, düşünsel ve
pratik eylemlerin bileşimini temsil eden girişimcilik faaliyetlerinde çağdaş ve geleneksel İslami ilke
ve prensipler önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. İslami perspektiften girişimcilik, helal
olan malları üretmek veya hizmet vermek suretiyle makul kârlar elde etmek için İslami bir iş yapma
sistemi, süreci ve uygulamalarını içermektedir. İslami girişimci ise İslami kurallara uyarak bir girişim
başlatan ve yöneten kişi olarak kabul edilir. İslami girişimcilik, tüketici hakları, sosyal sorumluluk,
etik değerler ve sağlıklı iş uygulamalarını sağlamada başarısız olan faaliyetlerde bulunmamaktadır.
Bu bakış açısı ile İslami girişimciliğin tek amacı kâr elde etmek değildir. Tam aksine sosyal refah ve
ulusal çıkarların korunması da bu tür girişimciliğin motive edici güçleri arasında kabul edilmektedir.
Kavramsal olarak tasarlanan bu araştırmada, girişimcilik kavramı İslami bir çerçeve içerisinde
incelenerek, İslami girişimcilerin özellikleri ve İslami girişimcilik ile ilgili kavramsal bir perspektif
ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Din, Girişimcilik, İslami Girişimcilik.
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1.GİRİŞ
İçinde bulunduğumuz yüzyılda fikirleri ekonomik fırsatlara dönüştürme faaliyetlerinin tam
merkezinde yer aldığı kabul edilen girişimcilik, bireylerin, toplulukların ve ulusların ekonomik
gelişme ve refahına katkı sağlamanın yanı sıra istihdam sorunlarına çözüm bulma ve yeni yatırım
alanları oluşturma konularında da giderek daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Girişimcilik,
toplumlar, bireyler ve özellikle de hükümetler tarafından ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için
kullanılan bir faaliyet alanıdır. Girişimcilik, bireyin kendi yeteneklerinin ötesinde sonuçlar elde
etmek için fırsatlardan sürekli yararlanıldığı yönetimsel davranıştır. Bu yönüyle bir işletme faaliyeti
olarak da kabul edilen girişimcilik yenilikçilik, risk yönetimi, teknolojik gelişmeler, sermaye
büyümesi ve kurumsal faaliyetlere odaklanmaktadır (Ramadani vd., 2015: 247).
Literatürde inovasyonu, istihdamı ve ekonomik büyümeyi teşvik eden (Anggadwita, vd., 2015: 392)
bir değer yaratma faaliyeti olarak da tanımlanan girişimciliğin ortaya çıkmasında birçok farklı özellik
ve faktör etkili olmaktadır. Bir bireyin kişiliği (risk alma, yenilikçilik, kontrol odağı, belirsizliğe karşı
tolerans gibi) ve demografik özellikleri (cinsiyet, yaş, eğitim durumu, iş tecrübesi, rol model gibi)
gibi unsurlar girişimci olmaya yönelik kararları üzerinde etkili olduğu (Kaygın ve Güven,2015: 36)
birçok farklı çalışmada ortaya konulmuştur. Aynı zamanda girişimcilik aktivitesi, girişimci olma
kararı, girişimsel yönetimleri üzerinde etkili olan unsurlardan birinin de insanların inandıkları din
olduğunu savunulmaktadır (Eren, 2012: 52; Dana, 2009: 96; Anggadwita, vd., 2015: 392; Er ve
Mutlu, 2017: 37).
Dinin insanların yaşamları üzerinde çok büyük bir etkisi bulunmaktadır (Zwaag, 2015: 13). Bu bakış
açısı ile din, sadece bir insanın zihnini, bedenini, fiziksel aktivitelerini ve bilişsel süreçlerini değil,
aynı zamanda eylemlerini de güçlü ve benzersiz bir şekilde etkileyen unsurlardan biridir. Şüphesiz
bir kişinin davranışları sosyal normları, değerleri, rolleri, alışkanlıkları ve tutumları da sahip olduğu
inançtan etkilenmektedir (Shafique vd., 2015: 14). Din, değerleri, inançları ve davranışları ve
dolayısıyla ekonomik davranış ve karar vermeyi şekillendirir (Rietveld ve van Burg, 2014: 2). O
halde din, sosyo-ekonomik davranışlar da dâhil olmak üzere bireysel değerleri farklı şekillerde
etkilemektir (Ratten vd., 2016: 10).
İslam, ekonomik, sosyal, politik ve ahlâkî gibi insan yaşamının birbiriyle ilişkili bütün alanlarını
kapsayan bir yaşam tarzı olarak kabul edilir (Salmah vd., 2015: 3). İslam ve girişimcilik konusuna
bakıldığında ise bu kavramların dini ve ekonomik arasında sıkı bir ilişkili bulunmaktadır (Bodur,
2015: 163). İslam’da girişimcilik faaliyetlerini helal (yasal) geçim elde etmenin bir yoludur. Bu
anlamda İslam, insanları işi ibadet veya iyi işin bir parçası haline getirmek, Allah’a sadık ve başarılı
bir girişimci olmak için teşvik eden dinlerden biridir (Faizal vd., 2013: 191; Zulkifli ve Saripuddin,
2015: 17). İslam Kur’an-ı Kerim, Hadis ve Sünnet aracılığıyla Müslümanlara girişimcilik faaliyetleri
ve uygulamaları için somut bir rehber sunmaktadır (Razak, 2017: 4-5). İslam’da Kur’an-ı Kerim,
Hadis ve Sünnet aracılığıyla belirlenen ilkeler ile işin sürekliliğini sağlamak ve Allah’ın rızasını
kazanmak amaçlamaktadır.
İslam, üretken veya girişimci çabaları teşvik edilmekte ve hatta görev olarak görülmektedir. Öyle ki
İslam, insanların dini gerekleri yerine getirmesine güçlü bir şekilde odaklanmasına karşın, insanların
kendini, ailesini ve toplumu desteklemesi için geçimini kazanmasına da büyük önem vermektedir.
Bu bakış açısı ile toplumun ihtiyaçlarını sağlayan ekonomik faaliyetlerde bulunmak verimli ve
kaliteli bir yaşamın yollarından biri olarak görülmektedir (Hassan ve Hippler, 2014: 171).

2.İSLAM VE GİRİŞİMCİLİK
Girişimcilik, ülkelerin büyümesinde ve başarısında önemli bir role sahiptir. Özellikle ülkeler
arasındaki politik ve ekonomik engellerin azalması ve ticari faaliyetlerin küreselleşmesiyle birlikte
girişimcilik daha da önemli alanlardan biri olmaya başlamıştır. Nitekim gelişmiş ülkelerde, artan
girişimcilik faaliyetleri durgunlaşan endüstrileri canlandırmakta ve istihdam sorunlarını çözmek için
yeni iş imkânları sağlamakta bir araç olarak görülmektedir (Mueller ve Thomas, 2000: 52).
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Girişimcilik kavramı ortaçağdan günümüze kadar pek çok araştırmacının tanımlamaya çalıştığı bir
kavram olarak hem işletme hem de iktisat literatürünün en fazla ilgi çeken konularından birisi olarak
kabul edilmektedir. Kavram ile ilgili bilimsel literatürde yapılan ilk çalışmalarda risk üstlenme,
finansal sermayenin arzı, girişimin sahipliği, arbitraj faaliyetleri ve üretim faktörlerinin
koordinasyonu girişimcilik olarak tanımlanırken, sonraki çalışmalarda fikirlerin ortaya konulması,
bu fikirlerin ürün ve/veya hizmete dönüştürülmesi ve ürünün pazara sunulması için bir girişim
kurulması şeklinde geniş kapsamlı girişimcilik tanımlarının yapıldığı görülmektedir (Morris ve
diğerleri, 1996: 60; Zhao, 2005: 26’dan akt. Paksoy vd., 2018: 124).
Genel olarak 20. yüzyıl ve sonrasında girişimciliği bir süreç, girişimciyi ise bu sürecin sahibi olarak
ele alan girişimcilik teorisine göre, girişimcilik yenilik yapabilme, olanakları değerlendirebilme ve
ticari anlamda (kâr odaklı) uygulanabilir hale getirebilme (Paksoy ve Aydoğdu, 2010:119) ile ilgili
faaliyetler bütünü anlamında kullanılmıştır. Bu bakış açısı ile girişimcilik, toplumsal bir fırsatın
algılanması ve bu fırsatın yakalanması amacıyla kamu ve/veya özel kaynakların benzersiz
kombinasyonlarının bir araya getirilmesini içeren bir değer oluşturma süreci olarak tanımlanabilir
(Morris vd., 1994: 69; Zerbinati ve Soutaris, 2005:44; Hitt vd., 2011: 60). Girişimci ise bir iş sahibi
olmanın getirdiği her türlü riski kabul eden (Gartner, 1989: 47; Koh, 1996: 13), aynı zamanda da
algılanan fırsatlar etrafında yaratıcı ve yenilikçi bir şeyler yapan kişidir (Thompson, 2002: 413).
Literatürde ortaya çıkma, şekillenme, örgütlenme, girişimcinin özellikleri açısından sınıflandırılmış
(Özdevecioğlu ve Cingöz, 2009: 83; Marangoz, 2012: 11) birçok girişimcilik modeli bulunmakla
birlikte, İslami girişimcilik yeni bir girişimcilik modeli olarak kabul edilmektedir. İslam’ın dini
inançları ve girişimcilik kavramının birleşmesiyle ortaya çıkan (Gümüşay, 2014: 3) İslami
girişimcilik, maddi çıkarların ötesine geçme anlayışı ile maneviyatı göz önünde bulundurduğundan
geleneksel girişimciliğe göre daha geniş bir bakış açısına sahiptir (Carneiro-da-Cunha, vd., 2015:
276). İşte bu noktada İslami perspektifte girişimciliğin toplumdaki rolünü anlamak için yenilikçilik,
risk alma ve ileri görüşlülüğe odaklanan geleneksel girişimcilik çalışmalarının dini inançlarla
birleştirilmesi gerekmektedir (Ratten vd., 2016: 7).
Girişimcilik, Kur’an-ı Kerim’de yaşamın en çok tartışılan yönlerinden biridir. Kur’an-ı Kerim’de
girişimcilik yoluyla servet kazanmanın önemine işaret eden kanıtlar bulunmaktadır (Yaacob ve
Azmi, 2012: 86). Örneğin, Kur’an-ı Kerim’de yer alan “Doğrusu Biz sizi yeryüzünde, yerleştirdik,
orada size geçimlikler verdik; ne kadar da az şükrediyorsunuz!” (Kur’an, Araf, 7/10) ve “Allah,
rahmetinden ötürü geceyi içinde dinlenesiniz; gündüzü de, lütfundan isteyesiniz ve şükredesiniz diye
sizin için yarattı” (Kur’an, Kasas, 28/73) ayetleri ile insanlığın sıkı çalışması ve bu dünyada Allah’ın
sağladığı tüm kaynaklardan fayda araması istenmektedir. Şüphesiz ki İslam dini her zaman insanların
fiziksel ihtiyaçları sağlamasının yanı sıra servet birikimi açısından Allah tarafından verilen
kaynakları uygun bir şekilde kullanarak (Vargas-Hernández vd., 2010: 123), yenilikçi ve aktif bir
girişimci olmaya teşvik etmekte (Faizal vd., 2013: 191-192; Hassan ve Hippler, 2014: 171) ve aynı
zamanda insanları iş hayatında dürüst olmaları, mallarını hile ile satmamaları ve mallarının hatası
varsa bunları söylemeleri konusunda da kesin bir dille uyarmaktadır (Akın ve Emir, 2016: 279).
Nitekim İslam’da Kur’an-ı Kerim (Nisa, 4: 135), insanların yaşamlarında dürüst, adaletli ve doğru
olması gerektiğini belirtmekledir.
Dünyanın en büyük ikinci dini olan (Uddin, 2003: 24) İslam’ın girişimcilik kültürü üzerinde etkisi
bulunmaktadır (Ratten vd., 2016: 11). Bu nedenle de İslami girişimciliği tanımlamak için geleneksel
girişimcilik unsurlarının yanı sıra spesifik İslami unsurların (örneğin, Allah korkusu, helal kazanç
vs.) da önemli olduğu kabul edilmektedir (Carneiro-da-Cunha vd., 2015: 275). Teoride, İslami iş
yapma ve girişimcilik tarzı, etik olmayan veya ahlaki olmayan niyet ve eylemlerden ve dolayısıyla
günahlardan arınmış olmalıdır (Oukil, 2013:120). Bu bakış açısı ile İslami girişimcilik, helal olan
malları üretmek veya hizmet vermek suretiyle makul kârlar elde etmek için bir girişim başlama süreci
olarak tanımlanmaktadır. İslami girişimci ise İslami kurallara uyarak iş girişimini başlatan ve yöneten
kişi olarak tanımlanabilir (Hoque vd, 2014: 131). İslam’a göre kişi sadece kendi elde edeceği kazancı
düşünerek değil, aynı zamanda başkalarına yapacağı katkıyı da dikkate alarak girişimci olmaktadır
(Eren, 2012: 57-58). O halde İslami girişimciler İslam’da öngörülen tüm yasaklardan uzak durarak
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işlerini düzgün, şeffaf ve adil bir şekilde yürütme kabiliyetine sahip kişilerdir (Ramadani vd., 2015:
50).
Girişimcilik ve girişimcilerin İslam’da özel bir yeri bulunmaktadır (Ramadani vd., 2015: 250).
Kur’an-ı Kerim’e göre girişim ve çok çalışma Allah’ın lütfunu kazanmaktır. Girişim ve doğal
kaynaklar insan taleplerini karşılamaya yönelik çabalar “kurtuluş” sağlanması için gerekli koşulları
oluşturur (Elfakhani ve Ahmed, 2013: 60). Kur’an-ı Kerim’de yer alan “Namaz kılındıktan sonra
yeryüzüne dağılın ve Allah’ın lütfundan (nasibinizi) arayın. Allah’ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz”
(Kur’an, Cuma, 62/10) ayetleri bir bilgi dini olarak da kabul edilen İslamın her zaman ekonomik
faaliyetlere olumlu bir şekilde yaklaştığını göstermektedir (Faizal vd., 2013: 191).
İslam’da girişimcilik, ekonomik boyutuyla birlikte dini bir boyuta sahiptir (Vargas-Hernández vd.,
2010: 123; Kayed ve Hassan, 2010: 381; Hassan ve Hippler, 2014: 172). Bir başka ifade ile İslami
perspektifte girişimcilik, ister dünya isterse ahiret olsun, hayatın tüm yönlerini kapsamaktadır (Faizal
vd., 2013: 192). Öyle ki İslami girişimcilik, dengeli bir yaşam için gerekli olan ölçülebilir/fiziksel
(dünya) ve uhrevi (ahiret) yönleri (Kur’an, Kasas, 28/77) karşılamada bir ibadet şekli olarak
görülmektedir. İslami perspektifte girişimci ise hem dünyada hem de ahirette fayda sağlamak
amacıyla toplumun ihtiyaçlarını karşılayan sorumluluk sahibi bir kişidir (Vargas-Hernández vd.,
2010: 124). İslami girişimciliğin ölçülebilir/fiziksel (dünya) ve uhrevi (ahiret) boyutlarına ait
özellikler Tablo 1’de yer almaktadır.
Tablo 1. İslami Girişimciliğin Manevi ve Uhrevi Yönleri
Ölçülebilir/Fiziksel Boyut
Manevi Boyut
Mümkün olduğu kadar verimlilik
İbadet
İlkeler
Yasal yükümlülüklere uyma
Manevi huzur
Etik
Müşteri/müşterilere
hizmet
verme
Her şeyle ilgilenme ve duyarlı
Değerler
olma
Makul kâr, kişisel memnuniyet
Allah’ın rızası/takdiri
Beklenen Ödüller
Ekonomik gelişme, adil gelir dağılımı
Sosyal refah, hayırseverlik
Amaçlar
Kâr yapan kuruluş
Kâr amacı gütmeme
Yapılanma
Tüm müşteriler/organizasyonlar
Tüm canlılar
Kapsam
Tasarruf, özel sermaye, helal kazanç
Çabalara dayalı kazançlar
Finansman
ve bağışlar
Kaynak: Oukil, 2013: 120.

Tablo 1’e görüldüğü üzere İslami perspektiflerden girişimcilik sadece İslam’ın ve girişimciliğin basit
bir özeti değildir (Gümüsay, 2014: 199). İslami girişimcilik Müslümanların maddi ve manevi
amaçları arasında bir denge sağlamaktadır. Bu makul kişisel ve somutlaşmış amaçların meşru
olduğunu kabul edilmiş olsa da, Allah’ın nimetlerini ahirette aramanın çok önemli olduğu anlamına
gelmektedir (Oukil, 2013:120). O halde İslam’a göre üretken girişimcilik faaliyetleri tüketicilerin,
tüccarların, çalışanların ve genel olarak toplumun yanı sıra girişimcilerin maddi ve manevi
mutluluklarına katkıda bulunur (Elfakhani ve Ahmed, 2013: 60-61). Kur’an-ı Kerim’de yer alan “Ey
Rabbimiz! Bize dünyada bir güzellik ve ahirette de bir güzellik ver ve bizi ateş azabından koru!”
ayetleri İslam’ın dünya ve ahiret arasında denge kurmayı amaçlayan bir din olduğunu
göstermektedir.
İslami girişimcilik, ahiret (manevi) unsurların dünya (maddi) hayatıyla bütünleşmesini
vurgulamaktadır (Mubarak vd., 2014: 29). İslami girişimci insan davranışının tetikleyicisi olan
günah, sevap, helal, haram, cennet ve cehennem gibi soyut kavramların ışığında fırsatları araştırıp
girişimsel gelişimlerini yapılandıran kişidir (Faizal vd,, 2013: 192). İslami girişimciler, ticari ve dini
uygulamaları ayırmakta özgür olan geleneksel girişimcilerden farklı olarak, tüm işlemlerinde dini
hedeflere ulaşmak için çaba göstermek zorundadır. İslam’a göre bir Müslüman’ın ticari
faaliyetlerinde her şeyden önce, ahlaki ve etik standartlarına uygun bir iş yapması ve dini
yükümlülüklerini yerine getirmesinin yanı sıra topluma fayda sağlaması ve dolayısıyla Allah’ın
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rızasını kazanmaya odaklanması gerekmektedir. İslami girişimcilik çerçevesinde din ve ekonomik
faaliyetler birbirinden ayrılmamaktadır. Nitekim İslami girişimcilik faaliyetlerinde ekonomik
davranışlar dizisi sadece laik, yasal ve etik kurallar tarafından değil, aynı zamanda dini kurallar
tarafından da yönlendirilmektedir (Hassan ve Hippler, 2014: 172).
Genel olarak İslami değerler ve geleneklerden yola çıkan (Zulfiu vd., 2015: 82) İslami girişimcilik,
İslami bir şekilde iş yapma sistemi, süreci ve uygulamalarını içermektedir. İslam, girişimde
bulunmayı ve çalışmayı ibadet saymaktadır. Bir başka ifade ile verimli bir yaşam sürdürmenin
yollarından biri de toplumun ihtiyaçlarını karşılamak için ekonomik faaliyetlerde bulunmaktır
(Hassan ve Hippler, 2014: 171). O halde Müslüman girişimciler, Allah’ın rızasını kazanmak için
girişimcilik faaliyetlerine katılmalıdır.

3.İSLAMİ GİRİŞİMCİLERİN ÖZELLİKLERİ
İslami girişimci, fırsatları algılayan ve İslami kurallara dayanan bir girişim oluşturarak girişimcilik
faaliyetlerine katılan kişidir (Faizal vd., 2013: 192). Esasen İslami girişimci sadece Ortadoğu’da veya
İslam ülkelerinde girişimcilik faaliyetlerini yürüten kişi değil, aynı zamanda İslam’ın temel din
olmadığı farklı ülkelerde de (Gümüşsay, 2014: 3; Carneiro-da-Cunha vd., 2015: 274) fırsatları
algılayan ve İslami ilkelere dayanarak bir girişim başlatan kişi olarak kabul edilmektedir (Faizal vd.,
2013: 191).
Literatürde yapılan birçok çalışmada (Vargas-Hernández vd., 2010: 125; Salwa vd., 2013: 62; Hoque
vd., 2014: 192-195; Faizal vd., 2013: 52; Rameli vd., 2014: 251-254; Ramadani vd., 2015: 35; Foiza
vd., 2016: 35; Akın ve Emir, 2016: 280; Er ve Mutlu, 2017: 39) Takva Çerçevesinde Hareket Etme,
helal kazanç peşinde koşma, bilgili olma, fırsatları tanımlama, risk üstlenme, stratejik düşünme,
yenilikçi olma, sabırlı olma, iyimser olma, doğru, dürüst ve güvenilir olma, ahlâkî değerlere uygun
iş yapma ve sosyal refaha katkı sağlamanın İslami girişimcilerin tutum ve davranışlarını şekillendiren
önemli özellikler olduğu kabul edilmektedir. Bu çalışmalardan yola çıkarak, İslami perspektiften
girişimcilerin özellikler aşağıda açıklanmıştır.

3.1. Takva Çerçevesinde Hareket Etme
İslam ekonomisinin ve işletmelerinin bir parçası olarak girişimcilik, kontrol edilen kaynakların
ötesinde bir fırsat arayışı ile ilgili bir kavramdır. İslami öğretilerle tutarlı olan her iş ve girişimcilik
faaliyeti, Allah’a ibadet olarak kabul edilmekte ve İslami kurallara ve şartlara uygun her türlü
uygulama iyi işler olarak sayılmakta ve bu iyi işlerin Allah tarafından ödüllendirileceğine
inanılmaktadır (Rameli vd., 2014: 48).
Kur’an’ı Kerim’de en çok kullanılan kelimelerden bir olan “Takva” veya “Allah Korkusu”
(Ohlander, 2012: 18), günah olan şeylerde geri durup, sevap ve hayır olan şeylere tutunması, bütün
haram ve yasaklardan sakınması, farzlara ve itaat olan eylemleri yapması olarak tanımlanmaktadır
(Karagöz, 1995: 51). Takva anlayışı iyi veya kötü her şeyin her şeyin Allah tarafından gözlemlenip
kaydedildiğini, ödüllendirileceğini veya cezalandırılacağını düşüncesine dayanır (Hoque vd., 2014:
138). Bu bakış açısı ile İslam’da girişimcilerin faaliyetlerini yerine getirirken Takva anlayışı
içerisinde hareket etmesi gerekmektedir. Kur’an’ı Kerim’de Takva ile ilgili ayetlerden bazıları
aşağıda yer almaktadır.
“Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi
tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O’na
karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla
haberdar olandır.” (Kur’an, Hucurat, 49/13).
“Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükâfatını görecektir. Kim de zerre
ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir.” (Kur’an, Zilzal, 99/ 7-8).
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3.2. Helal Kazanç Peşinde Koşma
İslami girişimcilik, genellikle helal ürün veya hizmetleri içerdiği için diğer geleneksel girişimcilik
türlerinden farklı olarak kabul edilmektedir. İslam’da izin verilen bir şey anlamına gelen ürün veya
hizmetler helal olarak onaylanmaktadır. Helal karşıtı ise yasak olan bir şey anlamında haram olarak
tanımlanır (Ratten vd., 2016: 8). Helal kazanç, Kur’an-ı Kerim’de belirtilen helal ve haram sınırları
içinde, meşru yoldan elde edilen, kul hakkı karışmamış olarak elde edilen kazanç olarak
tanımlanmaktadır (Yavuz, 2011: 10). İslam’da girişimcilik faaliyetleriyle ilgili helal ve haram
sınırları bulunmaktadır. İslami perspektiften girişimci ahirette kurtuluşa ermek istiyorsa bu sınırları
geçmemesi gerekir (Hoque vd., 2014: 136). Hz. Muhammed’in (s.a.v.) “Helalıdan kazanmak her
Müslümanın üzerine farzdır.” hadisi helal kazancın İslam’da ne kadar önemli olduğu
vurgulamaktadır. O halde İslami perspektiften girişimcilerin faaliyetlerini yerine getirirken helal
kazanç anlayışı ile iş ve işlemlerde helal kaynaklara ulaşması ve helal süreçlerin takip edilmesi ve
haram olan şeylerden uzak durması gerekmektedir. Kur’an-ı Kerim’de helal kazanç ile ilgili
ayetlerden bazıları aşağıda yer almaktadır.
“Aranızda birbirinizin mallarını haksız yere yemeyin. İnsanların mallarından bir kısmını
bile bile günaha girerek yemek için onları hâkimlere (rüşvet olarak) vermeyin.” (Kur’an,
Bakara, 2/188).
“Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Ancak karşılıklı rıza ile
yapılan ticaretle olursa başka. Kendinizi helâk etmeyin. Şüphesiz Allah, size karşı çok
merhametlidir.” (Kur’an, Nisa, 4/29).
“Faiz yiyenler (kabirlerinden), şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı
gibi kalkarlar. Bu hal onların «Alım-satım tıpkı faiz gibidir» demeleri yüzündendir.
Halbuki Allah, alım-satımı helâl, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra kime Rabbinden
bir öğüt gelir de faizden vazgeçerse, geçmişte olan kendisinindir ve artık onun işi
Allah’a kalmıştır. Kim tekrar faize dönerse, işte onlar cehennemliktir, orada devamlı
kalırlar.” (Kur’an, Bakara, 2/275).
“Ey iman edenler! Kat kat arttırılmış olarak faiz yemeyin. Allah’a karşı gelmekten
sakının ki kurtuluşa eresiniz.” (Kur’an, Âl-i İmrân, 3/130).

3.3. Bilgili Olma
Günümüzde küreselleşme, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı değişimler ve yoğun rekabetin
meydana getirdiği ekonomik ve sosyal problemlerle birlikte, girişimcilerin sürekli bilgi edinmeleri
ve aynı zamanda bu bilgi ve becerilerini de başkalarıyla paylaşmaları gerekmektedir (Ramadani vd.,
2015: 252). Girişimcilerin başarılı olmaları için gerekli bilgi ve becerilere sahip olması
gerekmektedir. Özellikle bir işletmenin güçlü ve zayıf yönlerinin yanı sıra fırsat ve tehditlerin
tanımlamasında ve nihayetinde işletmenin başarılı olması için gerekli olan politika ve stratejilerin
geliştirilmesinde bilgi büyük önem arz etmektedir (Hoque vd., 2014: 132). Geleneksel girişimcilikte
olduğu gibi İslami girişimcilikte de bilgi önemlidir (Yaakub, vd., 2013: 3). Kur’an-ı Kerim’e göre
bilgi arayışını bir yaşam tarzı olarak kabul edilmektedir (Ratten vd., 2016: 11). Kur’an-ı Kerim’de
yer alan “Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı “alak”dan yarattı. Oku! Senin Rabbin en cömert
olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir, insana bilmediğini öğretendir.” (Kur’an-ı Kerim, Alak, 1-5)
ayetleri İslamin bilgiye ne kadar önem verdiğini göstermektedir. Bu bakış açısı ile Yaacob ve Azmi
(2012: 86), başarılı bir girişimcinin akıllı, güçlü ve zeki, bilgili, çok deneyimli, mütevazı, dürüst,
sağduyulu, adil ve güçlü bir iradeye sahip olduğu vurgulamışlardır. Kur’an-ı Kerim’de bilgi ile ilgili
ayetlerden bazıları aşağıda yer almaktadır.
“Böyle bir kimse mi Allah katında makbuldür, yoksa gece vakitlerinde, secde hâlinde
ve ayakta, ahiretten korkarak ve Rabbinin rahmetini umarak itaat ve kulluk eden mi?
De ki: "Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?" Ancak akıl sahipleri öğüt alırlar.”
(Kur’an, Zümer, 39/ 9).
“Ey iman edenler! Size, "Meclislerde yer açın" denildiği zaman açın ki, Allah da size
genişlik versin. Size, "Kalkın", denildiği zaman da kalkın ki, Allah içinizden inananların
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ve kendilerine ilim verilenlerin derecelerini yükseltsin. Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla
haberdardır”. (Kur’an, Mücadele, 58/11).
“Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce
Kur’an’ı okumakta acele etme. "Rabbim! İlmimi arttır" de” (Kur’an, Ta-Ha,20/114)
“Allah, hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse, şüphesiz ona çokça hayır
verilmiş demektir. Bunu ancak akıl sahipleri anlar.” (Kur’an, Bakara, 2/269).
“İnsanlardan, (yeryüzünde) hareket eden (diğer) canlılardan ve hayvanlardan yine böyle
çeşitli renklerde olanlar vardır. Allah’a karşı ancak; kulları içinden âlim olanlar derin
saygı duyarlar. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. ” (Kur’an, Fâtır,
35/28).
“Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları, bu ikisi
arası dengeli bir harcamadır.” (Kur’an, Furkan, 25/67).

3.4. Fırsatları Tanımlama
Girişimcilik, bireyin bir fırsatın algılaması ile başlamakta ve daha sonra bu fırsattan faydalanmak
amacıyla bir takım faaliyetlerde bulunması ile devam eden bir süreç olarak görülmektedir. Öyleyse
girişimcilikten söz edebilmek için mutlaka fırsatların tanımlanması gerekmektedir (Karabey ve
Bingöl, 2010: 11). Kur’an-ı Kerim’e göre Allah her şey için fırsatlar yaratmaktadır. İslami
girişimcilerin Allah’ın yarattığı fırsatları tanımlayabilmesi, değerlendirebilmesi ve kullanabilmesi
gerekmektedir. Kur’an-ı Kerim’de İslami girişimcilerin fırsatları tanımlaması, değerlendirmesi ve
kullanması ile ilgili ayetlerden bazıları aşağıda yer almaktadır.
“Ey kitap ehli! Artık size elçimiz (Muhammed) gelmiştir. O, kitabınızdan gizleyip
durduğunuz gerçeklerden birçoğunu sizlere açıklıyor, birçoğunu da affediyor. İşte size
Allah’tan bir nur ve apaçık bir kitap (Kur’an) gelmiştir.” (Kur’an, Maide, 5/15).
“Şüphesiz, yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü, akıllarını
kullanmayan (gerçeği görmeyen) sağırlar, dilsizlerdir.” (Kur’an, Enfal, 8/22).
“İnsan için ancak çalıştığı vardır.”(Kur’an, Necm, 53/39).

3.5. Risk Üstlenme
Girişimciler risk alma özellikleri yüksek olan bireyler olarak görülmektedir. İslami girişimcilikte ise
bir girişimci, herhangi bir eylemin sonucu için Allah’a bağlılık anlayışı ile hareket etmektedir. Bu
anlayış İslam’da Tevekkül olarak da binmektedir. Fakat bir çaba göstermeden Allah’a olan bağlılık
İslam tarafından desteklenmemektedir. O halde İslam’a göre bir girişimci hesaplanmış risk almak
zorundadır (Hoque vd., 2014: 132). Bu durumda İslam’da girişimcinin herhangi bir zamanda
ekonomik, politik ve doğal nedenlerden kaynaklanan kabul edilebilir ve hesaplanabilir bir düzeyde
risk alması gerekmektedir (Özdemir vd., 2016: 126).
İslam’a göre bireyler risk alarak girişimcilik faaliyetinde bulunmakta ve risk alamayanlar elde
edecekleri kazançtan mahrum kalmaktadırlar. İslami girişimcinin gelecekteki beklenti ve risk alma
becerilerine sahip olmalıdır. Bunun için bireylerin içinde yaşadığı dönmedeki ticari durumu idrak
ederek cesur olması ve kazanç elde edilebilecek fırsatları görüp gerekli atılımları yapabilmesi
gerekmektedir (Eren, 2012: 59). Kur’an-ı Kerim’de girişimcilerin kabul edilebilir ve hesaplanabilir
bir düzeyde risk alması ile ilgili ayetlerden bazıları aşağıda yer almaktadır.
“Allah’ın rahmeti sayesinde sen onlara karşı yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı
yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp giderlerdi. Artık sen onları affet. Onlar
için Allah’tan bağışlama dile. İş konusunda onlarla müşavere et. Bir kere de karar verip
azmettin mi, artık Allah’a tevekkül et, (ona dayanıp güven). Şüphesiz Allah, tevekkül
edenleri sever.” (Kur’an, Âl-i İmrân, 3/159).
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3.6. Stratejik Düşünme
Stratejik düşünce eylem odaklı, belirsizliğin ve karmaşık yapıların nasıl çözüleceğini anlamaya
dönük eylemler olarak ifade edilmektedir. Bir başka ifade ile stratejik düşünce kendine özgü
özelliklere sahip belirli bir düşünme biçimidir (Çetin ve Köse, 2017: 67). Girişimciler rekabet
koşullarının üstesinden gelmek, organizasyonların gelecekteki yapısını ve konumunu belirlenmek ve
dolayısıyla organizasyonu başarılı kılmak için karar verirken stratejik düşünmek zorundadır.
Geleneksel girişimciler gibi İslami girişimciler de stratejik düşünmesi gerekir (Hoque vd., 2014:
134). Kur’an-ı Kerim’de İslami girişimcilerin stratejik düşünmesi ile ilgili ayetlerden bazıları aşağıda
yer almaktadır.
“Şüphesiz, yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü, akıllarını
kullanmayan (gerçeği görmeyen) sağırlar, dilsizlerdir.” (Kur’an, Enfâl, 8/22).
“Allah’ın izni olmadıkça, hiçbir kimse iman edemez. Allah, azabı akıllarını (güzelce)
kullanmayanlara verir.” (Kur’an, Yûnus,10/100).
“Yine şöyle derler: “Eğer kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şu alevli
ateştekilerden olmazdık.” (Kur’an, Mülk, 67/10).

3.7. Yenilikçi Olma
Girişimcilik, bir iş ortamında yenilikçi olma yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Ülkenin sosyal ve
ekonomik kalkınmasını sağlama, istihdamı artırma ve sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamada
önemli bir rolü olan (Kılıç vd., 2014: 37) yenilikçilik hem girişimcinin sıfatlardan birisi hem de
girişimcilik için yerine getirilmesi gereken önemli bir fonksiyon olarak görülmektedir (Eren, 2012:
60). Birçok çalışmada ekonominin ve toplumun tüm alanlarında girişimcilik teşvik edilmekte ve
girişimcilik bir fikri yeni bir iş faaliyetine dönüşüme kabiliyeti olarak kabul görmektedir.
İslam’da yenilikçilik girişimcilik davranışını yönetsel faaliyetlerden ayıran en önemli girişimci
özelliğidir (Hoque vd., 2014: 134). İslami girişimcilerin yenilikçi yaklaşımların tüketici talebini
etkilediğinin farkında olmaları gerekir (Ratten vd., 2016: 12). Bu bakış açısı ile İslami girişimcilik
yeni fikirleri içermektedir. İslam’da girişimcilik bir süreç haline fikirleri yeniden yapılandıran ve
yeni girişimler yaratan evrimsel bir mekanizma olarak hareket etmektedir (Ratten,vd. 2016: 8).
Kur’an-ı Kerim’de girişimcilerin dinamizmi ve yenilikçilik ile ilgili ayetlerden bazıları aşağıda yer
almaktadır.
“İnsanı önünden ve ardından takip eden melekler vardır. Allah’ın emriyle onu korurlar.
Şüphesiz ki, bir kavim kendi durumunu değiştirmedikçe Allah onların durumunu
değiştirmez. Allah, bir kavme kötülük diledi mi, artık o geri çevrilemez. Onlar için
Allah’tan başka hiçbir yardımcı da yoktur.” (Kur’an, Ra’d, 13/11).
“İnsan için ancak çalıştığı vardır.” (Kur’an, Necm, 53/39).

3.8. Sabırlı Olma
Sabır, zorluk ve sıkıntılar karşısında pasifçe tahammül etmek değil, şer bilinende hayrın, hayır
bilinenin arkasında şer olabileceği, fakat olayların arkasındaki hikmetin sadece Allah tarafından
bilineceği anlayışıyla umutlu ve pozitif bir yaklaşımla çaba göstermek olarak tanımlanmaktadır
(Doğan, 2014: 106). İslam’da sabır, girişimcilerin önceden belirlenmiş hedeflere ulaşma yolunda
birçok engelin üstesinden gelebilecekleri önemli bir özellik olarak kabul edilmektedir (Hoque vd.,
2014: 135). İslami girişimcilerin hedeflere ulaşma yolunda her türlü zorluk, tehdit ve kayıp karşısında
gönüllü bir şekilde dayanması, direnmesi, göğüs germesi ve sonucu beklerken de Allah’ın lütfunu
istemesi gerekmektedir. Kur’an-ı Kerim’de sabır ile ilgili ayetlerden bazıları aşağıda yer almaktadır.
“Sen, Rabbinin hükmüne sabret. Balık sahibi (Yûnus) gibi olma. Hani o, (balığın
karnında) kederli bir hâlde Rabbine yakarmıştı.” (Kur’an, Kalem, 68/48).
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“İşte bunlar, sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen
biliyordun, ne de kavmin. O hâlde sabret. Çünkü (iyi) sonuç, Allah’a karşı gelmekten
sakınanların olacaktır.” (Kur’an, Hûd, 11/49).
“Sabret! Çünkü, Allah iyilik edenlerin mükâfatını zayi etmez.” (Kur’an, Hûd, ,
11/115).
“Andolsun, biz Mûsâ’ya Kitab’ı (Tevrat’ı) vermiştik. Sen de kitaba (Kur’an’a)
kavuşma konusunda sakın şüphe içinde olma. Onu İsrailoğullarına bir yol gösterici
kılmıştık.” (Kur’an, Secde, 32/23).
“Tâlût, ordu ile hareket edince, "Şüphesiz Allah, sizi bir ırmakla imtihan edecektir.
Kim ondan içerse benden değildir. Kim onu tatmazsa işte o bendendir. Ancak eliyle
bir avuç alan başka." dedi. İçlerinden pek azı hariç, hepsi ırmaktan içtiler. Tâlût ve
onunla beraber iman edenler ırmağı geçince, (geride kalanlar) "Bugün bizim Câlût’a
ve askerlerine karşı koyacak gücümüz yok." dediler. Allah’a kavuşacaklarını kesin
olarak bilenler (ırmağı geçenler) ise şu cevabı verdiler: "Allah’ın izniyle büyük bir
topluluğa galip gelen nice küçük topluluklar vardır. Allah, sabredenlerle beraberdir.”
(Kur’an, Bakara, 2/249).
“Andolsun, mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz. Sizden önce
kendilerine kitap verilenlerden ve Allah’a ortak koşanlardan üzücü birçok söz
işiteceksiniz. Eğer sabreder ve Allah’a karşı gelmekten sakınırsanız bilin ki, bunlar
(yapmaya değer) azmi gerektiren işlerdendir.” (Kur’an, Âl-i İmrân, 3/186).
“(Ey Muhammed!) Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret.
O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.” (Kur’an, Yûnus,10/109).

3.9. İyimser Olma
Pozitif bir kişilik özelliği olarak iyimserlik, kişinin motivasyon algısını ve karşılaşacağı sorunlarla
baş edebilme davranışını etkileyerek iyilik halinin oluşmasını sağlayan bir özellik olarak
tanımlanmaktadır (Sürücü, 2016: 2170). Girişimciler önceden belirledikleri hedeflerine ulaşmak için
iyimser olmak ve geleceğe güvenle bakmak zorundadır. Geleneksel girişimcilikte olduğu gibi İslami
girişimcilikte de iyimserlik önemli bir girişimci özelliği olarak görülmektir. İslam’da insanların
Allah’a olan güvenleri nedeniyle yaşamın hiçbir döneminde güvensizlik ve hayal kırıklığı
hissetmedikleri kabul edilmektedir. İslam girişimcilerin Allah’ın rahmetinden ümit kesmeden, hiçbir
şeyin imkansız olmadığına ve tüm engellerin aşılacağına inanarak çalışması gerektiği
vurgulanmaktadır (Hoque vd., 2014: 136). Kur’an-ı Kerim’de iyimser olma ile ilgili ayetlerden
bazıları aşağıda yer almaktadır.
“De ki: "Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi
kesmeyin. Şüphesiz Allah, bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok
merhamet edendir.” (Kur’an, Zümer, 39/53).

3.10. Doğru, Dürüst ve Güvenilir Olma
İslam’da girişimcilik ilkeleri, Kur’an-ı Kerim ve Hadis olmak üzere iki felsefi temeli dayanmaktadır.
Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette sıkı çalışma ve girişimcilikten bahsederken, Hz. Muhammed’in
(s.a.v.) bizzat kendisi İslami perspektiften girişimcinin örnek davranış tarzını belirleyen sadık ve
güvenilir olarak da adlandırılan bir tüccardır (Elfakhani ve Ahmed, 2013: 58). İslami girişimcilik,
sadece geçim kaynağı değil aynı zamanda insanları Allah’ın rızasını kazanmak için bir yol olarak
görülmektedir (Omar vd., 2013: 80). İslami girişimcilikte doğruluk, dürüstlük ve güvenirlik önemli
girişimci özelliklerden biri olarak kabul edilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de “Öyle ise emrolunduğun
gibi dosdoğru ol” (Kur’an, Hud, 11/112) yer alan ayeti İslam her zaman ayetleri ile insanların her
zaman doğru, dürüst ve güvenilir olmasının önemi vurgulanmaktadır. Aynı şekilde Hz.
Muhammed’in (s.a.v.) “Kim, ödemek arzusu ile insanların malını alır ise, Allah (onun borcunu) ona
bedel eda eder. Kim de telef etmek niyetiyle halkın malını alırsa Allah onu telef eder.” ve “Bize
silah çeken bizden değildir. Bize hile yapıp aldatan da bizden değildir.” hadisleri İslam’ın ticarette
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doğruluk ve dürüstlük ve güvenirliğe ne kadar çok önem verdiğini göstermektedir. Kur’an-ı
Kerim’de doğru, dürüst ve güvenilir olma ile ilgili ayetlerden bazıları aşağıda yer almaktadır.
“Tartıyı adaletle yapın, teraziyi eksik tutmayın.” (Kur’an, Rahmân, 55/9).
“Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tartın. Bu daha hayırlı, sonuç
bakımından daha güzeldir.”(Kur’an, İsrâ Suresi, 17/35).
“Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını (mallarını ve
haklarını) eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.”
(Kur’an, Hûd, 11/85).
“Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki, Allah sizin
işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve Resûlüne itaat ederse,
muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır.” (Kur’an, Ahzâb, 33/70).

3.11. Ahlâkî Değerlere Uygun İş Yapma
Ahlak, bir toplumda mutlak doğru olduğu düşünülen ve belli bir yaşam anlayışından kaynaklanan
davranış kuralları bütünüdür (Aydın, 2011: 6). Bütün dinlerde olduğu gibi İslam dininde de bireylerin
dürüstlük, yardımseverlik, çalışkanlık, cömertlik gibi ahlaki değerlere sahip olmaları
beklenmektedir. Bu ahlaki değerlere sahip olan bireylerin kurdukları işlerde başarı sağlamaları daha
kolaydır. Bu tür özelliklere sahip olan bireylerin olumlu insan ilişkileri geliştirmeleri kolaylaşacak
ve daha iyi imkânlarla faaliyetlerini sürdüreceklerdir (Eren, 2012: 60-61). Bu nedenle de ahlak,
girişimciler için önemli bir özelliktir (Hoque vd., 2014: 137). İslam perspektiften girişimcinin iş ve
işlemlerde dürüstlük, güven, sözünde durma, randevularına riayet etme gibi ahlaki değerlere özen
göstermesi beklenmektedir (Faizal vd., 2013: 193; Rameli vd., 2014: 52). Kur’an-ı Kerim’de ahlâkî
değerlere uygun iş yapma ile ilgili ayetlerden bazıları aşağıda yer almaktadır.
“Sen elbette yüce bir ahlâk üzeresin.” (Kur’an, Kalem, 68/4).
“Andolsun, Allah’ın Resûlünde sizin için; Allah’a ve ahiret gününe kavuşmayı uman,
Allah’ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır.” (Kur’an, Ahzab, 33/21).

3.12. Sosyal Refaha Katkı Sağlama
Sosyal refah günümüz iş dünyasının evrensel bir kavramdır. Girişimciliğin sosyal refah yönü sadece
çalışanların, toplulukların ve çevrenin refahını korumak değil, aynı zamanda rekabet avantajı
geliştirmektir (Hoque vd., 2014: 137). Temeli sağlam bir şekilde eşitlik ve adalet ilkelerine
dayandırılan İslami girişimcilik, insanların yaşam standartlarını yükseltmenin yollarını sunmaktadır.
(Elfakhani ve Ahmed, 2013: 74). Kur’an-ı Kerim’e göre girişimciler çalışmalı, üretmeli ve
ihtiyacından fazla olanı dağıtarak adil gelir dağılımını sağlamalıdırlar (Akın ve Emir, 2016: 280).
Adil gelir dağılımın sağlanması için gerekli olan Zekât ve Sadaka İslam’ın sosyal refah katkı
sağlamamasına bir örnek olarak gösterilebilir (Faizal vd., 2013: 194; Fozia vd., 2016: 21). Kur’an-ı
Kerim’de sosyal refaha katkı sağlama ile ilgili ayetlerden bazıları aşağıda yer almaktadır.
“Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men
eder ve Allah’a iman edersiniz. Kitap ehli de inansalardı elbette kendileri için hayırlı
olurdu. Onlardan iman edenler de var. Ama pek çoğu fasık kimselerdir.” (Kur’an, Âl-i
İmrân, 3/110).

4. SONUÇ
İslam’da sıkı çalışma ve işi ibadetin veya “iyi işlerin” bir parçası haline getirmek, insanları Allah’a
sadık birer girişimci olmaya teşvik etmektedir (Eren, 2012: 55; Solaiman ve Yasmin, 2012: 14;
Elfakhani ve Ahmed, 2013: 61; Hassan ve Hippler, 2014: 171; Rameli vs., 2014: 47). İslam, yaşam
dâhil olan her şeyi kapsamlı bir unsur olarak görmektedir. Bu nedenle de İslam’da girişimcilik, ister
dünya isterse ahiret hayatının tüm yönlerini içerir. İslami perspektiften temeli sağlam bir şekilde
eşitlik ve adalet ilkelerine dayanan (Vargas-Hernández vd., 2010:124) girişimcilik faaliyetleri
toplumun yaşam standartlarını yükseltmesi için bir araç olarak görülmektedir.
İslam, özellikle tekel, sömürü, taklitçilik veya sahtekârlık gibi işlemleri yasaklamıştır. Bu bakış açısı
ile İslami girişimci her zaman iyi işler yapmanın ve her eyleminde dürüst, adil ve doğru olmanın yanı
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sıra kötülüklerden kaçınmalıdır. Dolayısıyla İslam, girişimcilerin faaliyetlerini Allah’ın rızasını
kazanmak için dürüst, adil ve doğru bir şekilde gerçekleştirmelerini istemektedir.
İslami girişimcilik, İslam’ın ekonomik sistemde uygulanan ahlâkî değerleri ve İslam ilkeleri içerir
(Fozia vd., 2016: 21). İslami davranış kuralları, genel ve bazen spesifik, doğru ve yanlış
uygulamaların standartlarını ve erdemli ve erdemli olmayan eylemlerin özünü oluşturur. İslami
girişimcinin ahlâkî ve İslami ilkeleri uygulanması beklenmektedir. Aslında, ahlâkî ilkelere uygun bir
şekilde iş yapmak, hem geleneksel girişimci hem İslami girişimci tarafından uygulanması gereken
önemli bir konudur.
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GİRİŞİMCİ ÜNİVERSİTELERİN İNOVATİF DEĞER YARATMA
KATKISI
INNOVATION VALUE CREATION CONTRIBUTION OF
ENTREPRENEUR UNIVERSITY
Hatice BATMANTAŞ2

Selva STAUB1
ABSTRACT

Universities that provide entrepreneurs or companies with the opportunity to carry out R & D activities
by opening an incubation center or technopark / techno-city and offer rent assistance, mentoring service
and tax exemption are considered as entrepreneurial universities. Innovation is expressed as marketable
innovation and innovative outputs are important indicators of a country's level of development. In this
research, it is tried to understand how entrepreneurial universities contribute value to innovation in terms
of innovation.
For this purpose, Bursa Uludağ University Ulutek, Çanakkale Eighteen Mart University Çanakkale
Technopark, Kocaeli University KOÜ Technopark, Sakarya University Sakarya Technopolis, Bilecik
Şeyh Edebali University Technology Transfer Office were chosen as samples. A questionnaire was
applied to 252 of 344 entrepreneurs and company owners operating in the incubation center and
technopark / techno-city of selected entrepreneur universities. The first 10 questions in the questionnaire
consisted of demographic questions. 10 questions were taken from the “Exploratory Innovation Scale ı,
which was adapted from the four sub-dimensions of Jansen et al. (2006), one of the two sub-dimensions
of the Innovation Farm Scale, and five variable expressions from Zhou and Wu (2010). 10 questions
were taken from the “Mentoring Effectiveness Scale geliştiril developed by Berk, Berg, Mortimer,
Walton-Moss and Yeo (2005). The data were subjected to computer analysis. According to the results;
It is concluded that entrepreneurial universities are very effective and useful in creating innovative value.
Key Words: Entrepreneurial university, mentoring, exploratory innovation, value creation
ÖZET
Bünyesinde kuluçka merkezi ya da teknopark/teknokent açarak girişimcilere ya da firmalara Ar-Ge
faaliyetlerinde bulunma ortamı sağlayan, kira yardımı, mentorluk hizmeti, vergi muafiyetinden
yararlanma imkânı sunan üniversiteler girişimci üniversite olarak nitelendirilir. İnovasyon,
pazarlanabilir yenilik olarak ifade edilir ve inovatif çıktılar bir ülkenin gelişmişlik seviyesini gösteren
önemli göstergelerdir. Bu araştırmada girişimci üniversitelerin ülke ekonomisine inovasyon açısından
nasıl bir değer yaratma katkısı sağladığı anlaşılmaya çalışılmıştır.
Bunun için örneklem olarak Doğu Marmara ve Güney Marmara’daki Bursa Uludağ Üniversitesi Ulutek,
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale Teknopark, Kocaeli Üniversitesi KOÜ Teknopark,
Sakarya Üniversitesi Sakarya Teknokent, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
seçilmiştir. Seçilen girişimci üniversitelerin kuluçka merkezi ve teknoparkında/teknokentinde faaliyet
gösteren 344 girişimci ve firma sahibinden 252’sine anket uygulanmıştır. Anket formundaki ilk 10 soru
demografik sorulardan oluşmaktadır. 10 soru Jansen ve diğerlerinin (2006) İnovasyon Çiftustalığı
Ölçeğinin iki alt boyutundan biri olan çalışmasından dört, Zhou ve Wu’nun (2010) çalışmasından beş
değişken ifadesinin uyarlandığı “Keşfedici İnovasyon Ölçeği”nden alınmıştır. 10 soru da, Berk, Berg,
Mortimer, Walton-Moss ve Yeo (2005) tarafından geliştirilmiş olan “Mentorluk Etkileyiciliği
Ölçeği”nden alınmıştır. Veriler bilgisayar analizlerine tabi tutulmuştur. Çıkan sonuçlara göre; girişimci
üniversitelerin inovatif değer yaratma konusunda oldukça etkin ve yararlı olduğu sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelime: Girişimci üniversite, mentorluk, keşfedici inovasyon, değer yaratma
1
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1. GİRİŞ
Bilgi ve teknoloji çağında yaşadığımız şu günlerde ülke ekonomisinin güçlü olması için yeni icatlar
yapılmalı, piyasalara inovatif ürün ve hizmetler sunulmalıdır. Eğitim basamağının en üst seviyesinde
bulunan ve zaman içerisinde çeşitli misyonlar yüklenen üniversiteler, değişen dünya şartları neticesi
girişimci bir yapıya bürünerek bu konuda ekosistemin önemli birer parçasını oluşturmaktadır.
Girişimcilik faaliyetinde bulunan, kuluçka merkezleri kurarak yenilik yapmayı hedefleyen
üniversitelerin bu ekosistem içerisindeki yerinin anlaşılması oldukça önemli bir konudur.
Eski ekonomide işler bilinen dünyada, başka işlerin kopyalanması ile yapılıyor ve keşfetmeye çok gerek
kalmıyordu. Bilgi gizliydi; bu sebeple bilgiye sahip olan ayrıcalıklı konuma sahipti. Bilgi çağıyla
beraber bilginin ayrıcalıklı konumu sarsıldı. Günümüzde bilginin paylaşımı ve ortak çabalarla toplum
yararına olacak değer yaratılması ön plana çıkmaktadır.
Girişimci üniversitelerin ilk amacı; yeniliklerin ve değişimin öncüsü olacak girişimcilik kültürü ve
düşüncesini benimsemiş öğrenciler yetiştirmektir (Alberti, Sciascia ve Poli, 2004). Öğrencilerine
girişimcilik kültürünü, düşüncesini ve becerilerini kazandırmak; onların okul sonrasında düşüncelerini
hayata geçirmeye çalışan iyi birer girişimci olmalarını sağlamaktır. Mezunlarını iş arayan değil, iş kuran
ve istihdam sağlayan bireyler haline getirmek; bu arada sanayi ve iş dünyasının da nabzını tutarak
ihtiyaçlarını tespit etmek ve bu ihtiyaçları giderecek şekilde programlar hazırlamak girişimci
üniversitelerin amaçlarıdır. Ayrıca araştırma yaparken yalnızca akademik yayın yapmış olmayı değil,
yeni iş fikirleri geliştirmeyi, ekonomide değişiklikler yapmayı hedeflemek; hem öğrencilerinin hem de
tüm çalışanlarının girişimci bakış açısı kazanmalarını sağlamak da girişimci üniversitelerin diğer
amaçlarındandır (Özdemir, 2016: 18).
Bir firmanın rekabet üstünlüğü rakiplerinden daha fazla değer yaratma kabiliyetine bağlıdır
(Porter,1985; Brandenburger ve Stuart, 1996). Değer yaratma, firmaların başarılı bir şekilde inovasyon
yapabilmelerine bağlıdır. Başarı seviyesini öngörmenin imkânsızlığına rağmen, büyüme ve değer
yaratmanın ilk aşaması olan inovasyon, bir firmanın etkin bir şekilde yeni teknoloji ve pazar fırsatlarına
dair bilgi geliştirmesi ve uygulaması sonucu ortaya çıkan bir tür keşif ve bu keşfin ticarileştirilmesi
sürecidir (Prahalad ve Ramaswamy, 2004). Bu yüzden, örgütsel açıdan inovasyonun, tek başına var
olamayacağı, değer yaratma etkisinin kritik bir boyutu olarak gömülü bir yetenek şeklini alması
gerektiği savunulabilir.

2. ÜNİVERSİTE
“Üniversite” sözcüğü, Latince universitas’tan (bütün, hep, hepsi anlamında) batı dillerine, Fransızca
universite’den ‘toplumun tamamına açık, bütün bilgilerin öğretildiği kurum’ anlamında Türkçe’ye
geçmiştir. Osmanlıca külliye (küll/bütün, genelden) Arapça cami (toplayan, içeren) ile anlam benzerliği
içermektedir. Latince universium (evren, bütün), universal (genel), universas (topluca) kelimelerinin
bir şekli olan universitas sözcüğü, ‘ortak çıkarları olan bağımsız tüzel kişiler topluluğu (lonca)’ anlamına
gelmektedir.
Günümüzde üniversiteler ile ilgili kabul gören en genel tanım: gerçekleri arayan, bilgi ve bilim üreten,
bilim yayan, en üst düzeyde araştırma ve eğitimin yapıldığı, içerisinde fakülte, yüksekokul, enstitü ve
araştırma merkezlerini barındıran, ödüllendirme, derecelendirme ve diploma verme yetkisine sahip olan
kurumlardır(www.circlelove.co, 2018).
Yükseköğretim kurumları içerisinde üniversiteler, araştırma işlevine sahip olması bakımından diğer
kurumlardan ayrılmakta ve önemli bir misyon yüklenmektedir (Çobanoğulları, 2015: 28). Buna göre
üniversiteler toplumsal sorunlara çözüm bulmak amacıyla araştırma yapmak durumundadır. Habermas
(1992: 428), üniversitelerin; öğrencilerini her açıdan bilinçlendirmesi, teknik bilginin üretilmesi ve aynı
zamanda aktarılması işlevleri olduğunu belirtmektedir. Sonuç olarak üniversiteler; teknik, ekonomik ve
politik açıdan bilginin üretildiği, ayrıca bu bilginin aktarılarak toplumun şekillendirilmesine katkı
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sağladığı kurumlardır. İşlevleri zaman içerisinde nicelik ve nitelik yönünden artmıştır. Tarihsel
gelişimine bakıldığında üniversitelerin; birinci kuşak üniversite, ikinci kuşak üniversite ve üçüncü kuşak
üniversite olarak üç farklı dönem ve isimde anıldığı görülmektedir. Ortaçağdaki üniversiteler birinci
kuşak üniversite olarak ifade edilmektedir. Ortaçağ, Yunan-Roma dönemi sonrasında başlayıp
aydınlanma çağına dek devam eden, yaklaşık olarak bin yıllık bir süreyi kapsamaktadır (Çiftçi, 2010a:
342). Ortaçağ Avrupa’sındaki ilk üniversitelerin en belirgin özelliği; hedeflerinin yalnızca bilgi ve
eğitim aktarmak olmasıdır. Üniversitedeki bütün eğitim elemanları yalnızca öğrencileri bilgilendirmek
temeline dayanan bir anlayış sergilemiştir. Bu dönemde öğrenciler üniversiteleri, kendileri için bazı
ayrıcalıkları elde etmek ve iyi bir statü kazanabilmek amacıyla desteklemişlerdir (Wissema, 2009: 8).
İkinci kuşak üniversite, Humboldt tipi üniversite olarak da bilinir. Temelinde yine bilim ve bilgi aktarımı
olan; ancak bunlara ilave olarak araştırma ve geliştirmeye de önem veren üniversitelerdir. Bugün
üniversitelerde gördüğümüz kurumsal yapının temelleri Humboldt üniversitesinin temellerine
dayanmaktadır. Üniversite sisteminde var olan araştırma ve öğretimin birliği anlayışının bugünkü
mevcut üniversiteleri önemli ölçüde etkilediği söylenebilir (Çiftçi, 2010b: 343). Birinci kuşak
üniversitelerde; belli bir müfredata bağlı olmaksızın eğitimcilerin ya da bazen öğrencilerin seçmiş
olduğu konuların anlatılmasına imkân sağlayan özgür yapı, ikinci kuşak üniversitelere geçişte yavaş
yavaş son bulmuştur. İkinci kuşak üniversitelerde, devletin ağırlığını hissettirmesi neticesinde
öğretilecek konular belirlenerek, belli bir düzen sağlanmaya çalışılmıştır. Üçüncü kuşak üniversite
kavramı altında, evrensel nitelikte, bilimsel bilgi üretimini ve ücretsiz eğitim anlayışını misyon edinen
bir üniversite yapısı söz konusudur.
Tablo 1. Kuşaklara göre üniversitelerin en belirgin özellikleri
Birinci Kuşak
Üniversite

İkinci Kuşak
Üniversite

Üçüncü Kuşak
Üniversite

Dördüncü Kuşak
Üniversite

İlk Çıkış Tarihi

Ortaçağ

Rönesans devri

20. yüzyıl

21. yüzyıl

Amacı

Eğitim

Eğitim, araştırma

Eğitim, araştırma
ve bilgi üretme

Eğitim, araştırma, bilgi
üretme ve girişimci
düşünce, davranış ve
uygulama

Üstlendiği Rol

Gerçeği savunma

Çevreyi keşfetme

Değer yaratma

Refah yaratmak amacıyla
ekonomik, sosyal
sorunların çözümü

Yöntem

Skolastik

Tek bilim dalı

Bilimler arası

Bilimler arası

Hedef

Evren

Ulus

Dünya

Bölgesel kalkınma ile
dünya

Lisan

Latince

Yerel diller

İngilizce

Dünya dilleri

Örgüt Biçimi

Uluslar, fakülteler,
kolejler

Fakülteler

Enstitüler

Fakülteler, enstitüler,
işletmeler, devlet

Yönetim Şekli

Şansölye

Akademik kadro

Profesyonel kadro

Profesyonel kadro,
destekleyici kuruluşlar,
mentor ve danışmanlar

Kaynak: Wissema, H. (2009). Üçüncü Kuşak Üniversitelere Doğru: İstanbul, Özyeğin Üniversitesi Yayınları.
s.29.
Not: ‘Dördüncü Kuşak’ sütunundaki bilgiler tarafımızdan eklenmiştir.

Günümüzde üniversitelerle ilgili yeni bir dönem olan dördüncü kuşağa geçiş, ‘girişimci üniversite’
olarak adlandırılan yeni bir kavram ortaya çıkarmıştır. Dördüncü, yani günümüzdeki son kuşak
üniversite, girişimci ve yeni ekonomiye uygun üniversiteler olarak ifade edilmektedir. Girişimci
üniversite, en geniş tanımıyla; eğitim öğretim vermesinin yanında araştırmacılığı ve girişimciliği teşvik
eden yeni tip üniversitelerdir (Etzkowitz ve Leydesdorff, 2000: 110). Girişimci üniversite, özel bir
işletmenin girişimcilik özelliklerine sahip olması gibi, üniversitenin de akademik kadrosundan
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öğrencilerine kadar herkesin girişimci ruhuna sahip olmasını ifade etmektedir (Aktan, 2007). Tablo 1’de
üniversite kuşakları arasındaki farklar önemli başlıklar halinde ele alınmıştır.
Girişimci üniversite modeli, 20. Yüzyıl öncesinde ABD’de faaliyet gösteren MIT, Stanford gibi
araştırmacı, aynı zamanda yenilikçi üniversitelerde akademik kadronun endüstri ve ticaret alanında
danışmanlık hizmetleri sunması ile başlamıştır. 1990'lı yıllarda Avrupa üniversiteleri de girişimci
üniversite sistemini benimsemiş, üniversiteye yeni özellikler ve işlevler eklenmiştir (Sakınç ve
Bursalıoğlu, 2012a: 33).
Girişimci üniversiteler, ilk akla gelen görevlerinin (akademik faaliyetlerinin) yanında teknoloji transferi,
inovatif çıktılar elde etme, ekonomi ve topluma katkı sağlamak gibi önemli görevleri de yüklenmiştir
(Arap, 2010: 6). Girişimci üniversitelerin yerine getirmesi gereken iki yönlü faaliyet vardır. Bunlardan
ilki; kendi işini kurabilecek vasıfta ve girişimci ruha sahip öğrenciler yetiştirmektir. Diğeri ise;
bünyesindeki kuluçka merkeziyle ve iş dünyası ile ortaklık gibi faaliyetlerle öğrencileri sürece dâhil
etmek ve gelecekte iş bulmalarını kolaylaştırmaktır. Bahsedilen bu ikinci faaliyetlerini, hem öğrencilere
hem de firmalara vermiş oldukları mentorluk hizmetleri aracılığıyla yerine getirmektedir.
Üniversiteler, bilgi üretmenin yanında, artık yeniden yapılanarak öğrencilerinin alanında istihdam
edilmesine destek vermek ve öğrencilerini birer girişimci olarak yetiştirmelerine kadar uzanan bir
yelpaze içinde eğitimlerini geliştirme çalışmalarında bulunmaktır. Bu yeniden yapılanma süreci
içerisinde yurtdışında birçok üniversitede var olan mentörlük uygulamalarının ülkemizde de
üniversitelerde yaygınlaştığı görülmektedir.

3. MENTORLUK
Türk Dil Kurumu web sayfasından (tdk.gov.tr) sözlük anlamına bakıldığında, ancak ‘yönder’ şeklinde
tek bir kelimeyle karşılanmaya çalışılan, günlük yaşamda kullanıma son yıllarda girmiş olan ve yeni bir
kavram olduğu düşünülen ‘mentorluk’un geçmişi aslında Yunan mitolojisine kadar dayanmaktadır.
Mentorluk kavramı; “daha deneyimli ve genelde yaş olarak daha kıdemli bir kişi tarafından;
kendisinden daha deneyimsiz genç bir kişinin, kişisel ve kariyer gelişimine yardımcı olmak amacıyla
aralarında kurdukları gelişimsel ilişki” şeklinde tanımlanmaktadır (İbrahimoğlu, 2008: 8).Tıpkı ustaçırak ilişkisinde olduğu gibi, mentorlukte de; mentor-mentee ilişkisi bulunmaktadır. Mentorluk, ustaçırak ilişkisinin akademik anlamdaki karşılığı olarak kabul edilmektedir (Kocabaş ve Yirci, 2011a).
Literatüre bakıldığında mentorluk, genel anlamda bir kişinin (mentor) bilgi ve deneyimlerini paylaşarak
diğer bir kişinin (mentee)gelişimine katkı sunduğu bir süreç olarak ifade edilmektedir. Mentorluk
sürecinde iki temel yaklaşım vardır. Bunlardan ilki; herhangi bir planlamanın olmadığı doğal gelişen,
diğer bir ifadeyle; yapılandırılmamış (informal) mentorluktür. İkincisi ise; belli bir program dâhilinde
gerçekleştirilen, amaç ve süresi düzenlenmiş; yani yapılandırılmış (formal) mentorluktür (Çavuşoğlu,
2015: 68). Bu çalışmada, mentorluğun bilinçli ve planlı bir eylem olduğu göz önüne alınarak, mentorluk
denilince, formal mentorluk ifade edilmiş olacaktır. Formal mentorluk sürecindeki taraflar (mentor ve
mentee), bir üçüncü kişi aracılığıyla kurumsal çerçevede bir araya gelmektedir. Zaman ve sürecin içeriği
de bu çerçevede yapılandırılmaktadır (Kocabaş ve Yirci, 2011b). Buradan hareketle bilinmelidir ki;
mentorluk kasıtlı ve istendik bir süreçtir. Menorluğun; yüz yüze mentorluk, grup mentorluğu, akran
mentorluğu ve e-mentorluk olmak üzere farklı türleri vardır. Mentorluğun hem mentor, hem mentee,
hem de kurum açısından büyük faydaları vardır. Mentor açısından faydalarına; özgüvenini arttırması,
eleştirme ve eşleştirme bilincini geliştirmesi, empati yeteneği kazandırması sayılabilirken mentee
açısından faydalarına; menteenin mesleki ve kişisel gelişimini hızlandırması, olaylara farklı açıdan
bakmasını sağlaması, sosyalleşmesine yardımcı olması sayılabilmektedir. Ayrıca mentorlük, kuruma
duyulan güven ve sadakat duygusunu arttırır, kurum kültürünün aktarılmasına yardımcı olur, kültürel
farklılıktan doğan sorun ve çatışmaları azaltır, bireyler ve bölümler arası ilişkileri güçlendirir.
Araştırmamızın temel konusunu oluşturan girişimci üniversitelerin üstlenmiş olduğu en önemli
misyonlardan biri de mentorluk hizmeti vermektir. Girişimci üniversiteler, bünyesinde kuluçka
merkezleri ya da teknopark/teknokent kurarak girişimcilere ya da firmalara dışarıdan bir mentor desteği
sağlamaktadır. Firmalar ilk kuruldukları andan itibaren; mentorluk desteğinden yararlanma avantajları
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nedeniyle bir kuluçka merkezi bünyesinde faaliyetlerine başlamaktadırlar. Kira yardımı, ofis ve
malzeme kullanımı gibi faydalarına ilaveten; alanında yetkin bir mentorle sürekli diyalog halinde olmak
kuluçkadaki girişimcinin, hızla yol almasını ve olgunlaşarak kuluçka evresinden çıkmasını
sağlamaktadır. İş planı yazma, firma açarken gereken belgeler, firma olmanın getirdiği sorumluluklar
gibi konularda mentor girişimciyi bilgilendirmektedir. Teknopark ya da diğer adıyla teknokentlerde, bir
Ar-Ge veya inovatif projeyi geliştirmek üzere belirli süreler için bulunan tecrübeli firmalar faaliyet
göstermektedir. Bu yüzden bu firmalara verilecek mentorluk desteği ön kuluçkadaki girişimciler ya da
kuluçkadaki firmalardan farklı olmaktadır. Buradaki mentorluk süreci proje üzerine odaklanmaktadır.
Proje üzerinde çalışan firma herhangi bir tıkanma yaşadığı takdirde teknoparktan destek
isteyebilmektedir. Verilecek destek için doğru eşleştirmeler yapılmakta; mentor kimi zaman
teknoparkın tecrübeli bir ismi, kimi zaman üniversite akademisyeni, kimi zaman da alanında başarılı bir
iş adamı olmaktadır. İş adamlarının sürece dâhil olduğu noktalarda ‘melek yatırımcılık’ kavramı
karşımıza çıkmaktadır. Melek yatırımcılık da bir tür mentorluktür. Melek yatırımcılar, “yüksek risk ve
büyüme potansiyeli gösteren firmalara, kuruluşlarının ilk dönemlerinde yatırım yapan özel bir yatırımcı
modeli” şeklinde ifade edilmektedir. İnovasyonun girişimciliğe dönüşmesinde çok önemli rol
oynamaktadırlar. Finansman yardımı yanında girişimcilere sağlanan ve finansman kadar önemli olan bu
mentorluk ve networking desteği sayesinde girişimcilerin başarı şansını arttırmayı amaçlamaktadırlar
(www.startupnedir.com, 2019). Amerika ve diğer gelişmiş ülkelerde melek yatırımcılık oldukça yaygın
bir mentorluk yöntemi olmasına rağmen, ülkemizde henüz yeni bir kavramdır ve insanlar bu kavrama
ön yargıyla yaklaşmaktadır. Devletin bu konuda büyük firmaları bilgilendirmesi gerekmektedir.

4. KEŞFEDİCİ İNOVASYON
İngilizce ‘innovation’ kelimesinin Türkçe’mizdeki söyleniş biçimi ‘inovasyon’ şeklindedir. Sözlükteki
karşılığı; yenilik ya da yenileşim olarak ifade edilmektedir (www.tdk.gov.tr, 2019). Ancak inovasyon
kelimesini tek bir sözcükle karşılamak ve ifade etmek mümkün değildir. Keith ve Theodore (1984),
inovasyonu bir buluş ile başlayan, bu buluşun geliştirilme süreciyle devam eden ve pazara yeni bir ürün
ya da hizmet olarak girmesiyle sonuçlanan bir süreç olarak tanımlamaktadır. OECD ve Avrupa
Birliği’nin ortaklaşa hazırladığı Oslo Kılavuzu’nda inovasyon; yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş
ürün, mal, hizmet veya sürecin; “yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, işyeri
organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır” şeklinde
açıklamıştır (OSLO Kılavuzu, 2005). Avrupa Birliği Komisyonu’nun başka bir belgesinde inovasyon;
bir fikri süreç olarak pazarlanabilir bir ürün veya hizmete, yeni bir imalata ya da geliştirilmiş dağıtım
yöntemine dönüştürmeyi ifade etmektedir. Daha açık ifade etmek gerekirse; inovasyon, süreç sonunda
elde edilen “pazarlanabilir yeni veya geliştirilmiş ürün, hizmet ve dağıtımı” anlamına gelmektedir
(European Commission, Green Papers, 1995:4). Tanımı yaparken kullanılan ‘pazarlanabilirlik’ ifadesi
oldukça dikkat çekicidir. Buradan her yeniliğin inovasyon olmadığı anlaşılmaktadır. Yeniliğin
inovasyon kabul edilebilmesi için pazarlanabilir olma özelliğini taşıması gerekmektedir.

Ülkelerin bilim ve teknoloji politikaları, uluslararası rekabetin en üst safhada yaşandığı günümüz
dünyasında ülkelerin kalkınma hedeflerine ulaşmaları açısından çok önemli bir gösterge haline
gelmiştir. Öyle ki ülkelerin gelişme düzeyinin göstergesi ve uluslararası piyasadaki rekabet edebilirlik
gücünün tek belirleyicisi, sahip olduğu ileri teknoloji ve bu teknoloji neticesinde ürettiği ürün ve
yöntemlerdir (MÜSİAD Araştırma Raporu, 2012: 30). Bu gerçeğin farkında olan gelişmiş ülkeler
inovasyonu ulusal politikalarının merkezine konumlandırmakta ve inovasyon için en uygun ortamı
oluşturmak adına bir dizi müdahalede bulunmaktadır. Bu kapsamda hükümetler işletmelerin etkin bir
şekilde inovasyon yapmalarını sağlayacak önemli stratejiler geliştirmektedir (Elçi, 2006: 51). Çeşitli
teşvikler uygulayarak inovasyon sayısını arttırmaya çalışmaktadır. İnovasyonun; ürün inovasyonu, süreç
inovasyonu, organizasyonel inovasyon ve pazarlama inovasyonu olmak üzere dört çeşidi vardır.
Bunların dışında bir de keşfedici inovasyondan söz etmek mümkündür. Literatürde, Jansen ve diğerleri
(2006b)’nin dile getirdiği ve üzerine bir ölçek geliştirdiği çiftustalık kavramı, inovasyon açısından
değerlendirildiğinde pek çok farklı ayırım yapılabilmekte; ancak bunlardan en çok kullanılan ayrım
işleme ve keşfetme inovasyonu olarak ifade edilmektedir. Öncelikle çiftustalık kavramını izah etmek
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gerekmektedir. Çiftustalık; bir kişinin iki elini de eşit bir biçimde kullanabilme yeteneği şeklinde
tanımlanmaktadır (Bodwell ve Chermack, 2010: 5). Örgütsel seviyede kavramın kendisinde yer alan çift
sözcüğü birbirini tamamlayan iki yeteneğe ya da potansiyele işaret etmektedir. Daha açık ifade etmek
gerekirse; çiftustalık birbirini tamamlayan iki beceri veya potansiyelin çalışanlar, gruplar veya örgütler
tarafından dengeli bir şekilde ve eşzamanlı olarak kullanılma potansiyelidir (Duncan, 1976: 167).
Çiftustalık, işleme ve keşfetme aktivitelerinin bir girişim tarafından dengeli bir biçimde kullanılmasını
simgelemektedir. İşleme becerisi dışlandığında keşfetme becerisi çok fazla ham fikrin yaratımına yol
açmakta ve yeterli ayrıcı yetkinliklerin geliştirilmesine mani olmaktadır. Tam tersi durumda; yani,
keşfetme becerisinin dışlanması durumunda da bir girişimin ‘yetkinlik tuzağına’ düşmesine sebebiyet
vermektedir (March, 1991a). İşleme; arıtma, seçim, üretim, etkinlik, ayırma, uygulama, yürütme gibi
faaliyetleri içermekteyken, keşfetme; araştırma, çeşitlendirme, risk alma, deneyimleme, oyun, esneklik,
buluş, inovasyon gibi faaliyetlerle ilgili olmaktadır (March, 1991b). Buradan hareketle denilebilir ki;
işleme, var olanın üzerine eklemeler yaparak bir ürün, hizmet ya da süreci geliştirme anlamı
taşımaktayken; keşfetme, yeni bir ürün, hizmet ya da süreç bulma, bunun için risk alarak, deneme
yanılma yöntemiyle deneyimler kazanarak bir inovasyon elde etmek anlamına gelmektedir.

5. DEĞER YARATMA
Değer, bir sosyal grubun ya da bir toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını sağlamak için
üyeleri tarafından doğruluğu ve gerekliliği kabul edilen; ortak duygu, düşünce, amaç ve menfaatini
yansıtan genelleştirilmiş temel ahlaki ilke ve inançlardır (Kızılçelik ve Erjem, 1996: 128). Değerler, bir
kültüre veya bir topluma anlam ve önem veren ölçütlerdir (Fichter, 2006: 167). Ekonomik faaliyetler
açısından bakıldığında değer, satın alınan ürünün faydası ve maliyetinin birbirine oranıdır. “Ödenebilir
kalite, kalitenin doğru fiyatla satın alınması” da değeri tanımlayan başka ifadelerdir (Desarbo, Jedidi ve
Sinha 2001: 846). Bir başka tanıma göre değer; müşterilerin zihinlerindeki bir algıdır. Değer,
karşılaştırmalı olarak ‘faydalı’ ya da ‘talep edilir olma’nın bir ölçüsüdür. Değer yaratma da, genel bir
bakış açısıyla; fayda ve talep edilir olma miktarını arttırmak anlamına gelmektedir (Peçen ve Kaya,
2013: 99).Firma için değer yaratma, paydaşlarının değerini arttırma veya belli oranda geliştirme
anlamına gelmektedir. Bu ifadede, paydaşlar için daha çok güç veya daha kuvvetli ilişkiler, toplumsal
ya da sosyal durumda iyileşme gibi konular ön plana çıkmaktadır (Oladele, 2013: 90). Değer yaratma
kavramı, yalnızca firmalar kapsamında dar boyutuyla mikro ekonomik açıdan değil, makroekonomik
açıdan da incelenmelidir. İnovasyon, Ar-Ge ve entelektüel sermaye kavramlarının ışığında değer
yaratma kavramı makro açıdan değerlendirildiğinde firmaların değer yaratım etkisinin sadece müşteri
yönlü olmadığı; bölgesel, ulusal, hatta küresel bazda olduğu görülmektedir. Bu bakımdan firmaların
değer yaratımı yalnızca müşteri yönlü değil, bölgesel, ulusal, hatta küresel bazda olmaktadır. Değer
yaratım sürecine yalnızca üst düzey yöneticilerinin değil, alt düzey çalışanlarının da dâhil olması
gerekmektedir. Bu süreç; strateji geliştirme, hedef belirleme, uygulama planları ve bütçe, performans
ölçümü ve teşvik sistemleri şeklindedir (Koller ve diğerleri, 2010: 109). Öncelikle firmanın yaratacağı
değerin hangi kitleyi hedef aldığının belirlenmesi gerekmektedir. Paydaşlara yönelik mi, müşteri odaklı
mı ya da daha geniş kapsamlı küresel ölçekte bir değer mi oluşturulmaya çalışıldığı belirlenmelidir.
Sonrasında bu hedefi gerçekleştirmek için stratejiler geliştirilmeli, firma tüm çalışanlarıyla beraber
değer yaratma sürecinde etkin rol oynamalıdır. Bu arada belirlenen hedefe ne kadar ulaşıldığıyla ilgili
performans ölçümü yapılmalı, gerekirse yeni stratejiler bulunarak süreç başarılı bir şekilde
tamamlanmalıdır. Ayrıca firma tarafından üretilen, müşteri tarafından algılanan ve talep edilen ‘değer’in
ülke ekonomisine yapmış olduğu katkı da bir başka önemli konudur.

6. YÖNTEM
6.1. Örneklem
Örneklem olarak, Doğu Marmara Bölgesi ve Güney Marmara Bölgesi’nde bünyesinde faal kuluçka
merkezi veya teknopark/teknokent bulunan girişimci üniversiteler seçilmiştir. Bu anlamda Bursa Uludağ
Üniversitesi bünyesindeki Ulutek Teknopark, Sakarya Üniversitesi bünyesindeki Sakarya Teknokent,
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Kocaeli Üniversitesi bünyesindeki KOU Teknopark, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
bünyesindeki Çanakkale Teknopark ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi bünyesindeki Teknoloji
Transfer Ofisi’nde faaliyet gösteren toplamda 344 girişimci ve firma, araştırmanın evrenini
oluşturmaktadır.

6.2. Veri Toplama Yöntemi
Yapılan araştırmada veri toplama yöntemlerinden nicel veri toplama yöntemi kullanılmıştır.
Örneklemimizdeki kuluçka merkezlerinde ve teknoparklarda faaliyet gösteren 252 girişimci ve firma
üzerinde anket uygulanmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucu araştırmamızdaki örneklem sayısının en az
177 olması beklenmektedir. Anket uygulanan 252 kişi sayısı ile beklenilenden çok daha yüksek sayıya
ulaşılmıştır.

6.3. Kullanılan Ölçekler
Ankete katılan 252 girişimci ve firma yöneticisinin cevaplaması için 30 sorudan oluşan bir anket formu
hazırlanmıştır. Formdaki ilk 10 soru demografik sorulardan oluşmaktadır. 10 soru Jansen ve diğerlerinin
(2006) İnovasyon Çiftustalığı Ölçeğinin iki alt boyutundan biri olan çalışmasından dört, Zhou ve
Wu’nun (2010) çalışmasından beş değişken ifadesinin uyarlandığı “Keşfedici İnovasyon Ölçeği”nden
alınmıştır. 10 soru da, Berk, Berg, Mortimer, Walton-Moss ve Yeo (2005) tarafından geliştirilmiş olan
“Mentorluk Etkileyiciliği Ölçeği”nden alınmıştır.

6.4. Hipotezler
H1: Girişimci üniversitelerde verilen mentorluk desteğinin, firmaların inovatif ürün ya da hizmet
geliştirmesi arasında anlamlı ve olumlu yönde bir ilişki vardır.
H2: Girişimci üniversitelerde verilen mentorluk desteğinin, firmaların inovatif ürün ya da hizmet
geliştirmesi üzerinde etkisi vardır.
H3: Girişimci üniversitelerde verilen mentorluk desteğinin, firma yöneticilerinin kuluçka merkezi ve
teknoparkı/teknokenti tavsiye etmesi üzerinde etkisi vardır.

7. ANALİZ
Keşfedici inovasyon ve mentor etkileyiciliği ölçeklerinin normal dağılım gösterip göstermediğine
bakılmıştır. Tablo 2’de Kurtosis ve Skewness satırlarındaki değerler; iki anket için de -2 ile +2
arasında olup, bu değerlere göre kullanılan ölçeklerin normal dağılım özelliği gösterdiği
anlaşılmaktadır.
Tablo 2. Normal dağılım tablosu
Keşfedici İnovasyon

İstatistik

Std. Hata

Ortalama

3,94

0,45

Skewness

-1,150

,153

Kurtosis
Mentorluk Etkileyiciliği

1,760

,306

Ortalama

3,75

0,45

Skewness

-700

,153

Kurtosis

462

,306
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Mentorluk desteği değişkeni ile keşfedici inovasyon değişkeni arasında basit korelasyon analizi
yapılmıştır. Tablo 3’teki veriler incelendiğinde; anlamlılık oranının 0,000 çıktığı ve beklenildiği gibi,
0,05’ten küçük bir değer aldığı görülmektedir. Bunun anlamı; kuluçka merkezinin sağladığı mentorluk
desteği ile firmaların inovatif değer yaratması arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki vardır. Bir
başka ifadeyle; kuluçka merkezinden destek alan firmaların inovatif değer yaratma kapasitesi
artmaktadır.
H1 desteklenmektedir.
Tablo 3. Keşfedici inovasyon ve mentorluk etkileyiciliği arasındaki basit korelasyon analizi
Keşfedici
İnovasyon
Değişkeni
Mentorluk
Etkileyiciliği
Değişkeni

Pearsonkorelasyon

C ANKETİ

B ANKETİ

1

,503

Anlamlılık

,000

N

252

252

Pearsonkorelasyon

,503

1

Anlamlılık

,000

N

252

252

Mentorluk etkileyiciliği ve keşfedici inovasyon değişkeni arasında basit regresyon yapılmıştır. Tablo
4’teki veriler ışığında anlamlılık değerinin (,000) 0,05’ten düşük çıktığı görülmektedir. Bu beklenen bir
sonuçtur. Bu tablo sonucuna göre iki değişken arasında pozitif yönlü ve kuvvetli ilişki olduğu
söylenebilir. Tablo 5’te R kare değirinin 0,25 olduğu görülmektedir. Bunun anlamı, firmaların inovatif
ürün üretmelerinde almış oldukları mentorluk desteğinin %25 oranında etki etmiş olduğudur.
Bu analize göre H2 desteklenmektedir.
Tablo 4. Mentorluk etkileyiciliği değişkeninin keşfedici inovasyon değişkeni üzerindeki etkisi,
basit regresyon analizi
Kareler top.

Df

Kareler ort.

F

Anlamlılık

Regresyon

31,775

1

31,775

84,741

,000

Kalan

93,743

250

,375

Toplam

125,519

251

Model

Tablo 5. Mentorluk etkileyiciliği değişkeni ve keşfedici inovasyon regresyon analizi model özeti
Model

R

R kare

Düzeltilmiş R kare

Tahmini std. hata

1

,503

,253

,250

,61235

Mentorluk etkileyiciliği değişkeni ve sorulardan; ‘kuluçka merkezinin tavsiye edilmesi’ ne ilişkin madde
arasında basit regresyon analizi yapılmıştır. Tablo 6’daki veriler ışığında; anlamlılık değerinin 0,000
olduğu görülmektedir. 0,05’ten küçük olması beklenmekte ve sonuç bu beklentiyi karşılamaktadır.
Uygulanan anket ve soru maddesi arasında pozitif yönlü ve kuvvetli bir ilişki vardır. Tablo 7’ye
bakıldığında; R kare değerinin 0,075 çıktığı görülmektedir. Bunun anlamı; mentorluk desteği almanın,
kuluçka merkezini tavsiye etme üzerinde yaklaşık %8’lik bir etkisi vardır. Bu değerin düşük olması;
firmaların kuluçka merkezini tavsiye etmesinde çok daha farklı etkenlerin olduğunu göstermektedir.
Buna göre H3 desteklenmektedir.
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Tablo 6.Mentorluk etkileyiciliği değişkeni ve tavsiye için basit regresyon analizi
Kareler top.

Df

Kareler ort.

F

Anlamlılık

9,47

1

9,47

20,13

,000

Kalan

117,53

250

,470

Toplam

126,99

251

Model
Regresyon

Tablo 7.Mentorluk etkileyiciliği değişkeni ve tavsiye regresyon analizi model özeti
Model
1

R

R kare
,273

,075

Düzeltilmiş R kare
,071

Tahmini std. hata
,68564

Araştırmada kullanılan iki ölçek güvenilirlik analizine tabi tutulmuştur. Tablo 8’deki Cronbach’s alpha
değeri önemlidir. Bu değerin %70’ten fazla olması beklenir. Yapılan analizde bu değerin %74 olduğu
görülmekte ve beklenileni karşılamaktadır. Bunun anlamı; uygulanan ölçeklerin %74 seviyesinde
güvenilir olduğudur. Bu da istenilen bir güvenilirlik oranıdır.
Tablo 8. Güvenilirlik analizi
Cronbach’s alpha
,742

Standardize edilmiş maddeye dayalı
Cronbach’s alpha
,746

Maddelerin N’si
3

8. SONUÇLAR
İnsanların yıllar öncesinde zihninde canlanan üniversite kavramı ile günümüzdeki üniversite kavramı
oldukça farklıdır. Zaman içerisinde değişime ve gelişime uğramış olan kavramın özü olan öğreti ise
değişmiştir. Konu hakkında çalışmalar yapan bilim insanları, değişim olan yanlarını; birinci kuşak
üniversite, ikinci kuşak üniversite ve üçüncü kuşak üniversite şeklinde ayrım yaparak vurgulamıştır.
Yeni kuşak, teknolojiye uyumlu, değişikliklere açık, teknolojiyle iç içe bireylerden oluşmaktadır. Bu
yeni kuşağa adapte olabilmek için, yeni ekonomiye uygun, girişimci ve yenilikçi dördüncü kuşak
üniversiteler ortaya çıkmıştır. Ülkedeki girişimci sayısını arttırmak için üniversiteler girişimci bir
yapıya bürünmüştür. Bir üniversitenin girişimci üniversite olabilmesi için, öncelikle üniversite kurum
olarak kendisi bir girişimci olur. Akademik kadro, öğrenciler, çalışanlar birer girişimciye dönüşür ve
üniversite ile çevrenin etkileşimi girişimci yapılanmalar meydana getirir. Bu süreçler, birbiriyle
bağlantılı olarak gelişmektedir. Bir üniversitenin girişimci modele dönüşebilmesi için, kültürel alt
yapısının değişmesiyle beraber, örgüt yapısının ve birimlerinin de değişmesi gerekmektedir. Tüm bu
değişiklikler ve girişimciler yetiştirebilmenin bir yolu olarak “kuluçka merkezi” kavramı ortaya
çıkmıştır. Girişimci modele dönüşen üniversiteler, bünyesinde teknoparklar/teknokentler ve kuluçka
merkezlerini hizmete açmaktadırlar. Kuluçka merkezi; zorlu iş koşullarına dayanabilecek seviyeye
gelinceye kadar yeni girişimcilere hem somut hem de danışmanlık gibi soyut konularda destek veren
yapılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Teknoparklar/teknokentler, ileri teknolojiyi kullanan ya da
kullanmayı hedefleyen firmaların bir üniversitenin, Ar-Ge merkezinden veya enstitü olanaklarından
yararlanarak teknolojik bir fikri, bir buluşu ticari ürüne, yönteme, hizmete dönüştürmek için faaliyet
gösterdikleri, aynı üniversite içinde veya yakınlarındaki alanı ifade etmektedir. Kuluçka merkezlerinin
amacı, girişimcilere destek olmanın yanında ülke kalkınması için gerekli olan inovasyona dayalı
büyümeye de destek olmaktır.
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Bilim ve teknoloji, inovasyonun önemli birer girdisidir ve ülkelerin bilim ve teknoloji politikaları,
uluslararası rekabetin en üst safhada yaşandığı günümüzde ülkelerin kalkınma hedeflerine ulaşması
açısından çok önemli bir gösterge haline gelmiştir. Bu yüzden hükümetler inovasyona yönelik teşvik
politikalarını arttırmaya çalışmaktadır. Türkiye’deki teşvikler sadece işletmeler özelinde olmamakta,
yeni girişim ve girişimcileri destekleyen bazı kurum, kuruluş ve yapılar oluşturulmaktadır.
KOSGEB tarafından verilen kredi ve hibe yardımlarının yanında, birçok bölgede faaliyet gösteren
Kalkınma Ajansları ve bu araştırmanın konusunu oluşturduğu Kuluçka merkezleri, teşvik veren bu
yapıların en önemlilerindendir. Kuluçka merkezlerinde, yasalarla belirlenen vergi muafiyetleri yanında,
kira indirimleri uygulanmaktadır. Ayrıca üniversite akademisyenleri ve iş adamları tarafından
mentorluk hizmetleri sağlanmaktadır.
Bu araştırmada, değer yaratma kavramına işletme bilimi üzerinden bakarak girişimciler açısından
üniversitelerde kurulan kuluçka merkezlerinin inovatif değer yaratıp yaratmadığı incelenmiştir. Yeni
nesil üniversite olarak adlandırılan girişimci üniversitelerin, bünyelerinde kurdukları kuluçka merkezleri
aracılığı ile firmalara ne gibi kolaylıklar sağladığı ve ne tür hizmetler vererek, firmalara inovatifleşme
açısından nasıl bir katkı sağladığı anlaşılmaya çalışılmıştır. Kuluçka merkezlerindeki kira indirimi,
vergi mükellefiyeti ve mentorluk hizmetlerinin nasıl etki yaptığı incelenmiştir. Toplanan veriler, yapılan
analizler sonucunda, kira ve vergilerdeki indirimlerin firmalara mali açıdan avantajlar sağladığı, verilen
mentorlük hizmetlerinin ise başarılı adımlar atmaları ve doğru stratejiler bulmaları açısından yarar
sağladığı görülmüştür. Sonuç olarak, bünyesinde kuluçka merkezi ya da teknopark/teknokent kurarak
girişimci bir yapıya bürünen üniversitelerin inovatif değer yaratımına katkı sağlayan ve ülke ekonomisi
içinde oldukça önemli yapılar olduğu sonucuna varılmıştır.
Araştırmada örneklem olarak; Güney ve Doğu Marmara bölgeleri seçilmiştir. Ancak ülkemiz
üniversitelerinde faaliyet gösteren kuluçka merkezlerinin çokluğu göz önünde bulundurulduğunda, daha
geniş bir örneklem seçilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Araştırma, tüm Marmara Bölgesi’ni, hatta
diğer bölgeleri kapsayacak şekilde; tüm Türkiye’de gerçekleştirilmesi gereken önemli bir konu
üzerinedir. Böylece, üniversite bünyesindeki kuluçka merkezlerinin inovatif değer çıktıları; bölgeler,
sektörler ve sanayi yapıları bakımından kıyaslamalı bir şekilde analiz edilebilecektir.
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AR-GE HARCAMALARININ İNSANİ GELİŞMİŞLİK ENDEKSİ
ÜZERİNE ETKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME
THE IMPACT OF R & D EXPENDİTURES ON HUMAN DEVELOPMENT
INDEX: A STUDY ON OECD COUNTRİES
Aslı KARATAŞ2

Osman Emre ARLI1
ABSTRACT

There is a mutual positive relationship between entrepreneurship and economic development. However,
it is necessary to increase the productivity of entrepreneurship not only quantitatively but also
qualitatively. R & D and innovation efforts are important for qualified entrepreneurship under today's
competitive conditions. For a country, the extent of economic growth and development is closely related
to investments in science and technology.
Human Development Index indicators are used to determine the level of a country in terms of economic
development. Index is an index which aims to measure the socioeconomic development levels of
countries by taking into consideration human development and income, education and health indicators.
In this sense, the comparison of R & D activities, which is an effective indicator for qualified
entrepreneurship, and the human development index representing the development level of the country,
will help to determine the relationship between entrepreneurship and economic development.
In order to empirically determine the impact of R & D expenditures on the development levels of
countries, a panel data set from selected OECD member countries was created. Human development
index was used as an indicator of the development level of the countries. On a yearly basis, data from
29 selected OECD member countries for the period 2003-2017 were applied to the panel Hausman test,
panel unit root tests, autocorrelation tests and panel regression analysis.
Key Words: R & D, Human Development Index, Panel Unit Root Test, Panel Regression Analysis
JEL Codes: A13, C23, M13
ÖZET
Girişimcilik ve ekonomik kalkınma arasında karşılıklı pozitif bir ilişki söz konusudur. Ancak
girişimciliğin sadece nicel değil nitel açıdan da verimliliğinin yükselmesi gereklidir. Nitelikli
girişimcilik için günümüz rekabet şartları altında Ar-Ge ve inovasyon çabaları önem arz etmektedir. Bir
ülke açısından ekonomik büyüme ve kalkınmanın ölçüsü bilim ve teknolojiye yapılan yatırımlarla
yakından ilişkilidir. Bu noktada GSYH içerisinde Ar‐ Ge harcamalarına ayrılan pay büyük bir öneme
sahiptir.
Bir ülkenin ekonomik kalkınma açısından hangi düzeyde olduğunu tespit etmek için İnsani Gelişme
Endeksi göstergeleri kullanılmaktadır. Endeks, insani gelişmeyi gelir, eğitim ve sağlık göstergelerini
dikkate alarak ülkelerin sosyoekonomik gelişme düzeylerini ölçmeyi hedefleyen bir endekstir. Bu
anlamda nitelikli girişimcilik açısından etkin bir gösterge olan Ar-Ge faaliyetleri ile ülkenin gelişmişlik
düzeyini temsil eden insani gelişme endeksinin karşılaştırılması, girişimcilik ve ekonomik kalkınma
arasındaki ilişkiyi tespit etmek için yardımcı olacaktır.
Ar-Ge harcamalarının ülkelerin kalkınma düzeyleri üzerine etkisinin ampirik olarak belirlenmesi
amacıyla seçili OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) üye ülkelerinden bir panel veri seti
oluşturulmuştur. Ülkelerin kalkınma düzeyinin bir göstergesi olarak insani gelişmişlik endeksi
kullanılmıştır. Yıllık bazda 2003-2017 yıllarına ait seçili 29 OECD üye ülkesinin verilerine panel
Hausman testi, panel birim kök testleri, otokorelasyon testleri ve panel regresyon analizi uygulanmıştır.
Anahtar Kelime: Ar-Ge, İnsani Gelişmişlik Endeksi, Panel Birim Kök Testi, Panel Regresyon Analizi
JEL Kodları: A13, C23, M13
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1. GİRİŞ
II. Dünya savaşından sonra ekonomik ve siyasi platformlarda ekonomik kalkınma kavramı en dikkat
çeken kavramların başında gelmeye başlamıştır. Teknolojik gelişmelerin hız kazanması, küresel
rekabetin şiddetlenmesi ile ülkeler arasındaki sosyo-ekonomik yapıların farklılaşması az gelişmişliği ve
ekonomik kalkınma sorununu gündeme taşımıştır. Ekonomik büyüme kalkınma kavramları bazen
birbirlerinin yerine kullanılsa da kalkınma ve büyüme kavramalrı birbirlerinden farklı kavramlardır.
Kısaca ekonomik büyüme GSMH’daki artış olarak ifade edilirken kalkınma için GSMH artışının yanı
sıra yapısal gelişmelerin eşlik ettiği bir ekonomik gelişme şarttır.
Günümüz ekonomik şartları ve küresel rekabet ortamı düşünüldüğünde girişimcilik, ekonomik büyüme
ve kalkınmanın lokomotifi olarak değerlendirilebilir. Girişimciler ve girişimcilik, küresel rekabet
ortamında yenilik ve istihdam yaratma gücü ile ülke ekonomisinin vazgeçilmez unsurlarından biridir.
Bir ülke için başarılı, sosyal kimliğe sahip, bağımsız, öngörü sahibi ve kurumsal becerileri gelişmiş
girişimcilere sahip olmak önemli bir güçtür. Bu anlamda girişimci faktörü itici güç olabilme kabiliyetine
sahiptir. Ancak girişimciliğin sadece nicel değil nitel açıdan da verimliliğinin yükselmesi gereklidir.
Nitelikli girişimcilik için günümüz rekabet şartları altında Ar-Ge ve inovasyon çabaları önem arz
etmektedir.
Bir ekonomide girişimcilik ve ekonomik kalkınma arasında karşılıklı birbirlerini besleyen ve
destekleyen bir ilişki söz konusudur. Bir ülke açısından ekonomik büyüme ve kalkınmanın ölçüsü bilim
ve teknolojiye yapılan yatırımlarla yakından ilişkilidir. Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren bilgi
teknolojisinde yaşanan ilerlemeler ve bilgi toplumunun oluşumuyla bilim ve teknolojiye yapılan
yatırımlar ekonomik büyümenin ve kalkınmanın belirleyici değişkenleri olmaya başlamıştır. Bu
anlamda girişimcilerin bilim ve teknolojiye yaptığı yatırımlar, fırsatları keşfetmek için oluşturulan
yenilikler ve GSMH içerisinde Ar‐ Ge harcamalarına ayrılan pay büyük bir öneme sahiptir. Başka bir
ifade arzu edilen ekonomik büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşmak için nitelikli girişimciliğe ihtiyaç
vardır. Ar-Ge faaliyetleri ise nitelikli girişimciliğin önemli bir göstergesidir.
Bir ülkenin ekonomik kalkınma açısından hangi düzeyde olduğunu tespit etmek için İnsani Gelişme
Endeksi göstergeleri kullanılmaktadır. İnsani Gelişme Endeksi, insani gelişmeyi gelir, eğitim ve sağlık
göstergelerini dikkate alarak ülkelerin sosyoekonomik gelişme düzeylerini ölçmeyi hedefleyen bir
endekstir. Bu anlamda nitelikli girişimcilik açısından etkin bir gösterge olan Ar-Ge faaliyetleri ile
ülkenin gelişmişlik düzeyini temsil eden insani gelişme endeksinin karşılaştırılması, girişimcilik ve
ekonomik kalkınma arasındaki ilişkiyi tespit etmek için yardımcı olacaktır. Ar-Ge harcamalarının
ülkelerin kalkınma düzeyleri üzerine etkisinin ampirik olarak belirlenmesi amacıyla seçili OECD
(Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) üye ülkelerinden bir panel veri seti oluşturulmuştur. Ülkelerin
kalkınma düzeyinin bir göstergesi olarak insani gelişmişlik endeksi kullanılmıştır. Yıllık bazda 20032017 yıllarına ait seçili 29 OECD üye ülkesinin verilerine panel Hausman testi, panel birim kök testleri,
otokorelasyon testleri ve panel regresyon analizi uygulanmıştır.

2. GİRİŞİMCİLİK VE EKONOMİK KALKINMA İLİŞKİSİ
Ekonomik büyüme, stok akım ve değişkenlerin gövde ve hacim itibariyle genişlemesidir (Unay, 1993).
Ekonomik kalkınma ise ekonomik büyümeden daha geniş bir anlama sahiptir. Ekonomik kalkınma hem
üretim miktarındaki artışı hem de sosyo-kültürel yapıda meydana gelen değişmeleri ve gelişmekte olan
ülkelerin karşı karşıya bulunduğu durumları içerir (Çeken, 2008). Başka bir ifade ile kalkınma, bir
ülkenin milli gelir düzeyinde meydana gelen sürekli artışa bağlı olarak o ülkenin ekonomik, sosyal ve
siyasal yapısında meydana gelen yapısal değişimleri içeren bir süreç olarak da tanımlanabilmektedir
(Clark, 1996). Ancak her ekonomik büyüme aynı zamanda beraberinde ekonomik kalkınmanın
başarılmasını da sağlamaz.
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Ekonomik kalkınma, ekonomik büyüme gibi sadece nicel özellikleri barındırmadığı için, nitel özellikleri
yani toplumsal yapı unsurlarını da kapsamaktadır. Bu nedenle kalkınma, ekonomi, kültür, siyaset,
toplum, eğitim, sağlık gibi alanlarda ilerlemeleri de içine almaktadır. Aynı zamanda beşerî faktörü içeren
kalkınma kavramı, bir ülkenin beşeri sermaye yönünden zenginliği, iş gücünün verimliliğini arttıracak
eğitim düzeyi, yetenek, sağlık ve beslenme gibi etkenlerden de etkilenir (Dülgeroğlu, 2003). Ekonomik
kalkınmanın sağlandığı ülkelerde daha verimli, istikrarlı ve sosyo-ekonomik açıdan daha gelişmiş bir
ekonomik tablo karşımıza çıkmaktadır.
Küreselleşme olgusunun hız kazanmasıyla birlikte ülkeler arasındaki gelişmişlik farkı gittikçe
artmaktadır. Gelişmiş ülkeler sahip oldukları bir takım ekonomik avantajlar nedeniyle kalkınma
düzeylerini yükseltmeyi başarmışlardır. Ancak bu gelişmekte ve az gelişmiş olan ülkeler için geçerli
değildir. Gelişmekte olan ülkelerin en önemli sorunlarının başında kalkınma ve az gelişmişlik yer
almaktadır. Bu sorunu aşmanın yollarından birisi de bu ülkelerin kalkınma için lokomotif güç
oluşturabilecek ekonomik aktörleri devreye sokabilmesidir. Bu anlamda girişimciliğin etkinlik,
verimlilik, yenilik, rol model olma ve yaratacağı sosyal fayda ile ekonomi içerisinde büyük bir rolü ve
önemi vardır (Karataş, 2015). Girişimcilik, ekonomik kalkınmanın itici güçleri içinde oldukça önemli
bir yere sahiptir. Girişimciliğin artması ve gelişmesi, girişimciler ve istihdam ettikleri bireyler açısından
düşünüldüğünde bir ekonomide az gelişmişlikle mücadele için anahtar bir rol üstlenmektedir.
Girişimcilik, bireylerin, kontrol altında olan mevcut kaynaklar dışındaki fırsatların peşinde koşması
olarak tanımlanabilir (Stevenson ve Sahlman, 1989). Aynı zamanda girişimcilik yeni şeylerin meydana
gelme süreci ile risk ve kazançların tahminidir (Hisrich ve Peters, 1998; Kinicki, 2003). Başka bir
tanımlama ile de girişimcilik pazardaki olası eksikliklerin gözlenmesi ve açıkların doğru bir şekilde
tahmin edilmesi yeteneği ile fırsatların keşfedilmesidir (Kirzner, 1973). Bu anlamda girişimci ise
insanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretim yapan ve yeni teknolojileri uygulayan, yeni
ürünler geliştiren veya pazarı genişleten ekonomik aktörlerdir. Girişimci genelde sorumluluk sahibi, risk
alma kabiliyeti yüksek, başarma motivasyonu güçlü, fırsatları ve tehditleri kolay sezebilen, yenilikçi,
değişen şartlara adapte olabilen kişidir.
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte bilgiye kolay ve hızlı ulaşım sağlanmakta
böylelikle girişimciler ürün, hizmet ve bilgi üretiminde yenilikçi yaklaşımlar kullanarak değişimi
hızlandırmaktadırlar. Dolayısıyla girişimcilik ekonomide, yenilik ve bilgi teknolojilerini rekabet
edebilmek için kullanarak piyasa sürecine katkıda bulunan ve piyasayı aktif, canlı, geçişken yapan ve
sürekli (çoğu zaman sağlanamasa bile) dengeye doğru yönelterek istikrarı tahsis eden bir özelliğe
kavuşturur. Keşif, belirsizlik ve risk gibi içerikleri üzerinde toplayarak ekonomik koordinasyonu sağlar
ve piyasa dinamizminin temelini oluşturur (Önce vd., 2014). Bu anlamda girişimciler ekonomik ve
sosyal yapının inşasında bölgesel, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişimin önderleri olarak kabul
edilirler.
Girişimcilik ile ilgili ilk sistematik bilgileri bizlere sunan Schumpeter’e (1912) göre, girişimci ekonomik
kalkınmanın başlamasını sağlayan temel üretim faktörüdür. Schumpeter girişimciliğin ekonomik
kalkınma üzerindeki etkisini, girişimcilerin yenilikleri ortaya çıkarma ve uygulama kabiliyetleri ile
ilişkilendirmektedir. Girişimcilerin yeni ürünlerin piyasaya çıkartılması, yeni üretim tekniklerinin
kullanılmaya başlanması, yeni piyasalara girilmesi, yeni hammadde ya da yarı mamul kaynaklarının
bulunması, piyasaların yeniden organizasyonu gibi gelişmeleri iş piyasalarına uyarlamaları sonucunda
maliyetler düşecek ve gelirler artacaktır (Çokgezen, 2010). Doğal olarak bu gelişmeler ekonomik
kalkınmanın gerçekleşmesine, ivme kazanmasına ve sürdürülebilir olmasına kaynak teşkil edecektir.
Çünkü, ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi için ön koşullardan biri üretim faktörlerinin optimal
düzeyde ekonomiye dahil olmasıdır. Doğal olarak burada en önemli görev hem üretim faktörlerinden
biri olan hem de üretim faktörlerini bir araya getirerek üretimin gerçekleşmesini sağlamada büyük role
sahip olan girişimcilere düşmektedir.
Girişimciliğin az gelişmiş ülkelerde yapılanmanın, gelişmekte olan ülkelerde kalkınmanın ve gelişmiş
ülkelerde ise dinamizmin, yeni zenginlik ve refah yaratmanın bir aracı görevini gördüğünü söyleyebiliriz
(Kurt ve Erdoğan, 2003). Çünkü girişimcilik özelliklerine sahip bireyler yalnızca kendi işletmelerinin
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başarısında değil aynı zamanda yöresel, bölgesel ve ulusal kalkınmada da etkin bir rol oynamaktadırlar
(İraz, 2005). Girişimcilik faaliyetlerinin ve girişimcilerin ekonomik kalkınmada üstlendikleri rol
yadsınamaz. Girişimcilik faaliyetleri, toplumun yapısında bir lokomotif etkisi yaratarak değişimi
başlatır ve geliştirir. Bu değişim üretimi arttırır, ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı hızlandırır.

3. GİRİŞİMCİLİK, AR-GE FAALİYETLERİ VE İNOVASYON
Ar-Ge faaliyetleri yeniliğe imkan sağlayan, artan bilimsel bilgi ile şekillenen ürün ya da üretim sürecine
yönelik yenilikleri ifade eden çabalar bütünüdür. Ar-Ge faaliyetleri bilim ve teknolojinin gelişmesini
sağlayacak yeni bilgileri elde etmek veya mevcut bilgilerle yeni malzeme, ürün ve araçlar üretmek,
yazılım üretimi dâhil olmak üzere yeni sistem, süreç ve hizmetler oluşturmak veya mevcut olanları
geliştirmek amacı ile yapılan düzenli çalışmalardır (TOBB, 2004). Günümüz küresel rekabet ortamında
genelde ülkeler özelde ise işletmeler gelişmelerini sistemli araştırma ve geliştirme çabalarının üzerine
inşa etmek zorunluluğundadır. Ayrıca girişimciliğin nicel artışı yanı sıra nitel artışı da gelişmenin
belirleyici değişkenidir. Nitelikli girişimcilik ise bilgi toplumu gerçeklerinde bilimsel temelli yenilikler
ile şekillenir ve gelişir. Bu anlamda ülkeler ve işletmeler olanakları ölçüsünde Ar-Ge faaliyetlerine
önem vererek gelişmelerine ivme kazandırabilirler.
Schumpeter (1912) tarafından “yaratıcı yıkım” başlığı altında yeniden tanımlanan yenilik kavramı yeni
bir boyut kazanarak literatüre yerleşmiştir. Schumpeter günümüzde nitelikli girişimciliğin yaratıcı
yıkımın sonucu olduğunu ve girişimcilik ile yenilik kavramının ayrışmaması gerekliliğini ifade etmiştir.
Girişimciliğin temeli yenilik kavramının üzerine inşa edilmektedir. Schumpeterci bakış açısında
girişimci; yeni mal ve hizmetler üretme, yeni süreç geliştirme, yeni ihracat pazarları bulma, yeni bir
örgüt yapısı oluşturma gibi işletme açısından yeni birleşimler yaratarak, mevcut ekonomik düzeni yıkan
kişidir. Yaratıcı yıkımın oluşumu ancak yeni bir teknolojinin, ürünün, pazarın, üretim sürecinin ya da
örgütsel yapının pazarda var olan ürünlere ve örgütsel uygulamalara açık olarak alternatif olması
durumunda gerçekleşecektir (Duran ve Saraçoğlu, 2009). Ulusal ya da uluslararası yeni pazarlara
açılmak, rekabet üstünlüğü sağlamak ve ekonomik büyümeyi gerçekleştirmek, küçük ölçekli
işletmelerden büyük ölçekli işletmelere geçişi dayatmakta, sürekli yenilik ve yaratıcılık ile eskinin yok
olduğu yeninin var olduğu bir sistemi oluşturmaktadır ve buna “yaratıcı yıkım” adı verilmektedir
(Schumpeter, 1942). Bu anlamda kapitalizmin esas temeli olan yaratıcı yıkım gelişimine ayakta kalmak
isteyen her girişim ya da girişimci er geç ayak uydurmak zorundadır (Tiryakioğlu, 2009). Aksi halde
günümüz rekabet ortamında girişimcinin ya da girişimin sürekliliğinden bahsetmek imkansız olacaktır.
Aynı şekilde ülkelerin ekonomik büyümeleri, gelişmeleri ve kalkınmaları anlamında da Ar-Ge ve
inovasyon çabaları belirleyici olacaktır.
Ar-Ge faaliyetleri en genel anlamı ile sürekli değişen ekonomik şartlar altında faaliyette bulunan
işletmelerin sürekliliklerini sağlamak, rekabet avantajı yakalamak ve değişime ayak uydurmak için
büyüme ve gelişme açısından ivme kazanmaları adına ortaya konan bilimsel ve yenilikçi çabalar
bütünüdür. Bu anlamda yeni ürün üretmek, üründe yenilikler geliştirmek, ürünlerin kullanım alanlarında
farklılıklar yaratmak, üretim süreçlerini geliştirmek, verimliliği arttırmak ve rekabet avantajı
yakalayacak fırsatlar doğurmak, bilimsel ve teknolojik yenilikleri takip edip uyum sağlamak gibi
çabaların tümü Ar-Ge faaliyeti olarak ifade edilebilir. Tüm bu çaba ve faaliyetlerde günümüz nitelikli
girişim ve girişimcinin olmazsa olmaz özellik ve temellerini oluşturmaktadır. Yeniliğin ortaya
çıkarılması ve bunun pazara başarılı bir şekilde sunulması ise inovasyon olarak tanımlanmaktadır. Başka
bir ifade ile inovasyon ürün, hizmet, teknoloji ve tüm bunları kapsayan süreçlerle ilgili yeniliklerin
pazara uyumlanmasıdır (Brown ve Uljin, 2004). İnovasyon, yenilik ve yaratıcılığın girişimcilik ruhu ile
yeniden yorumlanarak ticari bir başarı olarak pazara sunulmasıdır.
INSEAD ve Dünya Ekonomik Forumunun hazırladığı Global İnovasyon Endeksinde kamu ve özel
sektör Ar-Ge harcamaları, doğrudan yabancı yatırımlar ve teknoloji transferi ile birlikte yenilikçi bir iş
ortamının oluşması için gerekli girdiler olarak kabul edilmiştir. Endekste Ar-Ge harcamalarının
GSYH’ya oranı bir inovasyon girdisi olarak alınmıştır (INSEAD, 2010). Girişimcilik, günümüz
ekonomik şartları düşünüldüğünde ekonomik büyüme ve kalkınmanın, küresel rekabet ortamında ayakta
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kalmanın, yeniliklerin ve istihdam yaratma gücü ile ülke ekonomisinin gelişmesinin temel
dayanaklarından biridir. Başka bir ifade ile girişimcilik, toplumun yapısında bir lokomotif etkisi
yaratarak değişimi başlatır ve geliştirir. Bu değişim üretimi arttırır, ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı
hızlandırır.
İnovasyon, hem ülkeler hem de firmalar için rekabet gücü kazanmanın, verimlilik artışı sağlamanın,
ekonomik büyüme ve kalkınmanın, dolayısıyla da refah ve yaşam kalitesi artışının en temel
unsurlarından biri olarak kabul edilmektedir. OECD’nin saptamalarına göre son 25 yılda özellikle
gelişmiş ülkelerin ekonomik büyümelerinde inovasyonun katkısı %50’den fazladır (Soyak, 2008).
Girişimciliğin fonksiyonu olan ArGe ve inovasyon girişimcinin yeni kaynaklar yaratarak ya da mevcut
kaynakların kullanım potansiyelini artırarak refah seviyesini arttırması olarak ifade edilebilir. Bu
anlamda bir ülkenin yatırımları içinde Ar-Ge faaliyetlerinin payı ve inovasyon yapma gücü ekonomik
büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşmada ülke ekonomisine ivme katan değişkenlerdir. Başka bir ifade
ile bir ülke ekonomisinin refah seviyesi inovasyon yaratma gücü ile doğrudan orantılıdır.
Ar‐ Ge faaliyetleri yeni ürünler, üretim sürecinde yeni teknikler ve yeni bilgiler yani inovatif
çalışmaların ortaya çıkartılmasında önemli bir faaliyet olarak değerlendirilmektedir. Ar‐ Ge sadece yeni
teknolojilerin kaynağı değildir aynı zamanda modern dünyada endüstriyel ekonomilerde yaparak
öğrenme ya da tasarım gibi yeni teknolojilerin oluşumunda önemli bir yeri olan faaliyetlere de katkısı
oldukça fazladır (Guellec ve Pottelsberghe, 2001:105). Ar‐ Ge faaliyetleri bilim, teknoloji ve yenilikler
anlamında rekabet avantajını elde etmek için özel sektörün ve kamu sektörünün harcadığı çabaları içeren
lokomotif bir değişken ve göstergedir. Bu nedenle Ar‐ Ge harcamalarının GSYH içerisindeki payı
uluslararası karşılaştırmalarda kullanılmaktadır. Ar‐ Ge harcamaları yerel firmaların Ar-Ge faaliyetleri,
araştırma enstitüleri, devlet laboratuarları, üniversiteler gibi merkezlerde yapılan Ar‐ Ge harcamaları
toplamını kapsamaktadır (OECD, 2010:150). Günümüz rekabet şartları ve ekonomik sistemin geldiği
noktada Ar-Ge ve inovasyon temelli ekonomik büyüme ve kalkınma konuları gündeme daha çok
gelmektedir. Günümüzde mikroda firmalar ölçeğinde makroda ise ülke ölçeğinde Ar-Ge faaliyetleri ve
inovasyon büyüme ve kalkınmanın lokomotif gücü olarak ifade edilebilir. Bu bakış açısı ile Ar-Ge
faaliyetlerine reklamlardan daha fazla kaynak ayırma eğiliminin ağır basmaya başladığı ifade
edilmektedir (Hirschey vd., 2012). Kısacası bugün gelinen ekonomik şartlar altında ortaya çıkan tabloda
kapitalist üretim sisteminin temel dinamiği olarak Ar-Ge faaliyetlerini ve inovasyon çabalarını
göstermek yanlış olmayacaktır.
GSMH içerisinde Ar-Ge harcamalarının ve bunun çıktısı olarak değerlendirilebilecek olan inovasyonun
payı verimlilik arttırıcı bir etkiye sahiptir (Crespi ve Zuniga, 2012). Ayrıca Ar-Ge harcamaları firma ve
ülke bazında rekabet gücünü arttıran bir değişkendir (Ünlükaplan, 2009). Başka bir ifade ile Ar-Ge
harcamalarının toplam harcamalar içinde payının artması verimlilik ve rekabet gücü artışı gibi güçlü
etkilere sahiptir. Bu etkiler yeni mal ve hizmetlerin üretilmesine katkıda bulunarak, küresel teknoloji ve
bilimsel bilgiye erişime olanak sağlayarak ve ayrıca yabancı yatırımcıların ülkede gerçekleştirdiği
faaliyetler doğrultusunda yeni teknolojiler öğrenme ve entegre olma bağlamında ortaya çıkmaktadır
(Bravo-Ortega ve Marín, 2011). Tüm bu etkiler doğal olarak ekonomik büyüme ve kalkınma hedeflerine
ulaşmak anlamında ülke ekonomisine ivme katacak etkileri de beraberinde getirmektedir.
Ar-Ge faaliyetleri ve inovasyonun verimlilik ve rekabet gücünü arttırmanın yanı sıra toplam üretim
miktarında da artış sağladığı (Zhang vd., 2012), net satışları arttırarak karlılığı olumlu etkilediği
(García-Manjón ve Romero-Merino, 2012) ve ihracat potansiyelini arttırdığı (Gruber vd., 1967)
bilinmektedir. Tüm bu değişkenler dikkate alınarak literatür incelendiğinde Ar-Ge faaliyetlerinin,
yatırımların ve GSMH doğru orantılı artış gösterdiği gözlenmektedir (Gruber vd., 1967; Varsakelis,
2001). Özellikle yüksek teknolojili sektörlerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin, inovasyon ve
ortaya çıkan patentlerin GSMH üzerindeki pozitif etkilerinin ülke ekonomisine yüksek düzeyde ivme
kattığı 1991-2006 dönemini kapsayan 23 OECD ülkesi ve Tayvan’a ait verilerden hareketle bu ülkelerin
gerçekleştirdikleri nicel regresyonun sonuçlarına göre yapılan araştırmada ortaya çıkan sonuçlar
arasındadır (Wang vd., 2013). Bu anlamda Ar-Ge faaliyetleri ve inovasyonun ekonomik büyüme ve
kalkınma hedeflerindeki rolü büyük ve önemlidir.
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Ekonomik kalkınmada fiziki sermaye birikiminin rolü ve önemi elbette yadsınamaz. Bunun yanında
teknolojik ilerleme, demokratik ortamın varlığı, girişimci sınıfının varlığı, sosyal, siyasal, dinsel,
kültürel ve coğrafik koşullar gibi faktörler de ekonomik kalkınma üzerinde etkilidir (Han ve Kaya, 2006:
53). Bu faktörler, nitelikli girişimcilik tarafından etkilenen önemli faktörlerdir. Bir ülkede nitelikli
girişimcilik ne kadar artarsa, o ülkede ekonomik büyüme ve kalkınmadaki artışın da o kadar hızlı olması
beklenir. Ar-Ge faaliyetleri, inovasyon, ekonomik büyüme ve kalkınma arasındaki ilişkinin önemi
büyük ve değerlidir.

4. ARAŞTIRMANIN AMACI, YÖNTEMİ VE ANALİZLER
Bu çalışmada ülkelerin araştırma ve geliştirme harcamalarının kalkınma düzeyleri üzerine etkisi ampirik
olarak ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada 36 OECD üye ülkesinden 29 üye ülke seçilmiştir.
Bunun nedeni üye ülkelerden 7’sinin geçmiş Ar-Ge verileri, bazı yıllarda yayınlanmamış olmasıdır. 29
OECD üyesi ülkenin 2003-2017 yıllarına ait yıllık verilerinin yer aldığı bir panel veri seti
oluşturulmuştur. 29 ülkenin Ar-Ge verilerine göre en uygun başlangıç yılının 2003 yılı olduğuna karar
verilmiştir.
Ar-Ge harcamalarının kalkınmaya olan etkisinin belirlenmesi için panel veri setinde bağımsız değişken
Ar-Ge harcamaları, bağımlı değişken ise insani gelişmişlik endeksi (IGE) olarak belirlenmiştir. Yıllara
göre Ar-Ge harcamaları verisi Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO)’nun
İstatistik Enstitüsü (UIS)’den alınmıştır. Kalkınmanın bir ölçütü olarak alınan insani gelişmişlik endeksi
ise Birleşmiş Milletler Geliştirme Programının İnsani Gelişme Raporlarından alınmıştır.
Panel zaman serisi analizlerinde birçok analiz yöntemi kullanılabilmektedir; VAR (Vektör Otoregresif)
modeller, eşbütünleşme analizleri, durağanlık analizleri, nedensellik analizleri gibi. Değişkenlerin
homojen/heterojen olmasına ve yatay kesit bağımlılığı olup olmamasına göre analiz yöntemleri oldukça
geniş çapta bulunmaktadır (Tatoğlu, 2018, s. 3). Bu çalışmada STATA 15 programı aracılığı ile panel
veri setinin sabit etkiler ya da tesadüfi etkiler olup olmadığı Hausman (1978) testi kullanılarak
bakılmıştır. Daha sonra birimler arası korelasyonun olup olmaması Friedman (1937) ve Pesaran(2004)
testleri yardımıyla kontrol edilmiştir. Birimler arası korelasyonu dikkate alan ikinci kuşak birim kök
testi Peseran (2007) CADF uygulanmıştır. Son olarak da panel regresyon analizi yapılmıştır.
Değişkenler birim kök içermediği, düzeyde durağan oldukları için panel eşbütünleşme analizleri
yapılmamıştır.

4.1. Hausman Testi
Hausman (1978) testi, panel regresyonda tesadüfi etkiler modeli ile sabit etkiler modelini karşılaştıran
bir testtir. (Brooks, 2014, s. 686). Hausman testinde birimlerin bağımsız değişkenler ile aralarında
korelasyon olup olmadığı öne çıkmaktadır. Korelasyon söz konusu ise sabit etki modeli kullanılabilir.
−1
𝐻 = (𝛽̂𝑆𝐸 − 𝛽̂𝑇𝐸 )′[𝐴𝑣𝑎𝑟(𝛽̂𝑆𝐸 ) − 𝐴𝑣𝑎𝑟(𝛽̂𝑇𝐸 )] (𝛽̂𝑆𝐸 − 𝛽̂𝑇𝐸 )
(1)
Bu eşitlikte SE sabit etki tahmincilerini, TE tesadüfi etki modeli tahmincilerini göstermektedir.
Hausman testinin hipotezleri şöyledir;
H0: Tesadüfi etki modeli geçerlidir
H1: Sabit etki modeli geçerlidir
Yapılan Hausman testinde olasılık değeri Tablo 1’de verilmiştir;
Tablo 1: Hausman Testi Sonucu
Kullanılan Test

Test İstatistiği

Olasılık Değeri

Hausman Testi

4,11

0,0426

Tablo 1‘de verilen sonuçlara göre Hausman testi sonucunda %5 anlamlılık düzeyinde H 0 hipotezi
reddedilir ve sabit etkiler modelinin geçerli olduğu ortaya çıkmaktadır.

843

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

4.2. Yatay Kesit Bağımlılığı Testleri
Son zamanlarda gelişen analiz yöntemlerinde birçok etkinin varlığına göre yeni testler geliştirilmiş ve
uygulamalarda görülmektedir. Panel veri modellerinde birim kök testlerine bakmadan önce yatay kesit
bağımlılığına (birimler arası korelasyona) bakmak gerekmektedir. Panel veri setinde yatay kesit
bağımlılığı yoksa birinci kuşak panel birim kök testleri, yatay kesit bağımlılığı varsa ikinci kuşak panel
birim kök testleri uygulanmaktadır.
Yatay kesit bağımlığı testlerinde birim sayısının (N), zamandan (T) küçük olması durumunda Breusch
Pagan (1980) LM testi, N’nin T’den büyük olduğu durumlarda ise Pesaran (2004) CD, Frees (1995) ve
Friedman (1937) gibi testler kullanılmaktadır. Bu çalışmada birim sayısı 29, dönem sayısı 15 olduğu
için Pesaran ve Friedman testleri uygulanmıştır.
Pesaran (2004) testi, Genişletilmiş Dickey Fuller regresyonunun tahmininden elde edilen kalıntıları
kullanır ve birimler arası korelasyon varlığını tespit etmek için kullanılır. Burada ρ ij i ve j kalıntılarının
birimler arası korelasyonunu göstermektedir. Pesaran yatay kesit bağımlılığını test etmek için (Pesaran,
2004, s. 9);
CD = √

2𝑇

(𝑁−1)

(∑𝑖=1

𝑁(𝑁−1)

∑𝑁
̂ ij )
𝑗=𝑖+1 ρ

(2)

Friedman (1937) testi, Spearman’ın sıra yatay kesit bağımlılığı testinin ortalamasını bulmaya yönelik
parametrik olmayan bir test önermiştir.
2
𝑁
𝑅𝑂𝑅𝑇 =
(∑𝑁−1
(3)
𝑖=1 ∑𝑗=𝑖+1 𝑟̂𝑖𝑗 )
𝑁(𝑁−1)

Tablo 2: Yatay Kesit Bağımlılığı Testi
Kullanılan Testler

Test İstatistiği

Sonuç

Pesaran

63,026 (0,000)

Yatay kesit bağımlılığı vardır

Friedman

333,266 (0,000)

Yatay kesit bağımlılığı vardır

Tablo 2’de Peseran ve Friedman testi sonuçlarına göre yatay kesit bağımlılığı olduğu
görülmektedir. Çalışmanın devamında yatay kesit bağımlılığını dikkate alana birim kök testleri
kullanılacaktır. Yatay kesit bağımlılığını dikkate alana ikinci kuşak panel birim kök testleri
kullanılmıştır.

4.3. Panel Birim Kök Testleri
Bir zaman serisinin ortalamasında ve varyansında sistematik bir değişme yoksa, düzenli ve periyodik
değişimler meydana gelmiyorsa seri durağandır (Sevüktekin ve Çınar, 2017, s. 63). Durağan olmayan
değişkenlerle oluşturulan panel veri modellerinde, zaman serilerinde de olduğu gibi sahte regresyon
problemi ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle panel verilerde her bir birim için serinin birim kök içerip
içermediği birim kök testleri yardımıyla araştırılır (Tatoğlu, 2018, s. 4).
Panel veri modellerinde birim kök testleri, birimler arası korelasyon (yatay kesit bağımlılığı) olup
olmamasına göre değişim göstermektedir. Eğer panelde yatay kesit bağımlılığı yoksa birinci kuşak birim
kök testleri, yatay kesit bağımlılığı var ise ikinci kuşak birim kök testleri uygulanmaktadır (Tatoğlu,
2018, s. 4).
Panel verilerde durağanlığın sağlanıp sağlanmadığını incelemekte kullanılan birinci ve ikinci kuşak
panel birim kök testleri Tablo 3’te verilmiştir (Sarıkovanlık vd., 2019, s. 186);
Tablo 3: Birinci ve İkinci Kuşak Panel Birim Kök Testleri
Birinci Kuşak Panel Birim Kök Testleri;

İkinci Kuşak Panel Birim Kök Testleri;

Levin, Lin, Chu (2002)

Moon, Perron (2004)

Hadri (2000)

Pesaran (2007)

Breitung (2000)

Bai ve Ng (2004)

Im, Pesaran, Shin (2003)

Chang (2005)

Fisher - ADF – PP (1999)

Choi (2001(
Philips ve Sul (2003)
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Çalışmada panel modeli oluşturan birimler arasında korelasyon olduğu tespit edilmiş olduğu için ikinci
kuşak panel birim kök testlerinden Pesaran (2007) CADF (Yatay Kesit Genişletilmiş Dickey Fuller)
testi uygulanacaktır.
Pesaran CADF testi, yatay kesit bağımlılığı problemi ile başa çıkmak için farklı bir yaklaşım
benimsemiştir. Birim kök testlerini tahmin edilen faktörlerden sapmalara dayandırmak yerine, standart
ADF regresyonlarını, gecikmeli seviyelerin kesit ortalamaları ve birimlerin ilk farkları ile
genişletilmiştir. CADF testinde istatistik değeri ile her bir yatay kesite ait bireysel sonuçlara ulaşılırken
aynı zamanda kesit ortalamaları ile CIPS (Cross Sectionally IPS) istatistiği, panelin geneline ilişkin
sonuçlar verir. CADF regresyonu ve CIPS istatistiği şu şekilde yazılır (Pesaran, 2007, s. 266-269);
∆𝑦𝑖𝑡 = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑖 𝑦𝑖,𝑡−1 + 𝑐𝑖 𝑦̅𝑡−1 + 𝑑𝑖 ∆𝑦̅𝑡 + 𝑒𝑖𝑡
(4)
Eşitlikte (∆𝑦𝑖𝑡 ) kritik değeri, (𝑦𝑖,𝑡−1 ) sabitsiz değeri, (𝑦̅𝑡−1 ) sabitli değeri ve (∆𝑦̅𝑡 ) sabitli ve trendli
değeri gösterir. Her bir durum için ayrı hesaplandığı görülmektedir.
𝐶𝐼𝑃𝑆(𝑁, 𝑇) = 𝑁 −1 ∑𝑁
(5)
𝑖=1 𝐶𝐴𝐷𝐹𝑖
Pesaran birim kök testinin hipotezleri şöyle kurulmaktadır:
H0: Panel seride birim kök vardır. Seri durağan değildir.
H1: Panel seride birim kök yoktur. Seri durağandır.
Tablo 4: Birim Kök Testi Sonuçları
Değişken

Kritik Değerler

CADF İst.

Sonuç

0,01

0,05

0,10

IGE

-2,182(0,015)

-2,340

-2,170

-2,070

Durağan

ARGE

-1,975(0,024)

-2,340

-2,170

-2,070

Durağan

Birim kök testi sonuçlarına göre insani gelişmişlik endeksi (IGE) serisi ve araştırma ve geliştirme
(ARGE) serisinin düzeyde durağan olduğu görülmektedir. Bir başka ifade ile serilerin düzey değerde
birim kök içermediği sonucunu göstermektedir. Panel zaman serisi analizlerinde eşbütünleşme analizi
yapılabilmesi için serilerin düzeyde durağan olmaması, farklarının alınarak durağanlığın sağlanması
gerekmektedir. Bu nedenle eşbütünleşme analizi yapılamamaktadır. Çalışmanın bundan sonraki
kısmında panel regresyon analizi yapılmıştır.

4.4. Panel Regresyon Analizi
Panel veri analizleri yapısı itibariyle hem yatay kesit verilerini hem zaman verileri bir araya getirmesi
yönüyle oldukça büyük avantajlar sağlayabilmektedir. Ayrıca panel veri analizinde daha fazla veriyle
çalışılabilmesi ve daha yüksek serbestlik derecesinde çalışma imkanı tanımaktadır. Çalışmada panel veri
regresyon yöntemi kullanılmıştır. Panel veri regresyon modeli aşağıdaki şekilde verilmektedir;
′
𝑦𝑖𝑡 = 𝑎 + 𝑥𝑖𝑡
+ 𝑢𝑖𝑡
(6)
Eşitlikte i kesit sayısını, t zaman boyutunu, 𝑢𝑖𝑡 ise hata teriminin tüm birim ve zamanlar için bağımsız
olduğunu göstermektedir. Yapılan Hausman testi sonucuna göre sabit etkiler tahmincisi kullanılmıştır.
Sabit etki tahmincisi sonuçları aşağıda Tablo 5’te verilmiştir;
Tablo 5: Sabit Etkiler Tahmincisi Panel Regresyon Sonuçları

Kullanılan Test

İstatistik Değeri

Olasılık Değeri

Sabit Etkiler Tahmincisi

0,366

0,000

Modelin Olasılık Değeri: 0,000
F İstatistik Değeri: 93,23

Tablo 5’te sabit etkiler tahmincisi değerlerine göre model anlamlıdır. Modelin geneli için F istatistik
değeri oldukça güçlü olduğunu göstermektedir. Panel regresyon analizi sabit etkiler tahmincisi istatistik
değeri 0,366 olarak tahmin etmektedir. Bu değere göre ülkelerin Ar-Ge harcamaları İnsani Gelişmişlik
Endeksinin değişiminin %36,6’sını açıkladığı görülmektedir.
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5. SONUÇ
Girişimcilik ve ekonomik kalkınma arasındaki karşılıklı ilişki ve birbirlerini doğaları gereği besleyen
yapı bilinmektedir. Ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi ve toplumsal refah seviyesinin
arttırılabilmesi için ön koşullardan biri üretim faktörlerinin optimum düzeyde ekonomiye dahil
olmasıdır. Üretim faktörleri içerisinde yer alan girişimciler istihdam yaratma güçleri ve çevrelerine
sağladıkları sosyal fayda nedeni ile ayrıcalıklı öneme sahiptirler. Girişimciliğin kalkınmanın lokomotif
güçleri arasında yer aldığı dikkate alındığında, ekonomik ve sosyal açıdan potansiyel fayda yaratma
kabiliyeti yüksek olan Ar-Ge faaliyetleri ve inovasyonun önemi de daha iyi anlaşılmaktadır. Ar-Ge
faaliyetleri ve inovasyon uzun vadede ekonomik büyüme ve kalkınma açısından hem içsel hem de dışsal
bir değişken olarak karşımıza çıkmaktadır.
Küresel rekabet, liberal ekonomi, bireysel özgürlükler, verimlilik, refah artışı gibi değişkenlerin öne
çıktığı günümüz dünya ekonomisinde girişimciliğin ve girişimcilerin önemi her geçen gün artmaktadır.
Özellikle Ar-Ge faaliyetleri ile şekillenen inovasyon yaratma gücüne dayanan nitelikli girişimciliğin
ülke ekonomisindeki makro değişkenler üzerindeki olumlu etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Bu anlamda
Ar-Ge faaliyetleri, inovasyon, ekonomik büyüme ve kalkınma arasında karşılıklı birbirlerini destekleyen
ve geliştiren bir ilişki olduğu ifade edilebilir.
Ar-Ge faaliyetleri ve inovasyon; verimlilik ve rekabet gücünde artış, toplam üretim miktarında artış, net
satışlar ile karlılık düzeyinde artış ve ihracat miktarında artış gibi ekonomik büyüme ve kalkınmayı
destekleyecek makro değişkenler üzerinde olumlu etkilere sahiptir. Özellikle yüksek teknolojili sektör
ve ürünlerde bu etkilerin gücü daha da artmaktadır. Bu anlamda bir ülke ekonomisi içinde Ar-Ge
faaliyetlerine ayrılan pay ve inovasyon amaçlı yatırımların payı arttıkça ekonomik büyüme ve kalkınma
hedeflerine ulaşmanın daha kolay olacağı ifade edilebilir. Başka bir ifade ile Ar-Ge faaliyetleri ve
inovasyon ekonomik büyüme ve kalkınma anlamında ülkenin lokomotif güçlerinden biridir.
Çalışmada yapılan panel veri analizinde öncelikle Hausman testi yapılmış ve 0,0426 olasılık değeri ile
H0 hipotezi reddedilerek sabit etkiler modeli kullanılmıştır. Friedman ve Peseran yatay kesit bağımlılığı
testleri kullanılarak yatay kesit bağımlılığının varlığı kabul edilmiştir. Yatay kesit bağımlılığının
varlığında uygulanabilecek ikinci kuşak panel birim kök testleri yapılmıştır. Peseran’ın geliştirdiği
CADF birim kök testi sonuçlarına göre her iki değişkenin de düzey değerde durağan olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Düzey değerde durağan serilerde eşbütünleşme ilişkisinin varlığından söz edilemeyeceği
düşünülerek panel regresyon analizi yapılmış ve buna göre bağımsız değişken olan Ar-Ge
harcamalarının bağımlı değişkeni, insani gelişmişlik endeksini, %36,6 düzeyinde açıkladığı sonucuna
ulaşılmıştır. İnsani gelişmişlik endeksi kalkınmanın bir ölçütü olarak ele alınan bu çalışmada yalnızca
Ar-Ge değişkeni ele alınarak bir sınama gerçekleştirilmiştir. İnsani gelişmişlik endeksinin birçok
değişken üzerinden hesaplandığı düşünüldüğünde panel regresyon sonuçları önemli bir kısmının Ar-Ge
ile açıklanabileceğini göstermektedir.
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TÜRKİYE’DEKİ VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN VERİ ZARFLAMA
ANALİZİ İLE ETKİNLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİ
MEARUSING EFFICIENCY OF FOUNDATION UNIVERSITIES WITH
DATA ENVELOPMENT ANALYSIS IN TURKEY
M. Onur KAÇAROĞLU1

Arzu ORGAN2

ABSTRACT
Higher education service is provided by the state and foundation universities in our country. Initially,
the demand for these universities is increasing day by day due to the increasing number of the foundation
universities. The competition is increasing rapidly among the foundation universities, which act for the
same purposes, even if they are at different scales. In this case, the measurement of the financial and
academic performance of the university foundation has become an important issue. Efficiency analysis
can be used for the performance measurement. Many methods can be used in efficiency analysis. In this
study, Data Envelopment Analysis (DEA) has been used as a nonparametric method to measure the
efficiency of the foundation universities. In the study, the relative activities of foundation universities
were determined using input-oriented CCR and input-oriented BCC methods. In the solution stage of
the models, one of the DEA special software OSDEA GUI program was used. In the study, 46
foundation universities were handled because some data were not reached. In the light of the findings
obtained from the study, suggestions have been made about how inefficient foundation universities
could become effective.
Keywords: Data Envelopment Analysis, DEA, Efficiency, Foundation Universities
Jel Codes: C67, I23, M10
ÖZET
Yükseköğretim hizmeti, ülkemizde devlet ve vakıf üniversiteleri tarafından verilmektedir. Başlangıçta
sayıları az olan vakıf üniversitelerinin sayısının artmasına bağlı olarak bu üniversitelere olan talep her
geçen gün artmaktadır. Farklı ölçeklerle de olsalar da, aynı amaçlar doğrultusunda hareket eden vakıf
üniversiteleri arasında rekabet hızla artmaktadır. Bu durum vakıf üniversitelerinin mali ve akademik
performanslarının ölçümünü önemli bir konu haline getirmiştir. Etkinlik analizi, performans ölçümünde
kullanılabilir. Etkinlik analizinde birçok yöntem kullanılabilmektedir. Bu çalışmada, vakıf
üniversitelerinin etkinliklerinin ölçülmesinde parametrik olmayan bir yöntem olarak, Veri Zarflama
Analizi (VZA) kullanılmıştır. Çalışmada vakıf üniversitelerinin göreli etkinlikleri, girdi yönlü CCR ve
girdi yönlü BCC yöntemleri kullanılarak tespit edilmiştir. Modellerin çözüm aşamasında ise VZA özel
yazılımlarından biri olan, OSDEA GUI paket programı kullanılmıştır. Çalışmada bazı verilere
ulaşılmadığı için, 46 vakıf üniversitesi ele alınmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular ışığında
etkin olmayan vakıf üniversitelerin nasıl etkin olabilecekleri ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Veri Zarflama Analizi, Etkinlik, Vakıf Üniversiteleri
Jel Kodları
: C67, I23, M10
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1.GİRİŞ
Günümüzde yükseköğretim kurumlarının sayılarının artması bu kurumlar arasındaki rekabetin de
artmasını sağlamıştır. Özellikle vakıf üniversiteleri artan rekabet ortamında ekonomik olarak hayatını
devam ettirebilmek için çeşitli maliyetlere katlanmak durumundadırlar. Bir işletme olarak ele
alındığında vakıf üniversiteleri etkin olmak ve bunu yaparken de gelirlerini arttırıp maliyetlerini
azaltmak zorundadırlar. Araştırmada kullanılan veriler girdi ve çıktı birimi olarak ayrılırken bu durum
göz önünde tutulmuştur. Personel sayısı ve fiziki imkânlar hizmet kalitesini arttırmakla beraber
maliyetleri de arttırmaktadır. Dolayısıyla minimum maliyet ile maksimum gelir beklenmektedir.
Ülkemizde 2019 yılı itibariyle 129 devlet üniversitesi, 72 vakıf üniversitesi ve 5 vakıf meslek
yüksekokulu olmak üzere 206 yükseköğretim kurumu bulunmaktadır. Sayıları her geçen gün artan vakıf
üniversiteleri de yoğun rekabeti hissetmektedir. Eğitim kalitesini ön planda tutan, akademik çalışmalara
önem veren vakıf üniversitelerinin yanında apartman binalarında, kar amaçlı kurulan küçük çaplı
üniversiteler de mevcuttur. Her ne kadar rekabet eğitimin kalitesini arttırıcı bir unsur olsa da çoğu kurum
için ekonomik sürdürülebilirlik adına zorlayıcı bir unsurdur. Dolayısıyla kaynaklarını etkin
kullanamayan kurumların ivedilikle iyileştirmeler yapmalıdırlar. Bu çalışmada Yüksek Öğretim
Kurumunun (YÖK) 2018 yılı Vakıf Üniversiteleri Rapor’ undan elde edilen veriler kullanılarak vakıf
üniversitelerinin etkinlikleri göreli olarak tespit edilmiş, etkin olmayan üniversiteler için referans
grupları belirlenerek iyileştirme oranları belirlenmiştir. Bu analizler Veri Zarflama Analizi(VZA)
yardımıyla yapılmıştır.

2.VERİ ZARFLAMA ANALİZİ
VZA, 1978 yılında Charnes, Cooper ve Rhodes tarafından, Farrel’ ın 1957 yılında yapmış olduğu “The
Measurement of Productive Efficiency” adlı çalışması temel alınarak ortaya konulmuştur. “Measuring
The Efficiency of Decision Making Units” adlı çalışmada CCR Modeli Orak bilinen veri zarflama
modeli ilk kez kullanılmıştır (Uzgören ve Şahin, 2013: 96; Dikmen, 2008:6; Aydagün, 2003:3)
Veri Zarflama Analizi (VZA) benzer yapıdaki karar verme birimlerinin göreli etkinliklerini ölçmeyi
amaçlayan doğrusal programlama tabanlı parametrik olmayan bir etkinlik ölçme yöntemidir (Yıldırım
ve Önder,2018: 205). VZA için etkinlik kavramı son derece önemlidir. Bunun için etkinlik, etkililik ve
verimlilik kavramlarını açıklamakta fayda vardır.
Literatürde etkinlik, etkililik ve verimlilik kavramları zaman zaman birbirleri yerine
kullanılabilmektedir. Bazı bilim insanları etkinlik ve etkililiği eş anlamlı olarak kullanabilmektedir. Bir
firma etkin olduğu durumlarda etkili çalışmayabilir. Bazen de üretim yapan firmalar etkinliği ifade
ederken verimlilik kavramından yararlanmaktadır. Bu üç kavramın bu şekilde kullanımları bir
karmaşaya neden olabilir (Yükçü ve Atağan,2009: 1).
Etkililik, kurumun istediği sonuçlara ulaşma derecesini ifade etmektedir. Sonuç fiziksel değerlerle ifade
edilen çıktıdan farklı bir anlam ifade etmektedir (Akal, 2005: 37).
Etkinlik, işletme açısından bir işletmenin üretiminin önceden saptadığı programın gerçekleştirilme
derecesini gösterir. Etkinlik aşağıdaki gibi ifade edilebilir (Yükçü ve Atağan,2009: 3):
Verimlilik, çıktılar(mal/hizmet) ile bunların üretiminde kullanılan faktörler(kaynaklar) arasındaki
oransal ilişkidir (verimlilik=çıktı/girdi).
Üretim, hizmet ve finans sektörlerinden iç ve dış rekabet ortamından her birim VZA’ nın uygulama
alanına girer. Her ne kadar ilk etapta kar amacı gütmeyen kurumların etkinliklerinin ölçülmesinde
kullanılsa da sonradan mal veya hizmet üreten işletmeler arası teknik etkinliğin ölçülmesinde de yaygın
olarak kullanılmıştır (Gülce ve diğ., 2004: 95).
VZA ile ilgili literatürde yer alan çalışmalardan örnekler şu şekildedir: Basso ve Funari (2000) yatırım
fonlarının performanslarını değerlendirmek için VZA kullanmışlarıdır. Jacobs (2001) hastanelerin
etkinliğini ölçmek için VZA ve stokastik sınır analizi yöntemlerinden yararlanmışlardır. Johnes (2005)
Birleşik Krallık’ ta faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarının etkinliğini ölçek için VZA
kullanmıştır. Lee (2007), kamu binalarının enerji verimliliği yönünden kıyaslamasını VZA ile yapmıştır.
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Shafer ve Bradford (1995) alternatif makine bileşenlerinin etkinliklerinin ölçümünü VZA ile
yapmışlardır. Jha ve Shrestha (2006), VZA kullanarak Nepal’de faaliyet gösteren hidroelektrik
santrallerinin etkinliğini ölçmeyi amaçlamışlardır. Yousefi ve Hadi-Vencheh (2010) VZA ile otomobil
endüstrisinde bir grup kararı alma modeli geliştirmişlerdir. Fuchs (2004) hizmet üretim süreçlerinin
turizm destinasyonları seviyesindeki etkinliğini karşılaştırmak için VZA’ dan yararlanmışlardır. Lu ve
Hung (2010), 30 küresel e-perakende şirketinin etkinliğini ve etkinliğini tespit etmek için VZA
kullanmışlardır.

2.1.Temel VZA Modelleri
Genel olarak literatürde iki farklı VZA modeli kullanılmaktadır. Bunlardan ilki ölçeğe göre sabit getiri
varsayımı altında çalışan ve Charner, Cooper ve Rhodes (1978) tarafından ortaya konulan CCR
modelidir. Diğeri ise ölçeğe göre değişen getiri varsayımı altında çalışan ve Banker, Charnes ve Cooper
(1984) tarafından ortaya konulan BCC modelidir (Charnes vd., 1994: 23).
VZA modelleri ile ilgili matematiksel gösterimler aşağıdaki gibidir (Yıldırım ve Önder, 2018: 209):
Girdi Yönlü CCR modeli
∑sr=1 ur yro
maxh0 = m
∑i=1 vi xio
Kısıtlar
∑sr=1 ur yrj
≤ 1 ; j = 1,2, … , n
∑m
i=1 vi x ij
ur , vi ≥ 0

Model (1)

i = 1,2, … , m ve r = 1,2, … , s

Model yer alan indisler:
xio : etkinliği ölçülen o. karar verme birimine ait i. girdi miktarı
yro : etkinliği ölçülen o. karar verme birimine ait r. çıktı miktarı
xij: j. karar birimine ait i. girdi miktarı
yrj: j. karar birimine ait r. çıktı miktarı
ur : o. karar verme birimi tarafından r. çıktıya verilen ağırlık
vi : o. karar verme birimi tarafından i. girdiye verilen ağırlık
m: girdi sayısı
s: çıktı sayısı
n: karar verme birimi sayısı
Kesirli programlama probleminin çözümü doğrusal programlama problemine göre daha güç olduğu için
model doğrusal programlama problemine dönüştürülmüştür.
s

maxz = ∑ μr yro
Kısıtlar

r=1

s

∑ μr yrj − ∑ vi xij ≤ 0
r=1
m

Model (2)

m

j = 1,2, . . , n

i=1

∑ vi xio = 1
i=1

μr , vi ≥ 0
∀r, i
Model (2) çarpan formundadır. Duali olan zarflama formu model (3)’ te gösterilmiştir.
θ∗ = minθ
Kısıtlar

Model (3)
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n

∑ xijλj ≤ θxio

i = 1,2, … , m

j=1
n

∑ yrjλj ≥ yro

r = 1,2, … , s

j=1

λj ≥ 0

j = 1,2, … , n

Çıktı Yönlü CCR Modeli
Çıktı yönlü CCR modelinde belirli bir girdi düzeyinde maksimum çıktı elde edilmeye çalışılır. Model
aşağıda gösterilmiştir:
m

min q = ∑ vi xio
Kısıtlar
m

i=1

Model (4)

s

∑ vi xij − ∑ μr yrj ≥ 0
i=1
s

j = 1,2, … , n

r=1

∑ μr yro = 1
r=1

μr , vi ≥ 0

∀r, i

Model (4) çarpan formundadır. Zarflama formu aşağıda gösterilmiştir:
max φ
Kısıtlar
n

∑ xijλj ≤ xio

Model (5)

i = 1,2, … , m

j=1
n

∑ yrjλj ≥ φyro

r = 1,2, … , s

j=1

λj ≥ 0

j = 1,2, … , n

Girdi yönlü BCC Modeli
Zarflama formundaki girdi odaklı BCC modeli, Model (6)’ te gösterilmiştir.
m

min θo −
Kısıtlar

ε (∑ si−
i=1

s

+ ∑ sr− )
r=1

Model (6)

n

∑ xijλj + si− = θo xio

i = 1,2, … , m

j=1
n

∑ yrjλj − sr+ = yro

r = 1,2, … , s

j=1
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n

∑ λj = 1

j = 1,2, … , n

j=1

λj , si− , sr+ ≥ 0
∀i, j, r
Çarpan formundaki girdi yönlü BCC modeli ise Model (7)’ de gösterilmiştir.
s

max ∑ μr yro − μo
r=1

Kısıtlar
s

Model (7)

m

∑ μr yrj − ∑ vi xij − μo ≤ 0
r=1
m

j = 1,2, … , n

i=1

∑ vi xio = 1
i=1

μr , vi ≥ ε
∀r, i
′
μo nun işareti kısıtlanmamıştır.
Çıktı Yönlü BCC Modeli
Çıktı yönlü BCC modelinin zarflama formu model (8)’ de gösterilmiştir.
m

max θo + ε (∑ si−
i=1
Kısıtlar

s

+ ∑ sr+ )
r=1

Model (8)

n

∑ xijλj + si− = xio

i = 1,2, … , m

j=1
n

∑ yrjλj − si+ = φo yro

r = 1,2, … , s

j=1
n

∑ λj = 1
j=1

λj , si− , sr+ ≥ 0
∀i, j, r
Çıktı yönlü BCC modelinin çarpan formu da Model(9)’ da gösterilmiştir.
m

min q o = ∑ vi xio − vo
Kısıtlar
m

i=1

Model(9)

s

∑ vi xij − ∑ μr yrj − vo ≥ 0
i=1
s

r=1

∑ μr yro = 1
r=1

μr , vi ≥ ε,

∀r, i

vo′ nın işareti kısıtlanmamıştır.
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2.2.Yöntemin uygulama aşamaları
VZA yönteminin uygulama aşamaları aşağıdaki gibidir (Yıldırım ve Önder):
Adım 1: Karar verme birimlerinin (KVB) seçimi
KVB’ lerin belirlenmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir,
- Analize dahil edilecek olan birimler benzer amaçlar doğrultusunda faaliyet göstermelidir,
- Tüm birimler aynı pazar koşullarında çalışmalıdırlar.
- Tüm birimlerin performansını ifade eden faktörler yoğunluk ve büyüklükteki farklar haricinde aynı
olmalıdır (Baysal ve Toklu, 2001: 206).
KVB’ lerinin sayısının belirlenmesi için uygulamada en çok karşılaşılan durum KVB sayısının girdi ve
çıktıların sayısının en az iki katı olması gerektiği şeklindedir. Ancak yine de, sistematik olarak KVB
sayısı şu şeklide belirlenebilir; girdi sayısı m, çıktı sayısı da p ise, karar birimi sayısı en az m+p+1
olmalıdır (Boussofiane, vd., 1991: 2; Behdioğlu ve Özcan, 2009: 304).
Adım 2: Girdi ve çıktı seçimi
Girdi ve çıktılar KVB’ lerin üretimini en iyi yansıtacak şekilde oluşturulmalıdır. Eksik oluşturulan bir
girdi çıktı kümesinde, KVB’ lerin etkinlikleri olması gerekenden fazla veya eksik çıkabilir. Ayrıca girdi
ve çıktı sayısının fazla olması analizde etkin olan ve olmayan KVB’ lerin birbirinden ayrıştırılmasını
güçleştirebilir. Böyle durumlarda bazı girdi veya çıktılar uzman görüşü doğrultusunda analizden
çıkarılabilir(Yıldırım ve Önder, 2018: 206; Kurşun ve Kuşakçı, 2016: 135).
Adım 3: Verilerin elde edilebilirliğinin ve güvenilirliğinin kontrolü
VZA’ da tüm KVB’ lerin verilerinin tam ve güvenilir olması gerekmektedir. Eksik veri bulunan KVB’
ler analizin dışında tutulabilir ya da bulanık küme teorisinden faydalanılarak KVB analizde tutulabilir
(Kao ve Liu, 2000:435).
Adım 4: Göreli etkinlik ölçümü
Yapılan analizin amacına ve KVB’ lerin yapısına uygun model(CCR, BCC, … vb.) seçildikten sonra
çeşitli programlar yardımıyla etkinlik ölçümü yapılabilir. Frontier Analyst, DEA solver, DEAP, EMS
OSDEA GUI gibi çok sayıda paket program analiz için kullanışlı olabilir.
Adım 5: Etkinlik değerleri
Analiz sonucunda KVB’ ler 0 ile 1 arasında etkinlik değerleri alırlar. Etkinlik değeri 1’ e şit ise birim
etkin, 1’ den farklı bir değer almışsa birim etkin değildir.
Adım 6: Referans kümesi
Etkin olmayan KVB’ ler için referans kümesi, etkinliğin sağlanabilmesi için girdi ve çıktıların hangi
oranda düzeltilmesi gerektiği konusunda bilgi verebilir (Ulucan, 2000: 410).
Adım 7: Etkin olmayan KVB için iyileştirme
VZA, etkin olmayan KVB’ ler için etkinlik adın ulaşılabilir hedefler belirleyebilir. Bu hedefler, genel
olarak etkin olmayan KVB’ nin referans kümesinde yer alan etkin birimlerin ağırlıklı ortalaması olarak
ifade edilebilir (Behdioğlu ve Özcan, 2009: 304).
Adım 8: Sonuçların değerlendirilmesi
KVB için etkinlik sonuçları genel bir değerlendirmeye tabi tutulur.
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3.TÜRKİYE FAALİYET GÖSTEREN VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN
ETKİNLİKLERİNİN ÇKKV YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
Türkiye’ de faaliyet gösteren 2019 yılı verilerine göre 72 adet vakıf üniversitesi bulunmaktadır. Bu
çalışmada bazı kısıtlardan 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.

3.1.Araştırmanın Amacı
Yapılan araştırmada Türkiye’ de faaliyette bulunan vakıf üniversitelerinin belirli girdi ve çıktı
değişkenleri ile etkinliklerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda etkin
olmayan üniversitelere etkin sınıra ulaşmaları adına öneriler sunulmuştur.

3.2.Araştırmanın Yöntemi
Çalışmada vakıf üniversitelerinin göreli etkinliklerinin tespit edilmesi amacıyla VZA’ dan
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 VZA yönteminde kullanılacak kriterler; toplam öğrenci sayısı (c1),
URAP puan (c2), kadrolu öğretim elemanı sayısı (c3), basılı kitap sayısı (c4), kütüphane alanı (c5),
öğrenci başına düşen toplam alan (c6), proje destekleri (c7) şeklidedir. Bunlardan toplam öğrenci sayısı
ve URAP puanı çıktı verisi, diğer veriler girdi verisi olarak değerlendirilmiştir.
Araştırmada VZA ile vakıf üniversitelerinin göreli etkinlikleri analiz edilip referans gruplarına göre girdi
ve çıktıların ne kadar arttırılıp azaltılacağı tespit edilmiştir.

3.3.Araştırmanın Bulguları
Araştırmanın ilk kısmında çalışmanın kısıtlarından bahsedilmiştir. İkinci kısımda ise VZA ile vakıf
üniversitelerinin etkinliklerinin ölçülmesi anlatılmıştır.

3.4.Çalışmanın Kısıtları
Çalışma Türkiye’ de faaliyet gösteren vakıf üniversitelerini kapsamaktadır. Fakat 2018 yılı itibariyle
yayınlanan rapor YÖK raporunda bazı üniversitelerin URAP puanının olmadığı görülmüştür.
Dolayısıyla önemli bir çıktı verisi olabilecek URAP puanına sahip olmayan üniversiteler analizin
dışında tutulmuştur. Bu nedenle 46 vakıf üniversitesi değerlendirmeye alınmıştır.

3.5.VZA ile Vakıf Üniversitelerinin Göreli Etkinliklerinin Belirlenmesi
Çalışmada vakıf üniversitelerinin göreli etkinlikleri, girdi yönlü CCR ve girdi yönlü BCC yöntemleri
kullanılarak tespit edilmiştir. Analiz için OSDEA GUI paket programı kullanılmış olup program kolay
bir kullanıma sahiptir. Tablo 1’ de VZA’ da kullanılacak girdi ve çıktı verileri özetlenmiştir.

Tablo 3. Girdi Ve Çıktı Verileri
Çıktılar

Girdiler
x1

Kadrolu Öğretim Elemanı Sayısı

y1

Toplam Öğrenci Sayısı

x2

Basılı Kitap Sayısı

y2

URAP Puanı

x3

Kütüphane Alanı

x4

Öğrenci Başına Düşen Toplam Alan

x5

Proje Destekleri
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Analizde kullanılmış olan veriler Tablo 1’ de verilmiştir. Girdi olarak ele alınan veriler; kadrolu öğretim
elemanı sayısı, basılı kitap sayısı, kütüphane alanı, öğrenci başına düşen toplam alan ve proje destekleri
şeklindedir. Çıktılar ise toplam öğrenci sayısı ve URAP puanıdır.
URAP (University Ranking by Academic Performance), kar amacı gütmeyen, Türkiye ve dünya
üniversite sıralamalarını yapmayı toplumsal hizmet olarak gören bir kurumdur. URAP Araştırma
Laboratuvarı 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde
kurulmuştur. URAP' ın amacı yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda
değerlendirebilmek için bilimsel metotlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile
paylaşmaktır (http://tr.urapcenter.org/2018/index.php).
Yapılan analize ilişkin sonuçlar aşağıda gösterilmiştir. Öncelikler girdi yönelimli CCR modeline göre
yapılan analizin sonuçları Tablo 2’ de verilmiştir.
Tablo 4. Girdi Yönelimli CCR Modeline Göre Etkinlik Skorları
VAKIF
ES
RK
NO
ES
ÜNİVERSİTELERİ

NO

VAKIF
ÜNİVERSİTELERİ

1

ACIBADEM ÜNİ.

1,00

2

ALTINBAŞ ÜNİ.

0,67

3

ATILIM ÜNİ.

4

RK

24

İST. MEDİPOL ÜNİ.

1,00

25

İST. ZAİM ÜNİ.

0,90

4,19,20

1,00

26

İST. ŞEHİR ÜNİ.

0,71

15,19,20,39

AVRASYA ÜNİ.

1,00

27

İST. TİCARET ÜNİ.

1,00

5

BAHÇEŞEHİR ÜNİ.

1,00

28

İST. YENİ YÜZYIL ÜNİ.

1,00

6

BAŞKENT ÜNİ.

1,00

29

İST. 29 MAYIS ÜNİ.

0,71

15,20,35

7

BEYKENT ÜNİ.

1,00

30

İZMİR EKONOMİ ÜNİ.

0,89

5,11,18,20,24

8

BEZMİALEM ÜNİ.

0,85

31

KADİR HAS ÜNİ.

0,79

11,15,19,20,27

9

ÇAĞ ÜNİ.

1,00

32

KOÇ ÜNİ.

0,82

3,20,37,39

10

ÇANKAYA ÜNİ.

0,92

33

KTO KARATAY ÜNİ.

0,70

4,7,14,19,20,36

11

DOĞUŞ ÜNİ.

1,00

34

MALTEPE ÜNİ.

0,87

5,6,18,20

12

FATİH SULTAN
MEHMET ÜNİ.

0,74

35

NUH NACİ YAZGAN
ÜNİ.

1,00

13

HALİÇ ÜNİ.

1,00

36

OKAN ÜNİ.

1,00

14

HASAN KALYONCU
ÜNİ.

1,00

37

ÖZYEĞİN ÜNİ.

1,00

15

IŞIK ÜNİ.

1,00

38

PİRİ REİS ÜNİ.

1,00

16

İHSAN DOĞRAMACI
BİLKENT ÜNİ.

0,74

39

SABANCI ÜNİ.

1,00

17

İST. AREL ÜNİ.

1,00

40

TED ÜNİ.

0,73

1,11,20,24

18

İST. AYDIN ÜNİ.

1,00

41

TOBB ETÜ

0,94

11,15,20,39

19

İST. BİLGİ ÜNİ.

1,00

42

TOROS ÜNİ.

0,95

4,7,20,35

20

İST. BİLİM ÜNİ.

1,00

43

UFUK ÜNİ.

0,84

18,20,24,28

21

İST. GEDİK ÜNİ.

0,69

4,14,15,20,35

44

ÜSKÜDAR ÜNİ.

1,00

22

İST. GELİŞİM ÜNİ.

0,78

4,7,18,35

45

YAŞAR ÜNİ.

1,00

23

İST. KÜLTÜR ÜNİ.

1,00

46

YEDİTEPE ÜNİ.

1,00

5,11,18,19,20,36

20,39

11,15,19,20,39

4,13,18,20

5,11,19,39
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Tablo 2’ de görüldüğü üzere girdi yönelimli CCR modeline göre Altınbaş, Bezmialem, Çankaya, Fatih
Sultan Mehmet, Bilkent, Gedik, Gelişim, Zaim, Şehir, 29 Mayıs, Ekonomi, Kadir Has, Koç, KTO
Karatay, Maltepe, TED, TOBB, Toros, Ufuk üniversiteleri etkin olmayan üniversitelerdir.
Girdi yönelimli BCC modeline göre etkinlik skorları ise Tablo 3’ te verilmiştir.

NO

Tablo 5. Girdi Yönelimli BCC Modeline Göre Etkinlik Skorları
VAKIF
VAKIF
ES
RK
NO
ÜNİVERSİTELERİ
ÜNİVERSİTELERİ

1

ACIBADEM ÜNİ.

1,00

2

ALTINBAŞ ÜNİ.

0,92

3

ATILIM ÜNİ.

4

ES

RK

24

İST. MEDİPOL ÜNİ.

1,00

25

İST. ZAİM ÜNİ.

0,91

4,15,19,20

1,00

26

İST. ŞEHİR ÜNİ.

0,91

20,44

AVRASYA ÜNİ.

1,00

27

İST. TİCARET ÜNİ.

1,00

5

BAHÇEŞEHİR ÜNİ.

1,00

28

İST. YENİ YÜZYIL ÜNİ.

1,00

6

BAŞKENT ÜNİ.

1,00

29

İST. 29 MAYIS ÜNİ.

1,00

7

BEYKENT ÜNİ.

1,00

30

İZMİR EKONOMİ ÜNİ.

1,00

8

BEZMİALEM ÜNİ.

1,00

31

KADİR HAS ÜNİ.

0,81

9

ÇAĞ ÜNİ.

1,00

32

KOÇ ÜNİ.

1,00

10

ÇANKAYA ÜNİ.

1,00

33

KTO KARATAY ÜNİ.

0,82

11

DOĞUŞ ÜNİ.

1,00

34

MALTEPE ÜNİ.

1,00

12

FATİH SULTAN
MEHMET ÜNİ.

1,00

35

NUH NACİ YAZGAN
ÜNİ.

1,00

13

HALİÇ ÜNİ.

1,00

36

OKAN ÜNİ.

1,00

14

HASAN KALYONCU
ÜNİ.

1,00

37

ÖZYEĞİN ÜNİ.

1,00

15

IŞIK ÜNİ.

1,00

38

PİRİ REİS ÜNİ.

1,00

16

İHSAN DOĞRAMACI
BİLKENT ÜNİ.

1,00

39

SABANCI ÜNİ.

1,00

17

İST. AREL ÜNİ.

1,00

40

TED ÜNİ.

0,97

18

İST. AYDIN ÜNİ.

1,00

41

TOBB ETÜ

1,00

19

İST. BİLGİ ÜNİ.

1,00

42

TOROS ÜNİ.

1,00

20

İST. BİLİM ÜNİ.

1,00

43

UFUK ÜNİ.

0,94

21

İST. GEDİK ÜNİ.

0,95

44

ÜSKÜDAR ÜNİ.

1,00

22

İST. GELİŞİM ÜNİ.

1,00

45

YAŞAR ÜNİ.

1,00

23

İST. KÜLTÜR ÜNİ.

1,00

46

YEDİTEPE ÜNİ.

1,00

7,13,18,20,30

13,20,28,38,42

15,19,20,27,44

4,13,28

11,28,38,42

18,20,24,28

Tablo 3’ te ise girdi yönelimli BCC modeline göre Altınbaş, Gedik, Zaim, Şehir, Kadir Has, KTO
Karatay, TED, Ufuk üniversiteleri etkin olmayan üniversitelerdir.
CCR yöntemi gereği bulunan etkinlik skoru teknik etkinlik ve ölçek etkinliğini birlikte içerir. BCC
modeli ise teknik ve ölçek etkinliğini bağımsız ölçebilir. Ölçek etkinliği aşağıdaki formül yardımıyla
hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 4’ te verilmiştir(Behioğlu ve Özcan, 2009: 308).
Toplan etkinlik (CCR)
Ölçek Etkinliği =
(13)
Teknik Etkinlik (BCC)
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Tablo 6. Vakıf Üniversitelerinin Etkinlik Sonuçları Ve Ölçek Özelliği

TEKNİK ETKİNLİK
DEĞERLERİ
BCC GİRDİ

ÖLÇEK ETKİNLİK
DEĞERLERİ
(CCR/BCC)

1

ACIBADEM ÜNİ.

1,00

1,00

1,00

SABİT

2

ALTINBAŞ ÜNİ.

0,67

0,92

0,73

AZALAN

3

ATILIM ÜNİ.

1,00

1,00

1,00

SABİT

4

AVRASYA ÜNİ.

1,00

1,00

1,00

SABİT

5

BAHÇEŞEHİR ÜNİ.

1,00

1,00

1,00

SABİT

6

BAŞKENT ÜNİ.

1,00

1,00

1,00

SABİT

7

BEYKENT ÜNİ.

1,00

1,00

1,00

SABİT

8

BEZMİALEM ÜNİ.

0,85

1,00

0,85

AZALAN

NO

TOPLAM
ETKİNLİK
DEĞERLERİ
CCR GİRDİ

ÖLÇEK ÖZELLİĞİ

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ

9

ÇAĞ ÜNİ.

1,00

1,00

1,00

SABİT

10

ÇANKAYA ÜNİ.

0,92

1,00

0,92

AZALAN

11

DOĞUŞ ÜNİ.

1,00

1,00

1,00

SABİT

12

FATİH SULTAN MEHMET ÜNİ.

0,74

1,00

0,74

AZALAN

13

HALİÇ ÜNİ.

1,00

1,00

1,00

SABİT

14

HASAN KALYONCU ÜNİ.

1,00

1,00

1,00

SABİT

15

IŞIK ÜNİ.

1,00

1,00

1,00

SABİT

0,74

1,00

0,74

AZALAN

16 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİ.
17

İST. AREL ÜNİ.

1,00

1,00

1,00

SABİT

18

İST. AYDIN ÜNİ.

1,00

1,00

1,00

SABİT

19

İST. BİLGİ ÜNİ.

1,00

1,00

1,00

SABİT

20

İST. BİLİM ÜNİ.

1,00

1,00

1,00

SABİT

21

İST. GEDİK ÜNİ.

0,69

0,95

0,73

AZALAN

22

İST. GELİŞİM ÜNİ.

0,78

1,00

0,78

AZALAN

23

İST. KÜLTÜR ÜNİ.

1,00

1,00

1,00

SABİT

24

İST. MEDİPOL ÜNİ.

1,00

1,00

1,00

SABİT

25

İST. ZAİM ÜNİ.

0,90

0,91

0,99

ARTAN

26

İST. ŞEHİR ÜNİ.

0,71

0,91

0,78

AZALAN

27

İST. TİCARET ÜNİ.

1,00

1,00

1,00

SABİT

28

İST. YENİ YÜZYIL ÜNİ.

1,00

1,00

1,00

SABİT

29

İST. 29 MAYIS ÜNİ.

0,71

1,00

0,71

AZALAN

30

İZMİR EKONOMİ ÜNİ.

0,89

1,00

0,89

AZALAN

31

KADİR HAS ÜNİ.

0,79

0,81

0,98

ARTAN

32

KOÇ ÜNİ.

0,82

1,00

0,82

AZALAN

33

KTO KARATAY ÜNİ.

0,70

0,82

0,85

ARTAN

34

MALTEPE ÜNİ.

0,87

1,00

0,87

AZALAN

35

NUH NACİ YAZGAN ÜNİ.

1,00

1,00

1,00

SABİT

36

OKAN ÜNİ.

1,00

1,00

1,00

SABİT
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37

ÖZYEĞİN ÜNİ.

1,00

1,00

1,00

SABİT

38

PİRİ REİS ÜNİ.

1,00

1,00

1,00

SABİT

39

SABANCI ÜNİ.

1,00

1,00

1,00

SABİT

40

TED ÜNİ.

0,73

0,97

0,75

AZALAN

41

TOBB ETÜ

0,94

1,00

0,94

AZALAN

42

TOROS ÜNİ.

0,95

1,00

0,95

AZALAN

43

UFUK ÜNİ.

0,84

0,94

0,90

AZALAN

44

ÜSKÜDAR ÜNİ.

1,00

1,00

1,00

SABİT

45

YAŞAR ÜNİ.

1,00

1,00

1,00

SABİT

46

YEDİTEPE ÜNİ.

1,00

1,00

1,00

SABİT

Hem CCR hem de BCC modeli ile yapılan analizde Tablo 4’ te görüldüğü üzere, 27 vakıf üniversitesi
etkin bulunmuştur. Bu üniversiteler aynı zamanda ölçeğe göre sabit getiriye sahiptirler. Bununla birlikte
16 vakıf üniversitesi azalan, 3 vakıf üniversitesi de artan getiriye sahiptir. Tablo 4 yer alan sonuçlara
elde edilen skorlar bir sıralamadan vermemektedir. Tablo 4’te “1” skoruna sahip üniversiteler, kullanılan
veriler çerçevesinde VZA ine göre, etkin olup, daha düşük skora sahip olan üniversiteler etkin değildir.
Toplam etkinliği, ölçek etkinliğine oranladığımızda elde edilen veriler ölçek etkinliğini vermektedir.
Tablo 4’ teki verilere göre ölçek özelliği sütununda ölçeğe göre artan, ölçeğe göre azalan ve ölçeğe göre
sabit olmak üzere üniversitelerin ölçek özellikleri belirtilmiştir.
Ölçeğe göre sabit getiriye sahip üniversiteler, tanım gereği görece ölçek etkin üniversitelerdir. Ölçeğe
göre azalan getiriye sahip; Altınbaş, Bezmialem, Çankaya, Fatih Sultan Mehmet Üniversiteleri gibi
üniversiteler gelişme potansiyellerini doldurduklarından, bir takım dışsal faktörlerden dolayı ölçeğe
göre azalan getiriye sahiptirler. Bunların görece ölçek etkin olabilmeleri, kapasitelerini düşürerek
kaynaklarını daha etkin kullanmalarına bağlıdır. Başka bir ifade ile bu üniversiteler, daha az girdi ile
aynı çıktı düzeylerini yakalayabilirler. Diğer taraftan, ölçeğe göre artan getiriye sahip İstanbul Zaim,
Kadir Has, KTO Karatay Üniversiteleri gibi üniversitelerin ölçek etkin olmamasının nedeni ise, bir birim
girdi ile bir birimden daha fazla çıktı üretebilecekken dışsal faktörlerden dolayı kapasitelerinin altında
çıktı üretmelerinden kaynaklanmaktadır. Yani bu üniversiteler, büyüme potansiyellerini sonuna kadar
kullanarak görece etkin hale gelebilirler (Özden, 2008: 180).
Tablo 5 ve Tablo 6’ da ise vakıf üniversitelerinin referans gruplarına göre iyileştirme oranları verilmiştir.
Üniversitelerin tamamı çok uzun tablolarda yer alacağından dolayı CCR ve BCC yöntemlerinin her
ikisinde de etkin olmayan 3 üniversite ile ilgili hesaplamalar ve veriler aşağıda gösterilmiştir.
Etkin olmayan vakıf üniversiteleri için iyileştirme oranlarının hesaplanması aşağıdaki formül yardımıyla
yapılabilir (Behdioğlu ve Özcan, 2009: 307):
XKB = ∑46
j=1 x ij λj
KB
Y = ∑46
j=1 Yrj λj

ya da
ya da

XKB = αXK − si−
YKB = YK − si+

(14)
(15)

Formüllerde XKB ve YKB sırasıyla girdi ve çıktılar için hedeflenen değerleri, xij ve Yrj sırasıyla girdi ve
çıktı değerlerini, λj her referans KVB için hesaplanan katsayı, α ise etkinlik skorunu ifade etmektedir.
Yukarıdaki formüller yardımıyla Tablo 5 ve Tablo 6 elde edilmiştir.
Tablolarda yer alan kısaltmalar; TÖS: Toplam Öğrenci Sayısı, URAP: URAP puan, KÖES: Kadrolu
Öğretim Elemanı Sayısı, BKS: Basılı Kitap Sayısı, KA: Kütüphane Alanı, ÖBDA: Öğrenci Başına
Düşen Toplam Alan, PD: Proje Destekleri, TBO: tam Bursluluk Oranı şeklindedir.
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Tablo 7. CCR Modeline Göre Etkin Olmayan Üç Üniversite İçin İyileştirme Oranları
Referans
Grubu

Girdi/Çıktı

FİİLİ
Kadir Has
HEDEF
Üniversitesi
İYİLEŞTİRME
FİİLİ
KTO
HEDEF
Karatay
Üniversitesi İYİLEŞTİRME
FİİLİ
İstanbul
HEDEF
Şehir
Üniversitesi İYİLEŞTİRME

Çıktı
TÖS
URAP
5.781,00 356,32
7.205,23 360,32
24,64%
1,12%
7.388,00 113,38
7.352,71 111,11
-0,48% -2,01%
5.305,00 266,32
5.148,66 263,34
-2,95% -1,12%

KÖES
296,00
288,84
-2,42%
292,00
201,63
-30,95%
258,00
179,10
-30,58%

BKS
70.948,00
31.156,54
-56,09%
25.726,00
17.747,68
-31,01%
131.200,00
30.942,74
-76,42%

Girdi
KA
ÖBDA
1.907,00
39,51
986,65
31,23
-48,26% -20,96%
971,00
17,33
695,86
11,93
-28,34% -31,16%
3.811,10
90,73
1.077,71
46,38
-71,72% -48,88%

PD
0,52
0,95
83,39%
0,10
0,07
-33,85%
0,46
0,33
-27,91%

TBO
13,00
10,01
-23,00%
17,00
8,02
-52,82%
11,00
7,71
-29,91%

Tablo 5’ e göre CCR modeline göre Kadir Has, KTO Karatay ve İstanbul Şehir Üniversiteleri için
iyileştirme değerleri verilmektedir. Örnek olarak ifade etmek gerekirse; “Kadir Has Üniversitesi etkin
olabilmek için tam bursluluk oranını %23 oranında azaltmalı bununla birlikte öğrenci sayısını da %24,64
artırmalıdır” şeklinde yorumlanabilir.
Tablo 8. BCC Modeline Göre Etkin Olmayan Üç Üniversite İçin İyileştirme Oranları
Referans
Grubu
Kadir Has
Üniversitesi
KTO
Karatay
Üniversitesi
İstanbul
Şehir
Üniversitesi

Girdi/Çıktı
FİİLİ
HEDEF
İYİLEŞTİRME
FİİLİ
HEDEF
İYİLEŞTİRME
FİİLİ
HEDEF
İYİLEŞTİRME

ÇIKTI
TÖS
URAP
5781
356,32
5722,1
356,73
-1,02%
0,12%
7388
113,38
7459,86 143,6606
0,97%
26,71%
5305
266,32
5292,44 347,0336
-0,24%
30,31%

GİRDİ
KÖES
BK
KA
ÖBDA
296
70948
1907
39,51
238,95 28396,11 945,62 31,7395
-19,27% -59,98% -50,41% -19,67%
292
25726
971
17,33
239,1
20979,76 438,812 14,2578
-18,12% -18,45% -54,81% -17,73%
258
131200
3811,1
90,73
234,12 19787,64 653,32 27,5766
-9,26% -84,92% -82,86% -69,61%

PD
0,52
0,128869
-75,22%
0,1
0,003694
-96,31%
0,46
0,072874
-84,16%

TBO
13
10,53
-19,00%
17
12,2
-28,24%
11
10
-9,09%

Tablo 6’ da ise BCC modeline göre yapılan analiz doğrultusunda etkin olmayan Kadir Has, KTO
Karatay ve İstanbul Şehir Üniversiteleri için iyileştirme oranları verilmiş olup bu üniversitelerin etkin
hale gelmeleri için tablodaki iyileştirme oranlarında değişimlerini yapmaları önerilir.

4.SONUÇ
Vakıf üniversiteleri de yükseköğretim kurumlarının önemli bir kısmını oluşturmakta olup devlet
üniversitelerinden farklı olarak ticari bir yapıya sahiptirler. Dolayısıyla ekonomik sürdürülebilirlik
açısından farklı bazı amaçlar taşıyabilirler. Gelirin artırılması bu amaçların en başında gelir. Temel gelir
kaynağı öğrenci ücretleri olan vakıf üniversiteleri de çoklu girdi ve çıktı ortamında faaliyet
göstermektedirler. Dolayısıyla kar elde etmekten farklı amaçlara da sahip olan vakıf üniversitelerinin
mutlak etkinliklerinin tespit edilmesi zordur. Fakat vakıf üniversitelerinin kendi aralarında göreli
etkinliklerinin tespit edilmesi mümkündür. Veri Zarflama Analizi (VZA) bu tespit için uygun bir
yöntemdir. Bu sayede etkin olan vakıf üniversitelerinin etki olmayanlara örnek teşkil etmesi ve bu
doğrultuda iyileştirme adına öneriler sunulması mümkündür.
Bu çalışmada Türkiye’ de faaliyet gösteren vakıf üniversiteleri ele alınmıştır. Bazı kısıtlardan dolayı
sadece 46 üniversite analizlere dahil edilmiştir. Analize dahil edilen üniversitelerin göreli etkinlikleri
VZA ile tespit edilmiş ve etkin olmayan üniversiteler için iyileştirme oranları hesaplanmış ve
tavsiyelerde bulunulmuştur.
Bu çalışmada, ülkemizde faaliyette bulunan vakıf üniversitelerinin etkinliklerinin ölçülmesi ve etkin
çalışmayan üniversitelerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Yapılan analizler sonucunda etkin olmayan
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üniversiteler tespit edilip etkin olmaları için ne şekilde iyileştirme yapacakları önerilmiştir. Yapılan
analiz sonucunda üniversitelerin %17’ si teknik olarak etkin değildir. Ayrıca üniversitelerin % 41’ i
ölçek etkinliğinden dolayı teknik etkin olsa dahi dolayı tam etkin değildir.
Bu durumda olan üniversiteler için referans grupları belirlenmiş olup, referans gruplarına göre
iyileştirme oranları, etkin olmayan üniversiteler için önerilmiştir. Çalışmada bu analizler uzun yer
tuttuğundan ötürü etkin olmayan üç üniversitenin iyileştirme oranları verilmiştir. Bu doğrultuda ele
alınan üç üniversiteden Kadir Has ve KTO Karatay üniversiteleri ölçeğe göre artan getiri varsayımından
yola çıkarak, iyileştirme oranları tespit edilen girdilerini artırmak suretiyle etkin hale gelebilirler. Ölçeğe
göre azalan getiri varsayımı altında, İstanbul Şehir Üniversitesinin etkin olabilmesi için, kapasitesini
düşürerek kaynaklarını daha etkin kullanması gerekmektedir.
İleride, bu alanda çalışma yapmak isteyenlere birkaç öneride bulunulabilir. Öncelikle, bu çalışma farklı
etkinlik ve performans analizi yöntemleri ile de yapılıp, sonuçlar karşılaştırılabilir. Ayrıca, farklı girdi
ve farklı çıktı değişkenleri ile de kullanılarak, farklı değerlendirmeler yapılabilir. İlerleyen dönemde
güncel verilerle beraber, uzun yılları kapsayan daha büyük boyutlu analizler yapmak mümkündür.
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KAMUDA İSTİHDAM İSTEK VE BASKISININ GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ
ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ: KALİTATİF BİR ANALİZ
DETERMINATION OF THE EFFECT OF PUBLIC EMPLOYMENT
REQUEST AND PRESSURE ON ENTREPRENEURSHIP TENDENCY:
A QUALITATIVE ANALYSIS
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ABSTRACT
Beyond the expectation of employment in public, an increase in the number of young people who are
inclined to be able to take initiatives on their own feet with the qualities they possess will be a great gain
for a country. One of the obstacles to the spread of entrepreneurship is the fact that young people build
their career plans on their own will or on the employment of the public with the pressure of their mother,
father or other relatives. This study was conducted to determine whether the desire or pressure of public
employment has an effect on the entrepreneurship tendencies of young people. For this purpose, indepth interviews were conducted with students studying at Muğla Sıtkı Koçman University Vocational
School of Health Services. Interviews in which detailed data were obtained through semi-structured
interview form were examined and evaluated by content analysis. According to the results of the study,
family pressure on employment in the public sector has a negative effect on the entrepreneurship
tendencies of the youth.
Key Words: Entrepreneurship, Entrepreneurship Tendency, Public Employment, Qualitative Research
ÖZET
Kamuda istihdam edilme beklentisinin ötesinde, sahip olduğu nitelikler ile kendi ayakları üzerinde
durabilecek girişimlerde bulunabilme eğiliminde olan gençlerin sayısının artması, bir ülke için büyük
kazanç olacaktır. Gençlerin kariyer planlarını, kendi istekleri veya anne, baba ya da diğer yakınlarının
baskısı ile kamuda istihdam edilme üzerine kurmalarının, girişimciliğin yaygınlaşmasının önündeki
engellerden biri olduğu söylenebilir. Bu çalışma, kamuda istihdam edilme isteğinin veya baskısının
gençlerin girişimcilik eğilimleri üzerinde etkisinin olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu
amaç doğrultusunda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda
eğitim gören öğrenciler ile derinlemesine mülakat yöntemi ile görüşülmüştür. Yarı yapılandırılmış
görüşme formuyla detaylı verilerin elde edildiği mülakatlar içerik analizi ile incelenerek
değerlendirilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre kamuda istihdam edilme yönündeki aile
baskısının, gençlerin girişimcilik eğilimleri üzerinde olumsuz yönde etkisinin olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimi, Kamuda İstihdam, Kalitatif Araştırma
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1. GİRİŞ
Girişimcilik konusunun ekonomik ve sosyal açıdan bir ülke için önemi, sanayi devriminden itibaren
günümüze kadar güncelliğini korumaktadır. Yeni mal ve hizmet üretilmesini sağlayarak ürün
çeşitliliğini sağlaması, yeni üretim yöntemlerinin geliştirilmesini sağlaması, yeni pazarlar bulmayı ve
satış yöntemlerinin oluşturulmasına katkısı, yeni kaynaklara ve hammaddeye ulaşım sağlaması, rekabet
yoluyla piyasadaki etkinliği attırması, serbest piyasa işleyişine ve gelir dağılımının düzelmesine katkısı,
istihdam oluşturma potansiyeli, sermaye birikimi sağlaması, endüstride yeni organizasyonlar kurma
potansiyeli, refah düzeyinin yükseltilmesine katkısı, bölgesel gelişmişlik farklarının ortadan
kaldırılmasını sağlaması girişimciliğin ekonomik fonksiyonlarıdır. Toplumda neden olduğu değişim ve
topluma kazandırdığı dinamizm yanında özellikle sosyal sorumluluk projelerinin sahiplenilmesiyle
girişimcilik statüsünün getirmiş olduğu toplumsal prestij ise girişimciliğin sosyal fonksiyonlarıdır
(Marangoz, 2016:86-93).
Genç bir nüfusa sahip olan Türkiye’nin işgücü piyasasının yapısal özellikleri incelendiğinde işsizlik
olarak ortaya çıkan bir durumla karşı karşıya olduğu görülmektedir. Girişimciliğin ekonomik ve sosyal
açıdan mikro ve makro ölçekli faydaları yanında özellikle gençler için istihdam oluşturma potansiyeli
taşıması, girişimcilik konusunun son yıllarda ülkemizde de gerekli olduğu şekilde ele alınmaya
başlamasına neden olmuştur. Girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini
geliştirmek, başarılı iş planlarını/iş modellerini ödüllendirmek, girişimcilik ekosisteminde yer alan
aktörler arası işbirliğini arttırmak, yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma
oranının arttırılmasına katkı sağlayacak yapıların ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni
işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak amacıyla, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından yürütülen girişimciliği geliştirme
ve destek programları, bu konuda atılmış önemli adımlara örnek olarak verilebilir.
Sahip olduğu nitelikler ile kendi ayakları üzerinde durabilecek girişimlerde bulunabilme eğiliminde olan
gençlerin sayısının artması, bir ülke için büyük kazanç olacaktır. Ancak gençlerin kariyer planlarını,
kendi istekleri veya anne, baba ya da diğer yakınlarının baskısı ile kamuda istihdam edilme üzerine
kurmalarının, girişimciliğin yaygınlaşmasının önündeki engellerden biri olduğu söylenebilir. Bu
nedenle bu çalışma, kamuda istihdam edilme isteğinin veya baskısının gençlerin girişimcilik eğilimleri
üzerinde etkisinin olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmıştır.
Nitel araştırma yaklaşımının benimsendiği bu çalışmada, kalitatif veri toplama yöntemlerinden olan
derinlemesine mülakat yöntemi kullanılmıştır. Sosyal bilimlerde kalitatif araştırmaların önemli bir kısıtı
olarak kabul edilen bulguların genellenememesi, bu çalışma için de söz konusudur. Ancak bu çalışmada
kalitatif yöntemlerin gençlerin girişimcilik eğilimlerini ve kariyer planlama süreçlerini anlamak ve
yorumlamak için kantitatif yöntemlerden daha etkili sonuçlar sunabileceği öngörülmüştür. Bunun
yanında yapılan literatür taramasında konu ile ilgili yapılmış herhangi bir araştırmaya rastlanılmaması
bu çalışmanın keşfedici yönüyle önemini arttırmaktadır.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Girişimcilik Eğilimi
Girişimcilik eğiliminde olan bir bireyin, zihinsel bir süreç içinde iş planını geliştirme ve uygulama
yönünde gayret ve bağlılık gösteren birey olduğunu ifade etmek mümkündür (Basım ve Şeşen, 2012:22).
Tüm çalışanlardan, işletmelerden ve kurumlardan sürekli yenilik talebinin söz konusu olduğu bu
dönemde var olan yenilik talebini karşılayacak olanların, hangi sektör veya alanda olursa olsun
girişimcilik eğiliminde olan insanlar olduğu söylenebilir. Girişimcilik üzerine yapılan araştırmalarda
genel olarak üzerinde durulan araştırma sorularının başında kişilerin niçin girişimci oldukları ya da
girişimci olan kişilerin hangi özelliklere sahip oldukları gelmektedir. Her insanın girişimde
bulunmaması veya her girişimin başarılı olmaması bu araştırma sorularına haklı gerekçeler
oluşturmaktadır.
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Yaşanılan süreçte girişimcilik eğiliminin başlangıç noktasının, gerek kişisel gerekse örgütsel düzeyde
değişime duyulan ihtiyacın olduğu söylenebilir (Top, 2008:32). Çevrenin sürekli değişmesi sonucu
ihtiyaç duyulan değişim, kısaca işlerin farklı biçimde yapılmasıdır (Can ve diğ., 2006:447). İşlerin
alışılagelmişin dışında farklı yapılması doğal olarak hem risk faktörünü hem de yenilik faktörünü ortaya
çıkarır. Bu durumda yaşanılan çevredeki değişimi fark edenler, çevrede yaşanılan değişim nedeniyle
kişisel veya kurumsal düzeyde değişmek zorunda olduğunun farkında olanlar, değişim süreci sonucu
elde edilecek olan yeniliğin avantajlarından faydalanmak isteyenler, bu değişim sürecinin beraberinde
getirdiği riski göze alabilenler, girişimcilik eğiliminde olan kişilerdir.
Literatürde girişimciliği etkileyen faktörlerin, farklı başlıklar altında tanımlandığı ve gruplandırıldığı
görülmektedir. Genel olarak bakıldığında girişimciliğin ekonomik, toplumsal, kültürel ve kişisel
faktörlerden etkilendiğini söylemek mümkündür (Börü, 2006:19). Güçlü, istikrarlı ve girişimciliğin
desteklendiği bir ekonomik ortam, girişimciler için kolaylaştırıcı uygun zemin oluşturmaktadır.
Kişilerin sosyal çevresi ve özellikle aile yapıları girişimciliği teşvik edici, kısıtlayıcı veya kararsızlık
oluşturucu etkide bulunabilmektedir (İraz, 2010:164). Ait olduğu toplumun tüm ilişki ve etkileşim
süreçlerine tesir eden toplumsal kültürel koşullar, girişimci güdüler, girişimci birey ve kültür kalıpları
üretebilmektedirler. Çünkü kültür, toplum üyeleri için genel davranış düzlemi oluşturmakta ve risk alma,
belirsizlikten kaçınma, değişime direnç gösterme, yeniliklere karşı tavır takınma davranışlarında
belirleyici ve yönlendirici bir rol oynamaktadır (Aytaç ve İlhan, 2007:109-110). Bireylerin sahip
oldukları bir takım kişisel özellikler ise girişimcilik üzerinde olumlu ya da olumsuz etkiye sahiptir. Bu
özelliklerin birey üzerindeki olumlu etkisi, bu kişilerin girişimciliğe yatkınlığının kastedildiği, örneğin
“ekmeğini taştan çıkarır” gibi cümlelerle diğer bireyler tarafından halk arasında sıklıkla ifade edilir.
Girişimcilik üzerinde etkisi olan bireysel özelliklerin büyük çoğunluğunun doğuştan kazanıldığı ifade
edilse de çevresel faktörlerin ve eğitimin kişisel özellikleri ortaya çıkarmada büyük etkisinin bulunduğu
ve önemli bir bölümünün öğrenilebilir ve geliştirilebilir davranışlar olduğu bilinmektedir (Börü,
2006:22).
Başarılı bir girişimcide bulunması gereken ve literatürde üzerinde sıkça durulan temel kişilik
özelliklerini, aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür (akt. Bozkurt ve Erdurur, 2013:59-61):
 Başarma ihtiyacı duyma: Girişimciliğin en yaygın belirleyicilerinden olduğu kabul edilen
başarma ihtiyacı duymak, insan davranışının ardındaki itici güç ve girişimci davranışını
etkileyen güçlü bir psikolojik faktör olarak ele alınmıştır.
 Kontrol odağı: Kişinin kendi eylemleri ve bu eylemlerinin sonuçlarının arasındaki bağlantı
gücünü ne şekilde algıladığını yansıtan bir değişken olarak kabul edilen kontrol odağı, kişinin
yaşamı hakkındaki algılarını ve yaşamındaki olayları kontrol edip edemeyeceğine olan inancını
temsil eder. İnsanların kendi yaşamlarını denetleyebilmeleri bakımından bazı insanlar yapmak
istedikleri davranışlar için gerekli gücü kendilerinde gördüklerini inanırlarken bazı insanlar
bunların dış etkenlere bağlı olduğuna inanırlar.
 Risk alma: Girişimcilerin önemli kişilik özelliklerinden birisi olarak kabul edilen risk almanın,
sonuçların ne olacağını bilmeden, bilinmeyen bir bölgede ya da bilinmeyen koşullarda karar
vermeyi ifade etmektedir. Birçok çalışmada, girişimci olanların olmayanlara göre daha fazla
risk aldıkları belirtilmiştir.
 Belirsizlik toleransı: Bir durum için yeterli bilgi olmadığında belirsizlik var demektir ve bu
durum, yeterli ipuçlarının eksikliği nedeniyle yeterince yapılandırılmamış veya birey tarafından
kategorize edilmemiş olaylar şeklinde ifade edilir. Belirsizlik toleransı ise belirsiz durumlarda
kişinin olumlu cevap verme yeteneğidir. Girişimciler belirsizlikler ve zorluklarla
karşılaştıklarında pes etmeyip çabalarında ısrarlı olan kişilerdir.
 Kendine güven: Bireylerin bir işteki sorumluluğunun üstesinden gelmesini sağlayacak ve
ihtiyaç duyduğu yeteneğe sahip olduklarına dair inancı ifade eden kendine güven, sayısız zorluk
ve belirsizlikle karşı karşıya olan girişimcilerin yeteneklerini etkileyerek başarılı olmalarına
yardımcı olur.
 Yenilikçilik: Fırsatları değerlendirmek, mevcut teknolojiyi geliştirmek ve pratik bir şekilde
kullanmayı sağlamak olan yenilikçilik, ayrıca fırsatların ve ticarileştirilmiş ürünlerin yeni
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süreçlerle uygulanmasıdır. Schumpeter (1934)’e göre yenilikçilik, girişimciliğin odak
noktasıdır.
Üniversite öğrencilerinin girişimci kişilik özellikleri ile girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişkiye
yönelik olarak literatürde birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda çoğunlukla girişimcilik
eğiliminde olan öğrencilerin olmayan öğrencilere göre daha farklı kişilik özelliklerine sahip oldukları
ifade edilmektedir. Örneğin Koh (1996) tarafından lisansüstü eğitim alan üniversite öğrencilerinden
girişimcilik eğiliminde olanların, olmayanlara göre daha fazla yenilikçilik, belirsizliğe tolerans ve risk
alma özellikleri taşıdığı savunulmaktadır. Türkiye’deki bir vakıf üniversitesinin öğrencilerinin
girişimcilik eğilimleri üzerine yürütülen bir çalışmada Çolakoğlu ve Gözükara (2016) tarafından,
girişimci eğiliminde olan öğrencilerin olmayanlara göre daha fazla yenilikçi oldukları, daha fazla
başarıya ve daha fazla iç kontrol odağına ihtiyaç duydukları belirlenmiştir. Bozkurt ve Erdurur (2013)
tarafından yürütülen başka bir çalışmada ise üniversite öğrencilerinin girişimci kişilik özelliklerinin
kendine güven boyutu dışındaki başarma ihtiyacı duyma, kontrol odağı, risk alma, belirsizlik toleransı
ve yenilikçilik boyutlarının, girişimcilik eğilimleri üzerinde pozitif yönde anlamlı ilişkisinin olduğu
belirlenmiştir.
Literatürde bireylerin ailesi ve yakın çevresi ile ilgili birtakım özellikler (çocuk sayısı, bireyin kaçıncı
çocuk olduğu, ailedeki diğer bireylerin işi ve aylık kazancı vb. ) ve aileden sağlanan tecrübe ve maddi
desteğin, bireylerin girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisini konu alan çalışmalar da bulunmaktadır. Gurel
ve diğ. (2010) tarafından turizm alanında eğitim gören öğrenciler üzerinde yapılan araştırmada, özellikle
aileden sağlanan tecrübe, teşvik ve maddi desteğin bireyin kendi işini kurması konusundaki niyetini,
önemli ölçüde etkilediği ortaya konulmuştur. Korkmaz (2012) tarafından üniversite öğrencilerinin
kendilerini girişimci bir kişiliğe sahip görmelerinde ve gelecekte iş kurma isteklerinde etkili olan
psikolojik, demografik ve aile özellikleri arasında anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir. Aksel ve Bağcı
(2016) tarafından ise üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri konusunda, erkek öğrencilerin kız
öğrencilere göre ve 24-26 yaş grubundaki öğrencilerin diğer gruplardaki öğrencilere göre girişimcilik
eğilimlerinin daha fazla olduğu ortaya konulmuştur. Benzer şekilde Kılıç ve diğ. (2012) tarafından
üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri üzerine yürütülen bir çalışmada da öğrencilerin cinsiyet,
aylık gelir gibi demografik özellikleri ile girişimci kişilik özellikleri arasında anlamlı farklılıkların
olduğu belirlenmiştir. Bazı çalışmalarda ise (Yılmaz ve Sünbül, 2009) kız ve erkek üniversite
öğrencilerinin girişimcilik düzeylerinde anlamlı farklılığın bulunmadığı belirtilmiştir.
Literatürde, aldıkları eğitimin bireyleri girişimciliğe yönlendirebileceğine ve eğitim görülen alan ile
girişimcilik eğilimi arasında ilişki kurulabileceğine dair çalışmalar da bulunmaktadır. Örneğin
Marangoz ve diğ. (2013) tarafından yapılan araştırmada, üniversite öğrencilerinin eğitim gördükleri
alana göre girişimcilik eğilimlerinin bazı alt boyutlarında farklılıklar belirlenmiştir.
2.2. Kamuda İstihdam
Genel anlamda işgücünün çalışması ve çalıştırılması olarak ifade edilen istihdam, referans dönemde iş
başında olanlar (en az bir saat çalışmış olsa dahi) ve şu an iş başında olmasalar da iş ile bağlantısı
kesilmemiş olanlar olarak tanımlanmaktadır (Akgün ve Akgün, 2017:3). Birçok gelişmiş ülkeye göre
genç bir nüfusa sahip olan Türkiye’nin işgücü piyasasının yapısal özellikleri incelendiğinde, işgücü
(emek) arzının, işgücü (emek) talebine göre fazlalığından kaynaklanan ve işsizlik olarak ortaya çıkan
bir durumla karşı karşıya olduğu görülmektedir.
İstihdamın itici gücü olan ekonomik büyümenin de etkisi ile Türkiye’nin son 10 yıldaki istihdam
oluşturma potansiyelinin seyri, Tablo 1’de görüldüğü gibidir. Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınlamış
olduğu verilere göre işgücüne katılma oranı, Mayıs 2019 döneminde bir önceki döneme göre 0,4 puan
azalarak % 52,9 olarak gerçekleşmiştir. İstihdam oranı ise aynı dönem için % 46,1 olarak gerçekleşmiş
ve işsizlik oranı bir önceki döneme göre 3,1 puanlık artışla % 12,8 seviyesine yükselmiştir. Özellikle
genç işsizlik olarak tanımlanan 15-24 yaş aralığındaki kişilerin işsizlik oranının ise % 5,5 gibi daha
yüksek bir artışla % 23,3 seviyesine ulaştığı görülmektedir.
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Tablo 1. Yıllara Göre Türkiye’deki İstihdam Rakamları
İSTİHDAM EDİLEN
TOPLAM KİŞİ
SAYISI (Bin Kişi)
2010
21.858
2011
23.266
2012
23.937
2013
24.601
2014
25.933
2015
26.621
2016
27.205
2017
28.189
2018
28.738
2019*
28.269
*2019 Yılı Mayıs ayı verileridir.
YILLAR

İSTİHDAM
ORANI
41,3
43,1
43,6
43,9
45,5
46,0
46,3
47,1
47,4
46,1

Kaynak: http:// www.tuik.gov.tr (Erişim Tarihi:18.07.2019)

2019 yılı II. döneminde toplam kamu istihdamı 2018 yılının aynı dönemine göre % 10,6 oranında artarak
4 milyon 570 bin kişi olmuştur (www.tuik.gov.tr). Ancak Türkiye’nin işgücü piyasasındaki işgücü
(emek) arzında oluşan fazlalığı yani işsizliği, özel sektörün katkısı olmadan sadece kamu kaynaklarını
kullanarak karşılayabilmesi ve azaltabilmesi mümkün görünmemektedir. Bunun en büyük göstergesi
Tablo 2’de de görüldüğü üzere 2004-2018 yılları arasında KPSS’ye (Kamu Personeli Seçme Sınavı)
giren aday sayısı ve aynı dönemde kamuda ilan edilen kadro sayısı arasındaki büyük dengesizliktir.
Tablo 2. Yıllara Göre KPSS’ye Giren Aday ve Merkezi Yerleştirmelerde İlan Edilen
Kadro/Pozisyon Sayıları
İLAN EDİLEN
KPSS’YE GIREN
KADRO/POZİSYON
YILLAR*
ADAY SAYISI
SAYISI
2004
1.731.759
8.721
2005
243.738
12.105
2006
2.119.569
21.411
2007
299.734
23.494
2008
2.408.379
18.817
2009
408.749
16.503
2010
3.254.086
20.476
2011
412.984
25.299
2012
3.504.166
24.810
2013
450.645
30.261
2014
3.591.042
19.799
2015
603.447
15.372
2016
5.806.548
15.033
2017
664.230
4.739
2018
2.948.424
3.201
TOPLAM
260.041
*KPSS çift yıllarda B grubu, A grubu ve öğretmenlik kadroları için,
tek yıllarda ise yalnızca A grubu ve öğretmenlik kadroları için yapılmaktadır.
Kaynak: http://www.dpb.gov.tr (Erişim Tarihi:22.07.2019)

3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Çalışmada, süreçlerin ve olayların kendi sosyal bağlamında incelenmesi, toplumsal yaşamı değişkenlere
veya sayılara çevirmeden anlamlandırma ve yorumlama çabası olarak ifade edilebilecek nitel araştırma
yaklaşımı (Neuman, 2012:232-233) benimsenmiştir. Nitel araştırma, sosyal olguları bağlı oldukları ve
içinde yer aldıkları ortamda doğal görünümleriyle gözlem, görüşme ya da belgeleri değerlendirmek
yoluyla bilgi edinme ve bu bilgileri analiz ederek kuram geliştirme olarak tanımlanabilir (İslamoğlu,
2011:186). Nitel araştırmalarda amaç, incelenen olgu ya da kişi hakkında derinlemesine bilgi elde
etmek, gelecekteki çalışmalar için fikirler oluşturmak veya bir olgu hakkında araştırmacının önsezilerini
test etmektir (akt. Dedeoğlu, 2002:79).
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Çalışmada kalitatif veri toplama yöntemlerinden olan derinlemesine mülakat yöntemi kullanılmıştır.
Gençlerin girişimcilik eğilimlerini ve kariyer planlama süreçlerini anlamak ve yorumlamak için
derinlemesine mülakat yöntemi ile kantitatif yöntemlere göre daha etkili sonuçlar elde edilebileceği
öngörülmüştür. Bilindiği üzere derinlemesine mülakat yöntemi, belirli bir konuda bireylerle grup
baskısına veya grup etkisine maruz kalmadan detaylı bir şekilde görüşme yapılmasıdır (Gegez,
2010:53).
Araştırmanın verileri, Mayıs ve Haziran 2019 tarihleri arasında Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda toplanmıştır. Araştırma evrenini, yüksekokulun tüm öğrencileri
oluşturmuştur. Yüksekokulun mevcut 4 farklı programından olmak üzere tamamen tesadüfi olarak ve
araştırmaya katılmayı kabul eden, toplam 54 öğrenci araştırmanın örneklemini oluşturmuştur.
Türkiye’de meslek yüksekokullarının en önemli fonksiyonu, duyulan ihtiyaca göre bireylerin en kısa
yoldan meslek sahibi olması ve iş hayatına atılmasının sağlanmasıdır. Ayrıca verilerin toplandığı Sağlık
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda hem mezunları kamuda istihdam imkanı olan program öğrencileri
(Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ile Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programları) ve hem de kamuda
istihdam imkanı olmayan program öğrencileri (Optisyenlik ile Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programları)
ile görüşülmüş olması, nitel araştırmalarda örneklemin temsil gücü için gerekli şartı sağlamaktadır.
Görüşmeler, bir görüşme formu üzerinden gerçekleştirilmiştir. Görüşme formunun geçerlik ve
güvenilirliğini sağlamak için öncelikle iki öğrenci ile görüşülerek pilot görüşme yapılmıştır. Pilot
çalışmadan sonra görüşme formunda gerekli görülen düzenlemeler yapılmıştır. Nihai hale getirilen
görüşme formu, katılımcıların sosyo-demografik profilini belirlemeye yarayan toplam 7 soruluk ilk
kısım ile katılımcıların en çok çalışmak istedikleri istihdam alanı, yapmak istedikleri mesleği seçme
nedenleri, baba, anne ya da diğer yakınlarının meslek seçimleri üzerinde etkisi olup olmadığı, etkisi
varsa yönlendirmelerinin hangi alanda olduğu, kendilerini girişimci bir kişiliğe sahip görüp
görmedikleri, kendi işlerini kurmak isteyip istemedikleri, kendilerine göre girişimciliği engelleyen
unsurların neler olduğu ve girişimciliği teşvik etmenin nasıl mümkün olabileceği ile ilgili görüşlerini
belirlemeye yönelik yarı yapılandırılmış açık uçlu toplam 8 soruluk ikinci kısımdan oluşmaktadır.
Görüşmeler yüz yüze ve rahat bir iletişim için boş bir odada yapılmıştır. Öğrencilerin sorulara verdikleri
cevaplara göre değişmekle birlikte her bir görüşme ortalama 30 dakika sürmüştür. Öğrencilerin
verdikleri cevaplar anında görüşme formu üzerine aktarıldığı için ayrıca ses ve görüntü kaydına gerek
duyulmamıştır.
Görüşmeler neticesinde elde edilen veriler içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. İçerik analizi,
yazılı belgelerde veya diğer iletişim ortamlarında yer alan bilgileri ve sembolleri, oluşturulan bir sisteme
göre inceleme tekniğidir (Neuman, 2012:67). Görüşme formundaki bilgiler defalarca okunmuştur.
Verilen cevaplar her bir kelime ve cümle değerlendirilerek sınıflandırılmıştır. Sonuç olarak
sınıflandırılan tüm veriler analiz edilerek yorumlanmıştır.
Sosyal bilimlerde nitel araştırmaların önemli bir kısıtı olarak kabul edilen bulguların genellenememesi,
bu çalışma için de söz konusudur. Ancak bu çalışmada kalitatif yöntemlerin gençlerin girişimcilik
eğilimlerini ve kariyer planlama süreçlerini anlamak ve yorumlamak için kantitatif yöntemlerden daha
etkili sonuçlar sunabileceği öngörülmüştür. Bunun yanında yapılan literatür taramasında konu ile ilgili
yapılmış herhangi bir araştırmaya rastlanılmaması bu çalışmanın keşfedici yönüyle önemini
arttırmaktadır.

4. ARAŞTIRMANIN BULGULARI
4.1. Sosyo-Demografik Bulgular
Katılımcı profilini gösteren cinsiyet, yaş, ailedeki çocuk sayısı, babanın mesleği, annenin mesleği,
ailedeki aylık ortalama gelir düzeyi ve eğitim görülen program gibi katılımcıların sosyo-demografik
özellikleri Tablo 3’de topluca verilmiştir.
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Tablo 3. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri
Frekans Yüzde Baba Mesleği
Frekans
24
44,4
Memur
9
30
55,6
İşçi
10
Toplam
54
100
Kendi işi
16
11
Yaş
Frekans Yüzde Emekli
19
12
22,2
Diğer
8
20
21
38,8
Toplam
54
21
9
16,6
Anne Mesleği
Frekans
22
6
11,2
Memur
5
23 ve üstü
6
11,2
İşçi
4
Toplam
54
100
Kendi işi
3
36
Ailedeki Çocuk Sayısı Frekans Yüzde Ev hanımı
Tek çocuk
8
14,8
Emekli
2
2 kardeş
16
29,6
Diğer
4
3 kardeş
13
24,2
Toplam
54
4 kardeş
9
16,6
Aile
Ortalama Frekans
Gelir Düzeyi
5 kardeş ve üstü
8
14,8
2.020 TL ve altı
12
Toplam
54
100
2.021-4.000 TL
28
10
Eğitim Görülen
Frekans Yüzde 4.001-6.000 TL
Program
Optisyenlik
15
27.8
6.001TL ve üstü
4
Tıbbi Tanıtım ve Paz.
12
22,2
Toplam
54
Tıbbi Dokümantasyon
13
24,2
ve Sekreterlik
Tıbbi Laboratuvar Tek.
14
25,8
Toplam
54
100
Cinsiyet
Erkek
Kadın

Yüzde
16,6
18,5
29,6
20,5
14,8
100
Yüzde
9
8
5
67
3
8
100
Yüzde
22,2
51,3
18,5
8
100

Tablo 3’de de görüleceği üzere katılımcıların % 44,4’ü erkek, % 55,6’sı kadındır. % 22,2’si 19, % 38,8’i
20 yaşında olan katılımcıların % 14,8’i ailede tek çocuk iken, % 29,6’sı 2 kardeş, % 24,2’si 3 kardeş, %
16,6’sı 4 kardeş, %14,8’i ise 5 kardeş ve üstü kardeş olarak yaşamını sürdürmektedir. Araştırmaya
katılan kişilerin baba mesleklerinin sırasıyla % 29,6 kendi işi, % 20,5 emekli, % 18,5 işçi, % 16,6 memur
ve % 14,8 diğer meslekler olduğu görülmektedir. Katılımcıların annelerinin ise % 67 gibi çok büyük
çoğunluk ile ev hanımı olduğu anlaşılmaktadır. Ailelerinin aylık ortalama gelir düzeylerine bakıldığında
ise çoğunlukla 2.021-4.000 TL arasında aylık gelir düzeyine sahip katılımcı profili olduğu
görülmektedir.
Ayrıca ailelerindeki yetiştirilme tarzları sorulan katılımcılar çok büyük çoğunlukla yetiştirilme
tarzlarını, kontrollü serbest veya güvene dayalı serbest olarak ifade etmişlerdir.
Katılımcılar, araştırmanın yapıldığı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu’nda aktif olarak eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğü 4 programa kayıtlı olan
öğrenciler olup, bu öğrencilerin % 27,8’i Optisyenlik, % 22,2’si Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama, % 24,2’si
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik ile % 25,8’i Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı öğrencileridir.
4.2. Derinlemesine Mülakat Bulguları
Yapılan görüşmelerde meslek yüksekokulu öğrencilerine ilk olarak, görüşmenin yapıldığı an itibariyle
en çok hangi sektörde veya alanda çalışmak istedikleri sorulmuştur. Aşağıda Tablo 4’de belirtildiği gibi
katılımcıların % 42,6’sı “en çok kamu sektöründe çalışmak istiyorum”, % 22,2’si “en çok özel sektörde
çalışmak istiyorum”, % 35,2’si ise “en çok kendi işimi kurmak istiyorum” şeklinde görüş belirtmişlerdir.
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9

10

23

42,6

3

8

-

1

12

22,2

10

2

4

3

19

35,2

15

12

13

14

54

100

Tıbbi

Yüzde

Laboratuvar

Dokümantasyon

2

Tıbbi

2

Tıbbi

Toplam

En çok
kamu
sektöründe
çalışmak
istiyorum
En çok
özel
sektörde
çalışmak
istiyorum
En çok
kendi
işimi
kurmak
istiyorum
Toplam

Tanıtım

Optisyenlik

Tablo 4. Eğitim Görülen Programlara Göre Katılımcıların Çalışmak İstedikleri Sektör/Alan

Tablo 4’de de görüldüğü gibi, “En çok kamu sektöründe çalışmak istiyorum” şeklinde görüş bildiren
katılımcıların büyük çoğunluğunun (19 kişi), mezunlarının kamuda istihdam imkanı olan Tıbbi
Laboratuvar Teknikleri Programı ile Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı’nın öğrencileri
olduğu belirlenmiştir. Ayrıca bu öğrencilere, en çok kamu sektöründe çalışmak istemelerinin en önemli
nedeni sorulduğunda, söylem sayısı bakımından şu şekilde verilen cevapların öne çıktığı görülmektedir:
 Ekonomik olarak daha iyi şartlara sahip olma isteği (garanti, sabit ve düzenli gelir vb.)
 Daha iyi çalışma şartları (belirli bir çalışma düzeni ve tatil olanaklarının fazla olması vb.)
 Riskin olmaması
 Aile ve toplum baskısı
 Devlete hizmet etme isteği
“En çok özel sektörde çalışmak istiyorum” şeklinde görüş bildiren katılımcıların büyük çoğunluğunun
ise (8 kişi), mezunları kamuda istihdam imkanı olmayan ancak mevzuata göre ilaç sektöründe çalışma
imkanı bulunan Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı’nın öğrencileri olduğu belirlenmiştir. En çok özel
sektörde çalışmak istemelerinin en önemli nedeni sorulduğunda da, söylem sayısı bakımından şu şekilde
verilen cevapların öne çıktığı görülmektedir:
 Daha fazla maddi kazanç elde etme isteği
 Kendi işini kurmadan önce tecrübe kazanma isteği
 Kariyer imkanlarının daha geniş ve tamamen kendime bağlı olması
 Özellikle birçok sektörün gelecek için fırsatlar sunması ve kendisini geliştiren kişiler için geniş
istihdam olanaklarına sahip olması
Yine Tablo 4’de de görüldüğü gibi, “En çok kendi işimi kurmak istiyorum” şeklinde görüş bildiren
katılımcıların yarıdan fazlasının ise (10 kişi), mezunları kamuda istihdam imkanı olmayan ancak
yürürlükteki meslek kanunu ile optik sektöründe geniş çalışma imkanı bulunan Optisyenlik
Programı’nın öğrencileri olduğu belirlenmiştir. En çok kendi işini kurmak istemelerinin en önemli
nedeni sorulduğunda ise söylem sayısı bakımından şu şekilde verilen cevapların öne çıktığı
görülmektedir:
 Emir altında çalışmama ve kendi işinin patronu olma isteği
 Daha iyi ekonomik şartlara sahip olma isteği (ücretli çalışanlara göre)
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 İtibar ve tanınma isteği
 Kendi başına bir şeyler başarma isteği
Araştırmaya katılan öğrencilere meslek seçimleri konusunda anne, baba veya diğer yakınlarının
herhangi bir etkisi, yönlendirmesi olup olmadığı sorulmuştur. Öğrencilerden sadece 16’sı (% 30) hiçbir
yakınının meslek seçimi üzerinde etkisinin olmadığını, 38’i (% 70) ise anne, baba veya diğer
yakınlarından en az birinin meslek seçimleri üzerinde etkisinin ve yönlendirmesinin olduğunu
belirtmişlerdir.
Tablo 5’de görüldüğü üzere katılımcılardan 23 kişi babasının, 17 kişi annesinin, 23 kişi ise diğer
yakınlarının (abi, abla, teyze, hala, amca ve arkadaş vb.) meslek seçimleri üzerinde etkisi ve
yönlendirmesi olduğunu belirtmişlerdir. Yine Tablo 5’de de belirtildiği gibi anne, baba veya diğer
yakınların, öğrencilerin meslek seçimi üzerindeki yönlendirmelerinin ağırlıklı olarak “kamu sektöründe
çalışma” yönünde olduğu açıkça görülmektedir.
Tablo 5. Katılımcıların Yakınlarının Meslek Seçimleri Üzerindeki Etkisi
Evet
Hayır
Babanızın, meslek seçiminiz üzerinde
etkisi olur mu?
Babam kamu sektöründe çalışmamı istiyor

23
15

Babam özel sektörde çalışmamı istiyor

3

Babam kendi işimi kurmamı istiyor

5

Annenizin, meslek seçiminiz üzerinde etkisi
olur mu?
Annem kamu sektöründe çalışmamı istiyor

17

Annem özel sektörde çalışmamı istiyor

-

37

15

Annem kendi işimi kurmamı istiyor

2

Diğer yakınlarınızın, meslek seçiminiz
üzerinde etkisi olur mu?
Yakınım kamu sektöründe çalışmamı istiyor

23

Yakınım özel sektörde çalışmamı istiyor

5

Yakınım kendi işimi kurmamı istiyor

31

31

12

6

Meslek Seçimimde Hiçbir Yakınımın Etkisi Yok Diyen Katılımcı Sayısı: 16 Kişi

Görüşmenin yapıldığı an itibariyle en çok kamu sektöründe çalışmak istediğini belirten 23 katılımcının
yakınlarının, meslek seçimleri ile ilgili yönlendirmelerinin hangi yönde olduğu Tablo 6’da ayrıntılı
olarak gösterilmiştir. Görüldüğü gibi sadece 3 katılımcı, hiçbir yakınının etkisi altında kalmadan kamu
sektöründe çalışmak istediğini beyan etmiştir. 20 katılımcı ise yakınlarının ağırlıklı olarak kamu
sektöründe çalışma yönündeki yönlendirmeleri ile kamu sektöründe çalışmak istediğini beyan etmiştir.
Tablo 6. En Çok Kamu Sektöründe Çalışmak İsteyen Katılımcıların,
Yakınlarının Meslek Seçimlerine Etkisi
Kamu
Özel
Kendi İşi
Baba

15

-

-

Anne

15

-

-

12
Diğer
Yakınlar
Yakınlarımın Etkisi Yok Diyen Katılımcı Sayısı: 3 Kişi

-

En çok kamu sektöründe çalışmak istiyorum diyen katılımcı sayısı: 23 Kişi
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Görüşmenin yapıldığı an itibariyle en çok özel sektörde çalışmak istediğini belirten 12 katılımcının
yakınlarının, meslek seçimleri ile ilgili yönlendirmelerinin hangi yönde olduğu Tablo 7’de ayrıntılı
olarak gösterilmiştir. Görüldüğü gibi 5 katılımcı, hiçbir yakınının etkisi altında kalmadan özel sektörde
çalışmak istediğini beyan etmiştir. 7 katılımcı ise yakınlarının özel sektörde çalışma yönündeki
yönlendirmeleri ile özel sektörde çalışmak istediğini beyan etmiştir.
Tablo 7’de görüldüğü gibi özel sektörde çalışmak isteyenlerin yakınlarının ağırlıklı olarak
yönlendirmeleri, kendi işlerini kurmaları yönündedir. Özel sektörde çalışmak istediğini belirten
katılımcılara, yakınlarının kendi işlerini kurmaları yönündeki yönlendirmelerine rağmen niçin özel
sektörde çalışmak istedikleri sorulduğunda, özellikle Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı ile
Optisyenlik Programı öğrencilerinin kendi işlerini kurmak için girişimde bulunmadan önce meslekleri
ile ilgili tecrübe kazanmak için sektörlerinde çalışmak istediklerini beyan etmişlerdir.
Tablo 7. En Çok Özel Sektörde Çalışmak İsteyen Katılımcıların,
Yakınlarının Meslek Seçimlerine Etkisi
Kamu
Özel
Kendi İşi
Baba

3

3

6

Anne

1

-

3

5
Diğer
Yakınlar
Yakınlarımın Etkisi Yok Diyen Katılımcı Sayısı: 5 Kişi

4

En çok özel sektörde çalışmak istiyorum diyen katılımcı sayısı: 12 Kişi

Görüşmenin yapıldığı an itibariyle en çok kendi işini kurmak istediğini belirten 19 katılımcının
yakınlarının, meslek seçimleri ile ilgili yönlendirmelerinin hangi yönde olduğu Tablo 8’de ayrıntılı
olarak gösterilmiştir. Görüldüğü gibi 8 katılımcı, hiçbir yakınının etkisi altında kalmadan kendi işini
kurmak istediğini beyan etmiştir. 11 katılımcı ise yakınlarının kendi işini kurma yönündeki
yönlendirmeleri ile kendi işini kurmak istediğini beyan etmiştir.
Tablo 8. En Çok Kendi İşini Kurmak İsteyen Katılımcıların,
Yakınlarının Meslek Seçimlerine Etkisi
Kamu
Özel
Kendi İşi
Baba

3

-

5

Anne

3

1

2

5
Diğer
Yakınlar
Yakınlarımın Etkisi Yok Diyen Katılımcı Sayısı: 8 Kişi

6

En çok kendi işimi kurmak istiyorum diyen katılımcı sayısı: 19 Kişi

Yapılan görüşmelerde son olarak meslek yüksekokulu öğrencilerine kendilerini girişimci bir kişiliğe
sahip olarak görüp görmedikleri, yaşamlarının bir döneminde girişimci olmak ve kendi işlerini kurmak
isteyip istemedikleri sorulmuştur. Katılımcılar tarafından verilen cevaplar, Tablo 9’da topluca
verilmiştir. Katılımcılardan 35 kişi (% 65) kendisini girişimci bir kişiliğe sahip olarak tanımlarken, 16
kişi (% 30) girişimci bir kişiliğe sahip olmadığını, 3 kişi (% 5) ise bu konuda kararsız olduğunu beyan
etmiştir.
Tablo 9. Katılımcıların Girişimci Olma İsteği
Evet Hayır
Kendinizi girişimci bir kişiliğe sahip
görüyor musunuz?
Girişimci olmak ve kendi işinizi
kurmak ister misiniz?
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Kararsızım

35

16

3

38

9

7
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Katılımcılardan 38 kişi (% 70) yaşamlarının bir döneminde girişimci olmak ve kendi işlerini kurmak
istediklerini belirtmişlerdir. “Niçin şimdi değil de gelecekte” sorusuna verilen cevaplarda öne çıkanlar
ise şu şekilde sıralanabilir:
 Şu an için maddi olarak yeterli imkana sahip değilim
 Şu an için kendimi yeterli tecrübeye sahip olarak görmüyorum
 Yakınlarımdan maddi ve manevi destek alamıyorum
 Şu an için özgüvenim eksik, risk alamam
 Ailem teşvik edici yapıda değil

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
Bu çalışmanın amacı, gençlerin kariyer planlarını, kendi istekleri veya anne, baba ya da diğer
yakınlarının baskısı ile kamuda istihdam edilme üzerine kurmalarının, girişimcilik eğilimleri üzerinde
etkisinin olup olmadığını belirlemektir. Nitel araştırma yaklaşımının benimsendiği bu çalışma,
genelleştirilememekle birlikte örneklem olarak mezunları, hem kamuda istihdam imkanı olan hem de
kamuda istihdam imkanı olmayan program öğrencileri ile görüşülmüş olması itibarıyla, gençlerin
girişimcilik eğilimlerini ve kariyer planlama süreçlerini anlamak ve yorumlamak için yararlı sonuçlar
ortaya koymuştur.
Mezunlarının kamuda istihdam imkanı olan Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı ile Tıbbi
Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencilerinin, ağırlıklı olarak kamu sektöründe çalışmayı
istedikleri, mezunlarının kamuda istihdam imkanı olmayan ancak mevzuata göre ilaç sektöründe
çalışma imkanı bulunan Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programı öğrencilerinin ağırlıklı olarak özel
sektörde çalışmak istedikleri, yine mezunlarının kamuda istihdam imkanı olmayan ancak yürürlükteki
meslek kanunu ile optik sektöründe geniş çalışma imkanı bulunan Optisyenlik Programı öğrencilerinin
ise ağırlıklı olarak kendi işlerini kurmak istedikleri belirlenmiştir. Bu bulgulara göre aldıkları eğitimin
bireyleri girişimciliğe yönlendirebileceği ve üniversite öğrencilerinin eğitim gördükleri alana göre
girişimcilik eğilimlerinde farklılıklar olabileceği görülmektedir. Üniversite öğrencilerinin eğitim
gördükleri alana göre girişimcilik eğilimlerinin bazı alt boyutlarında farklılıkların belirlendiği Marangoz
ve diğ. (2013) tarafından yapılan araştırma sonuçlarına benzer şekilde bu sonuç, gençlerin eğitim
gördükleri alan ile girişimcilik eğilimleri arasında ilişki kurulabileceğini göstermektedir.
Katılımcılardan sadece 16’sı (% 30) hiçbir yakınının meslek seçimi üzerinde etkisinin olmadığını, 38’i
(% 70) ise anne, baba veya diğer yakınlarından en az birinin meslek seçimleri üzerinde etkisinin ve
yönlendirmesinin olduğunu belirtmişlerdir. Buna göre gençlerin meslek seçimleri ve kariyer planları
üzerinde anne, baba ve diğer yakınlarının önemli bir etkisinin olduğu sonucuna varılabilir.
Kamu sektöründe çalışmak istediğini belirten toplam 23 katılımcıdan 20’si anne, baba veya diğer
yakınlarının ağırlıklı olarak kamu sektöründe çalışma yönündeki yönlendirmeleri ile kamu sektöründe
çalışmak istediğini beyan etmiştir. Kariyerini kamuda istihdam edilme üzerine planlayan gençlerin
ağırlıklı olarak yakınlarının yönlendirmelerinden etkilendiği görülmektedir.
Katılımcıların % 65’i (35 kişi) kendisini girişimci bir kişiliğe sahip olarak görürken ve % 70’i (38 kişi)
yaşamının bir döneminde girişimci olmak ve kendi işini kurmak istediğini belirtirken sadece % 35’i (19
kişi), araştırmanın yapıldığı an itibarıyla kendi işini kurmak istediğini beyan etmiştir. Bu bulgulara göre
gençlerin zihinsel olarak girişimcilik eğiliminde olsalar bile yeterli maddi imkana ve tecrübeye sahip
olmamak, yakınlarından maddi ve manevi destek alamamak, özgüven eksikliği ve ailenin teşvik edici
yapıda olmaması gibi nedenlerle kendi işini kurma kararlarını ileriki bir tarihe öteledikleri
görülmektedir.
Bu durumda genel olarak gençlerin tek başlarına girişimci olmaya karar vermeleri mümkün
görünmemektedir. Herkesin kamuda istihdam edilmesinin mümkün olmadığı bir ülke olarak Türkiye’de
gençlerin kendi işini kurabilmeleri için yakın aile üyeleri tarafından cesaretlendirilmeleri, maddi ve
manevi olarak teşvik edilmelerinin önemi ortaya çıkmaktadır.
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İş dünyasında meydana gelen ekonomik, teknolojik ve sosyolojik değişimlerle birlikte bireylerin
gelecek kaygıları her geçen gün artmaktadır. Her alanda yaşanan hızlı değişim, bireylerin kariyer
planlaması yapmalarını zorunlu kılmaktadır (Esmer ve Pabuçcu, 2019:113). İstihdam edilemeyen
binlerce mezunu bulunan bölüm ve programların hala gençlerimiz tarafından tercih ediliyor olması ve
hali hazırdaki bu bölüm ve programlara hala yenilerinin ilave ediliyor olması, planlamaya ne kadar çok
ihtiyaç olduğunun göstergeleridir.
İşsizliğin azaltılması için nüfus artışı, iç ve dış göçler, yetersiz gelir düzeyi, teknolojik gelişmeler,
bölgeler arası gelişme farklılıkları, yatırım politikalarının olumsuzlukları, eğitim politikalarındaki
sorunlar gibi makro ölçekli yapısal nedenler dışında (Karabulut, 2007:20), iş gücü piyasasına katkı
sunan tüm kurum ve kuruluşların kendi görev alanı veya görev tanımları ile ilgili, iş gücü piyasasında
herhangi bir israfa yol açmayan yeni stratejiler belirlemesi gerekmektedir.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ ÜZERİNE
BOYLAMSAL BİR ARAŞTIRMA
AN LONGITUDINAL STUDY ON ENTREPRENEURSHIP TENDENCY
OF UNIVERSITY STUDENTS
Şeyma Gün EROĞLU 1

Umut AVCI 2

ÖZET
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin öğrenim süreci başında ve
sonunda farklılık gösterip göstermediğini incelemektir. Bu amaçla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,
iktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme bölümü lisans öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini ölçmek
için 2015 yılı güz yarıyılında ve 2019 yılı bahar yarıyılında anket tekniği ile 177 öğrenciden veri
toplanmıştır. Veri toplanan birinci sınıf öğrencisi 79 kişi ve dördüncü sınıf öğrenci sayısı 98 kişidir.
Öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini ölçmek için Koh (1996) tarafından geliştirilen, İşcan ve Kaygın
(2011) tarafından Türkçe diline geçerlenen ölçekten yararlanılmıştır. Hem geliştirilen hem de
geçerlenen ölçek işletme bölümü öğrencilerinden veri toplayarak oluşturulmuştur. Bu nedenle, bu
çalışmada, tekrar ölçeğin geçerlenmesine gerek duyulmamıştır. Öğrencilerin girişimcilik eğiliminin dört
yıllık süreç içinde farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için bağımsız örneklem t-testi yapılmıştır.
Araştırmanın sonucunda, birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin farklılık
göstermediği tespit edilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin belirsizliğe karşı tolerans düzeylerinin olukça düşün
olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik Eğilimi, Boylamsal Araştırma, Üniversite Öğrencileri.

GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI
Girişimcilik ile ekonomik büyüme arasındaki pozitif ilişkinin varlığına ilişkin bulgular özellikle
gelişmekte olan ülkelerde girişimcilik faaliyetlerinin daha fazla önemsenmesine neden olmuştur.
Gelişmekte olan ülkelerde girişimcilik davranışlarının toplumun her kesiminde teşvik edilmeye
başlanması da büyük oranda girişimciliğin ekonomik büyüme ile ilişkisinden kaynaklanmaktadır. Bu
bağlamda, son yıllarda üniversite öğrencilerinin eğitimleri esnasında alacakları bazı derslerin veya bir
bütün olarak eğitimlerinin (Örneğin; girişimcilik, yenilikçilik vb. dersler) onların girişimcilik
eğilimlerini olumlu etkilediğine ilişkin görüşler üzerinde fazlaca durulmaya başlanmıştır. Bununla
beraber, özellikle son 10 yıl içinde girişimcilik ile ilgili derslerin üniversite öğrencilerin girişimcilik
eğilimi üzerindeki etkisine yönelik fazlaca ampirik kanıt ile karşılaşmak mümkündür. Buna rağmen,
literatürde konuya ilişkin bir fikir birliği ortaya çıkmadığı dikkati çekmektedir. Ayrıca, mevcut
çalışmaların tamamı üniversite eğitiminin girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisini kesitsel verilerle test
etme yoluna gitmiştir. Çalışmanın temel amacı, işletme bölümü öğrencilerinin üniversite eğitimine
başladıkları birinci sınıftaki girişimcilik eğilimleri ile dördüncü sınıftaki girişimcilik eğilimleri arasında
anlamlı bir farklılık olup olmadığını incelemektir.

LİTERATÜR TARAMASI
Girişimcilik, organizasyon, inovasyon ve yenilik yaratmakla ilgilidir (Morris vd., 2010: 9). Girişimcilik
faaliyetlerinde ise “girişimcinin” rolünün yadsınamayacağı kabul edilmektedir. Levenburg ve Schwarz
(2008:20), birçok bilim insanının yeni girişimlerin oluşumunda ve başlatılmasında “girişimcinin”
merkezi bir rolünün olması sebebiyle kişilik özelliklerinin ve bireysel farklılıkların kilit faktör olduğu
konusunda hemfikir olduğunu belirtmektedir. Bu doğrultuda başarılı girişimcilerin sahip oldukları bu
kişilik özellikleri konusunda literatürde henüz tam bir görüş birliği olmamakla birlikte girişimcilik
eğilimi kapsamında, kendine güven, yenilikçilik, başarma ihtiyacı, kontrol odağı, risk alma eğilimi ve
belirsizliğe tolerans en çok inceleme konusu yapılan kavramlardır. Özgüven, bireyin yeteneklerine olan
inancını yansıtmaktadır (Oosterbeek vd., 2010: 445). Segal ve diğerleri (2005: 50) girişimcilik için
1
2
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özgüven boyutunu, bir bireyin girişimci olmak için gerekli faaliyet ve görevleri yerine getirebilme
becerisindeki algıladığı yeterlilik düzeyi olarak ele almışladır. Yenilikçilik; süreç, ürünler ve hizmetlerin
geliştirilmesinde yeni fikirler ve kavramlar peşinde koşma istekliliği olarak da tanımlanabilir (Huang
ve Wang 2011: 564). McClelland, yüksek başarı ihtiyacının diğer mevki türlerinden
sağlanabileceğinden daha fazla başarı kaynaklı tatmin elde etmek için bir kişinin girişimci olma
pozisyonu arayışındaki bir ön hazırlık olduğunu ifade etmiştir (Carraher vd., 2010: 931). Robinson ve
diğreleri (1991: 19) algılanan kişisel kontrolü, bireyin iş çıktıları üzerindeki etkisini ve kontrolünü
algılama derecesi ile ilgili olduğunu ifade etmişlerdir. İçsel kontrol odağına sahip olanlar,
yaşamlarındaki sonuçlar üzerinde önemli bir etkiye sahip olduklarına inanırlarken, dış kontrol odağına
sahip bireyler, yaşamlarında şans, kader gibi dışsal kuvvetlerin egemen olduğu düşüncesindedirler
(Thomas ve Mueller, 2000: 292). Brockhause (1980: 513) risk alma eğilimini, başarısızlığın sonuçlarına
maruz kalmadan önce birey tarafından hedeflenen durumun başarısıyla ilişkili ödüllere ulaşmanın
algılanan ihtimali olarak tanımlamıştır. Belirsizliğe tolerans, belirsiz durumlara olumlu cevap verme
yeteneğidir (Teoh ve Foo, 1997: 73). Schere (1982) zorluklar ve başarı potansiyeli ile ilişkili olan iş
kurmanın doğası gereği öngörülemez nitelikte olması sebebiyle belirsizliğe toleransın girişimciler için
önemli bir özellik olduğunu ileri sürmüştür (Shane vd., 2003: 266).

TASARIM VE YÖNTEM
Giriş kısmında da belirtildiği üzere çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin birinci sınıftaki
girişimcilik eğilimleri ile dördüncü sınıftaki girişimcilik eğilimleri arasında farklılık olup olmadığını
tespit etmektir. Bu amaçla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümünde öğrenim gören
79 birinci sınıf öğrencisinden 2015 yılı güz yarıyılında anket tekniği ile veri toplanmıştır. Çoğunluğu
aynı öğrencilerden oluşan 98 kişilik öğrenci grubundan aynı ölçek kullanılarak 2018 yılı bahar
döneminde tekrar veri toplanmıştır. Çoğunluğu aynı olan öğrenci grubundan toplam 177 veri
toplanmıştır. Çalışmanın yöntemi survey yöntemidir. Öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini ölçmek için
yararlanılan ölçek Koh (1996) tarafından işletme eğitimi alan öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini
ölçmek için geliştirilmiştir. Ölçeğin Türkçeye geçerlemesi İşcan ve Kaygın (2011) tarafından
Türkiye’deki iki devlet üniversitesinde eğitim alan İİBF öğrencilerinden veri toplanarak yapılmıştır.
İlgili ölçek, “kendine güven”, “yenilik”, “başarma ihtiyacı”, “kontrol odağı”, “risk alma” ve “belirsizliğe
karşı tolerans” olmak üzere altı boyuttan ve 28 ifadeden oluşmaktadır.

Tablo 1: Ölçeğin Alpha Güvenilirlik Katsayıları
Boyutlar
Kendine Güven
Yenilik
Başarma İhtiyacı
Kontrol Odağı
Risk Alma
Belirsizliğe Karşı Tolerans

İfade Sayısı
4
6
5
6
5
2

Güvenilirlik Katsayısı
.85
.75
.69
.72
.76
.67

Araştırma verilerini analiz etmeden önce ölçeğin güvenilirlik katsayısı hesaplanmıştır. Bu bağlamda,
tüm ifadelerin Alpha Güvenilirlik katsayısı 0.90 olarak hesaplanmıştır. Boyutlara göre güvenilirlik
katsayıları ise, Tablo 1’de görüldüğü üzere sosyal bilimler açısından kabul edilebilir sınırlar içindedir.

BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırmada kullanılan ölçeğin Türkçeye geçerlemesi bu çalışma ile benzer örneklem grubu üzerinde
(üniversite öğrencileri) gerçekleştirildiği için tekrar faktör analizi yaparak ölçeğin yağı geçerliliği test
edilmemiştir. Çalışma İşcan ve Kaygın (2011)’ın ortaya koyduğu boyutlar üzerinden sürdürülmüştür.
Bu kapsamda, sadece mevcut ölçekte yer alan ifadelerin aritmetik ortalamaları, standart sapmaları, en
düşük ve en yüksek değerleri sunulmuştur. Çalışmada birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin
girişimcilik eğilimlerinin farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için eşleştirilmiş t-testi yapılması
öngörülmüştür. Ancak, anketlerde isim olmadığı ve aynı öğrencilerden toplanan anketler birbiri ile
eşleştirilemediği için bağımsız örneklem t-testi yapılmıştır (Bkz. Tablo 4).
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Tablo 2: Örneklemin Özellikleri
Cinsiyet
Erkek
Kadın
Aile içinde girişimci var mı?
Evet
Hayır
Mezun olunca …..
Sürekli kamu sektöründe çalışmak istiyorum
Sürekli özel sektörde çalışmak istiyorum
Hemen kendi işimi kurmak istiyorum
Bir süre çalıştıktan sonra kendi işimi kurmak istiyorum
Uzun vadede girişimcilik yapma ihtimalinizi nasıl
görüyorsunuz?
Çok yüksek
Yüksek
Düşük
Çok düşük
İmkansız

N

%

91
86

51,4
48,6

70
107

39,5
60,5

40
27
23
87

22,6
15,3
13
49,1

35
80
47
9
6

19,8
45,2
26,6
5,1
3,3

Örneklemin %51,4’ü erkek ve %48,6’sı kız öğrencidir. Aile bireyleri arasında girişimci olan öğrenci
oranı %39,5 ve girişimci aile ferdi bulunmayan öğrenci oranı %60,5’tir. Öğrencilerin %22,6’sı mezun
olunca sadece kamu sektöründe çalışmayı, %15,3’ü ise sadece özel sektörde çalışmayı planlamaktadır.
Hemen kendi işini kurmak isteyen öğrenci oranı sadece %13’tür. Gerekli finansal kaynağı sağladıktan
sonra işini kurmak isteyen öğrenci oranı ise hemen hemen örneklemin yarısını (%49,1) oluşturmaktadır.
Öğrenciler arasında uzun vadede girişimci olmak ihtimalini %19,8’i çok yüksek ve %45,2’si yüksek
ihtimal olarak görmektedir. Buna karşın, %26,6’sı düşük düzeyde, %5,1’i çok düşük düzeyde ve %3,3’ü
imkansız olarak görmektedir.

Tablo 3: Girişimcilik Eğilimi Boyutlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistik Sonuçları
Boyutlar
Kendine Güven
Yenilik
Başarma İhtiyacı
Kontrol Odağı
Risk Alma
Belirsizliğe Karşı Tolerans

Aritmetik
Ortalama
3,85
3,76
3,68
3,95
3,74
2,34

Standart
Sapma
.76
.63
.65
.54
.69
1.11

Mod
3,75
3,83
3,60
4,00
3,40
2,00

En
Düşük
1,50
1,67
1,40
1,67
1
1

En
Yüksek
5
5
4,80
5
5
5

Boyutların aritmetik ortalamalarına ilişkin değerlendirme yapmak gerekirse, belirsizliğe karşı toleransın
aritmetik ortalamasının (2.34) oldukça düşük olduğu dikkati çekmektedir. Buna karşın, kontrol odağı
ise aritmetik ortalaması en yüksek boyut olarak ön plana çıkmaktadır. Diğer boyutların aritmetik
ortalamaları ise, genellikle ölçeğin orta noktası olan 3’ün üzerindedir.
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Tablo 4: Birinci ve Dördüncü Sınıf Öğrencileri Arasındaki Farklılık (t-testi)
Varyansın Eşitliği için
Levene’nin Testi

Kendine
Güven
Yenilik
Başarma
İhtiyacı
Kontrol Odağı
Risk Alma
Belirsizliğe
Karşı Tolerans

Eşit
Eşit değil
Eşit
Eşit değil
Eşit
Eşit değil
Eşit
Eşit değil
Eşit
Eşit değil
Eşit
Eşit değil

F

Sig.

,810

,369

3,877

,051

1,735

,190

7,163

,008

5,757

,018

16,036

,000

Ortalamaların Eşitliği İçin T-Testi
t

df

-1,246
-1,255
-,176
-,178
-,210
-,212
-,190
-,197
,128
,131
,201
,208

172
168,5
165
163,1
165
164,5
171
167,5
168
162,5
173
170,9

Sig.
(2-uçlu)
,214
,211
,861
,859
,834
,833
,850
,844
,898
,896
,841
,835

Çalışmanın temel sorusuna yanıt verebilmek ve birinci sınıf öğrencileri ile dördüncü sınıf öğrencilerinin
girişimcilik eğilimleri arasındaki farkı tespit edebilmek için t-testi yapılmıştır. Analiz sonucu, beklenenin aksine- birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı bir
farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuç, öğrencilerin aldıkları eğitimin tek başına girişimcilik
eğilimlerini etkilemediği sonucunu ortaya koymaktadır.

SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR
Bu çalışma, İİBF İşletme Bölümü öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinin eğitim sürecinin başında
(birinci sınıf) ve sonunda (dördüncü sınıf) farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için geliştirilmiştir.
Bu kapsamda, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinden
anket tekniği ile veri toplanmıştır. Çalışmanın sonunda, öğrencilerin girişimcilik eğilimleri açısından
eğitim döneminin başı ve sonu arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir. Hatta, dördüncü
sınıf öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri birçok boyut açısından birinci sınıfa göre daha düşük düzeyde
kalmaktadır. Bunun nedeni, 2018 yılında etkisini daha belirgin şekilde gösteren ekonomik kriz ve krize
ilişkin haberlerin yarattığı etkiye bağlanabilir. Bu bağlamda, 2015 yılındaki ekonomik koşulların 2018
yılına göre görece daha olumlu algılandığı düşünülebilir.
Öğrencilerin girişimcilik eğilimlerine ilişkin sonuçlar incelenince, belirsizliğe karşı tolerans
düzeylerinin oldukça düşük olduğu (x̄=2.34) ortaya çıkmıştır. Buna karşın, bu çalışmada öğrencilerin
“kontrol odağı”, “kendine güven” ve “yenilikçilik” eğilimleri daha yüksek düzeydir. Benzer sonuca,
İşcan ve Kaygın (2011) tarafından yapılan çalışma ile Eroğlu ve diğerleri (2016) tarafından yapılan
çalışmanın sonunda da ulaşılmıştır. Her iki çalışmanın sonunda, öğrencilerin belirsizliğe karşı tolerans
düzeylerinin oldukça düşük olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde, Gürol ve Atsan (2006:
25)’ın Yıldız Teknik Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi işletme bölümü dördüncü sınıf öğrencileri
üzerinde yaptıkları çalışmanın sonuçları, girişimcilik eğilimi yüksek olan öğrencilerin girişimcilik
eğilimi düşük olan öğrencilere göre belirsizliğe tolerans ve özgüven boyutları hariç, risk alma eğilimi,
içsel kontrol odağı, yenilikçilik ve başarma ihtiyacı boyutlarının yüksek olduğunu göstermiştir.
Bu çalışma, tek bir devlet üniversitesinin 79 birinci sınıf ve 98 dördüncü sınıf öğrencisinden veri
toplayarak gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla, kısıtlı bir örnekleme sahiptir. Gelecekte, bu tür çalışmaların
daha büyük bir örneklem ile ülke genelindeki üniversitelerden veri toplayarak gerçekleştirilmesi
önerilebilir. Ayrıca, ülkemizde statüsü farklı olan devlet ve vakıf üniversiteleri arasında da kıyaslama
yapılabilir. Bu çalışmanın bir diğer önemli kısıtı, birinci sınıf ve son sınıfta veri toplanan öğrencilerden
elde edilen verilerin birbiri ile eşleştirilememesidir. Bu kapsamda, birinci sınıf ve son sınıf
öğrencilerinden veri toplarken anket formlarına isim yazdırarak eşleştirme yapılması daha sağlıklı
sonuçlar verecektir. Bu durumda eşleştirilmiş t-testi yaparak öğrenci basında ortalamaları kıyaslamak
da mümkün olabilecektir.
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BİREYLERİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ İLE BİLİŞSEL STİLLERİ
ÜZERİNE BİR İNCELEME
AN INVESTIGATING THE ON ENTREPRENEURSHIP TRENDS AND
COGNITIVE STYLES OF INDIVIDUALS
Gülay ÖRMECİ GÜNEY1

Kevser ÖZAYDINLIK2

ABSTRACT
Entrepreneurship, defined as organizer and risk undertaker, as the most important element of production
activity by bringing together labor, capital and nature, increases its importance day by day. Cognitive
style and cognitive style differences, which are defined as approaches thatindividuals prefer to process
information effects learning, problem solving, decision making, communication, interpersonal
functioning and creativity. Entrepreneurship and education factor, which is seen as the engine of
economic development, is very important for the proper use of resources.
This study was conducted to determine the entrepreneurship tendencies of individuals participating in
the Applied Entrepreneurship Training Program through İŞKUR and KOSGEB and whether these
tendencies change according to their cognitive styles. Considering entrepreneurship trends; It has been
investigated whether the entrepreneurship tendency levels of the participants change according to the
demographic factors. In terms of cognitive styles, participants' cognitive styles, distribution of cognitive
styles according to demographic factors and entrepreneurship tendencies of participants were examined.
With respect to both variables, it was tried to determine whether the entrepreneurial tendencies of the
participants changed according to their cognitive styles.The study was conducted on 156 out of 175
people (7 classes containing 25 in each) who participated in the Entrepreneurship Applied
Entrepreneurship Training Program in Bodrum, Muğla (Center), Milas and Datça in 2017-2018.
Descriptive analysis method was used in this study. In order to determine whether the entrepreneurial
tendencies of the participants changed according to their cognitive styles, relevant analyzes were
conducted and very meaningful results were obtained.
Key Words: Economic Development, Entrepreneurship, Education and Cognitive Style.

ÖZET
Emek, sermaye ve doğayı bir araya getirerek üretim faaliyetinin en önemli unsuru olan, örgütleyen ve
riski üstlenen olarak ifade edilen girişimcilik her geçen gün önemini arttırmaktadır. Bireylerin bilgiyi
işlemede tercih ettikleri yaklaşımları olarak tanımlanan bilişsel stil ve bilişsel stil farklılıklarının;
öğrenme, problem çözme, karar verme, iletişim, kişilerarası işleyiş ve yaratıcılığı etkilemektedir.
İktisadi kalkınmanın lokomotifi olarak görülen girişimcilik ve eğitim faktörü kaynakların doğru
kullanımı açısından oldukça önemlidir.
Bu çalışma İŞKUR ve KOSGEB aracılığı ile yürütülen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Programına
katılan bireylerin girişimcilik eğilimlerini belirlemek ve bu eğilimlerinin bilişsel stillerine göre değişip
değişmediğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla; girişimcilik eğilimleri ile ilgili olarak;
katılımcıların girişimcilik eğilimleri düzeyleri, girişimcilik eğilimlerinin demografik faktörlere göre
değişiklik gösterip göstermedikleri araştırılmıştır. Bilişsel stiller ile ilgili olarak ise, yine katılımcıların
hangi bilişsel stillere sahip oldukları, bilişsel stillerin, demografik faktörlere göre nasıl bir dağılım
izledikleri ve katılımcıların girişimcilik eğilimleri incelenmiştir. Her iki değişken ile ilgili olarak,
1
2
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katılımcıların girişimcilik eğilimlerinin bilişsel stillerine göre değişip değişmediği belirlenmeye
çalışılmıştır. Çalışma 2017-2018 yıllarında Bodrum, Muğla (Merkez), Milas ve Datça’da “Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimi Programına” katılan, 175 kişiye uygulanmış ve araştırma sorularını tam cevaplayan
156 birey üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada araştırma yöntemlerinden “betimsel yöntem”
kullanılmıştır. Katılımcıların girişimcilik eğilimlerinin bilişsel stillerine göre değişip değişmediğine
yönelik olarak ilgili analizler yapılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre; Girişimcilik eğitimine katılan
bireylerin 71’i alan bağımsız, 54’ü ise alan bağımlı bilişsel stiline sahiptir. Katılımcıların girişimcilik
eğilimleri cinsiyete ve yaşlara göre değişmezken, eğitim durumlarına göre değişmekte iken, kadın
katılımcılar erkek katılımcılara göre daha fazla alan bağımsız stile sahiptir. Bireylerin eğitim düzeyleri
yükseldikçe alan bağımsız stile sahip birey sayısı da artmaktadır.
Anahtar Sözcükler: İktisadi Kalkınma, Girişimcilik, Eğitim ve Bilişsel Stil.

1.GİRİŞ
Bir toplumu oluşturan bireylerin sosyo-ekonomik sistem içerisinde üstlendikleri roller farklı farklı
olabilmektedir. Modern çalışma hayatı ile birlikte üretim faktörleri, insani gelişmenin önemli bir
göstergesi olan eğitim, ekonomik sistemi bütüncül olarak etkilemektedir. Üretim faktörleri içerisinde
yer alan girişimci de, doğal kaynak, sermaye ve beşeri sermaye olarak ele alınan emek faktörünü
yönlendiren olarak kabul görmüştür.
Girişimcilerde kendine güven, başarı ihtiyacı, yenilikçi olma, fırsatları değerlendirebilme, vizyon sahibi
olma, risk alabilme vb. gibi özellikleri taşımak önemli olmakla beraber, bir girişimcide bulunması
gereken nitelikler şu başlıklar altında toplanabilir (Marangoz, 2016: 50-58): Bağlılık, kararlılık ve azim,
fırsat yönelimi, içsel kontrol odağı, belirsizliğe karşı tolerans, yenilik ve yaratıcılık, hayalcilik, hırslılık
ve kararlılık, strese karşı dayanıklılık, planlama, kendi geleceğine yön verebilme, iyimserlik ve liderlik.
Bu özelliklerin eğitim ile doğru yönlendirilebileceği de genel olarak kabul edilmiştir. Çünkü eğitim nasıl
ki bireyi bilişsel stil yaklaşımı ile ileriye doğru taşıyabiliyorsa, girişimcilik faaliyetleri de büyüme ve
kalkınma çerçevesinde ülke ekonomisini daha üst refah düzeyi sağlama anlamında ileriye taşıyabilir.

2.GİRİŞİMCİLİK ve GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
Girişimci var olan girdiler ile daha iyi çıktılar elde eden kişi olmakla birlikte aynı zamanda sosyoekonomik sistem içerisinde de çok önemli çıktılar sağlayan kişidir. Girişimcinin gerek istihdama yaptığı
katkıları, gerekse ekonomik sisteme yaptığı katkıları da bunu doğrulamaktadır. Girişimcilik ise; emek,
sermaye ve doğayı bir araya getirerek üretim sürecinin bir üretim aktörü olarak tasarlanması,
örgütlenmesi ve onun tüm riskinin üstlenilmesidir (tdk.gov.tr). Başka bir girişimcilik tanımında ise, “bir
birey veya birey grubunun; hangi kaynaklar elde bulundurulursa bulundurulsun, değer ve büyüme
yaratmak için eşsiz, tek olma ve inovasyon yoluyla, gereksinimleri yerine getirecek fırsatları izlemek
üzere düzenlenmiş güç ve olanakları kullandıkları süreç” olarak belirtilir (Coulter ve Robbins, 2003:
42). Girişimcilik, ekonomik ve sosyal değişimin kilit bir dinamiğidir (Schoonhoven ve Romanelli, 2001:
24). Bu değişimin yanı sıra piyasa dönüşüm süreçlerinde de girişimcilik çok önemli bir lokomotif görevi
üstlenir.
Girişimcilikte fırsatların görülmesi ve bu fırsatların değerlendirilmesi, fırsatlardan yararlanmak için
kaynakların riske edilmesi, fikirlerin yatırımlara dönüştürülme sürecinin yönetilmesi ve bir değerin
yaratılması kişiye girişimcilik vasfını kazandıran ve onu başkalarından ayıran en önemli özelliklerdendir
(Allen, 2006). Çünkü girişimcilik kavramı, risk alma, yaratıcılık ve yenilik gibi kavramlarla birlikte
değerlendirilir (Karataş ve Güney, 2018). Girişimcilikte “var olan olanakları harmanlayarak yeni
bileşimler oluşturabilen” (Marangoz, 2012:2) kişi olmak önemlidir. Girişimci kişilerin, kişilik
oluşumlarında, doğuştan getirdikleri ve onları girişimci olmaya iten pek çok etken olduğu gibi, aynı
zamanda dış faktörlerin de girişimci kişiliğin oluşmasında etkili olduğu yapılan araştırmalar sonucunda
ortaya konulmuştur (Korkmaz, 2012: 212).
Girişimcilik eğilimi gösteren bireylerin genel girişimcilik özellikleri incelendiğinde hemen hemen
benzer kişisel niteliklere sahip oldukları fark edilmektedir (Tok vd., 2013). Koh (1996), girişimcilik

882

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

eğilimini üç yaklaşım altında ele alır; bireyin demografik ve psikolojik özellikleri tarafından belirlenen
bireysel yaklaşım, çevresel yaklaşım ve firma yaklaşımıdır (Koh, 1996; Aktaran Tok vd., 2013).
Ülkemizde girişimciliğin gelişmesi için çalışmalar ise, 1980’li yıllardan itibaren uygulanmaya
başlamakla birlikte, 1990’lı yıllarda hız kazanmış, 2000’li yıllarda ise desteklerin ve destek sağlayan
kurum/kuruluşların sayısında önemli artışlar yaşanmıştır (Sönmez ve Toksoy, 2014). Son yıllarda ise
gerek kamu otoriteleri, gerekse üniversiteler aracılığıyla hem girişimci olmak isteyenler, hem de var
olan girişimcilerin desteklenmesi hız kazanmıştır. Ülkemizin yanı sıra girişimci olmak isteyen bireylerin
girişimcilik özellikleri ve eğilimleri, eğitim aracılığı ile de desteklenebilir ve ortaya çıkarılabilir olduğu
birçok ülkede yapılan çalışmalar ile de desteklenmiştir. Örneğin ABD’de gerçekleştirilen bir çalışmada
girişimcilik üzerine eğitim alanların şu özellikleri tespit edilmiştir (Soylu ve Kepenek, 2008: 461)
(Aktaran Pazarcık) ;
●
●
●
●
●

Yeni iş kurmada üç kat daha fazla eğilime sahip oldukları,
Kendi işlerini kurmak için üç kat fazla istekli oldukları,
Gelirlerinin yıllık %27 oranında arttığı,
Mal varlıklarının artan gelirle birlikte %62 arttığı,
Çalışılan işte daha fazla iş tatmini yaşadıkları.

Literatüre bakıldığında; Hisrich ve Peters (1989), girişimcilik eğitimi ile girişimcilik faaliyetleri ya da
eğilimleri arasında olumlu bir ilişki olduğu yapılan pek çok araştırma ile ortaya konmuştur. Girişimcilik
eğitimlerinin başarılı bir girişim için temel olan motivasyon, bilgi ve becerileri öğrencilere sunduğu
kabul edilmektedir (Lee vd. 2006). Girişimcilik eğitimi Guzman ve Linan’a (2005) göre, tüm eğitim seti
ve faaliyetleri girişimci davranışları gerçekleştiren katılımcılar geliştirmek ya da bu niyeti etkileyen bazı
unsurları geliştirmeye çalışmaktır. Raposo ve Paço (2011) ise girişimcilik eğitimini; bireyin hayatında
fırsatları görebilme yeteneğini, yeni fikirler üretme, fırsatları takip etme becerisini ve gerekli kaynakları
bulma yeteneğini, yeni bir işletme kurma, eleştirel ve yaratıcı düşünme yeteneğini içerdiğini öne
sürmektedir. Gorman ve Hanlon (1997) tarafından yapılan araştırmada, bireylerin girişimciliğe ilişkin
özelliklerinin eğitim programlarıyla pozitif yönde etkilendiği sonucuna varılmıştır. Handerson ve
Robertson (2000) etkin bir girişimcilik eğitiminin bireyleri girişimciliğe yönlendireceğini belirtmiştir.
Kolvereid ve Moen (1997) eğitim ile girişimcilik davranışı arasında ilişki olduğunu belirtmiştir. Çünkü
eğitim sistemi girişimsel nitelikleri önceden anlama ve geliştirmede önemli rol oynamaktadır (Lee vd.
2006). Genel olarak ekonomilerin, özel olarak da sektörlerin, eleman ihtiyaçlarını nitelik ve nicelik
olarak karşılayacak bir eğitim sistemi bu bağlamda önemli bir unsurdur (Arı, 2018).
İktisadi kalkınma ve büyüme açısından da girişimcilik esas itibariyle istihdam yaratma ve sermaye
birikimi sağlama açısından oldukça önemlidir. Girişimciler yerel ve bölgesel kalkınmada lokomotif
görevi üstlenmektedirler. Bu bağlamda “girişimciliğin artması yeni kurulan şirketlerin artmasıyla paralel
gelişir ve bu da istihdamı arttırır. Dolayısıyla girişimcilik istihdam yaratmada önemli bir işleve sahiptir”
(Marangoz, 2012:6). Bunun yanı sıra “yeni girişimler yaratılması yoluyla ekonomide artan çıktı miktarı,
endüstrinin büyümesine ve karların artmasına yol açar. Bu karların da yeniden yatırımlar için
kullanılması ile yeni istihdam alanları ve sermaye birikimi sağlanması” (Marangoz, 2012:6)
çerçevesinde iktisadi büyüme unsurlarına katkıda bulunmuş olur. Dolayısıyla üretim faktörlerinin
arttırılarak ekonomik sistem içerisinde iktisadi kalkınmanın sağlanabilmesi ve toplumsal refah
düzeyinin daha üste seviyelere çıkarılabilmesi kalkınma basamaklarında önemli bir unsurdur. Gerek
istihdama katkı yapmaları, gerekse refah düzeyini arttırıcı etkileri nedeniyle girişimciler bu noktada
kritik bir öneme sahip olmaktadırlar. Gelişmiş ülkelerde kendi adına çalışan sayısının özellikle artması
hem zorunluluktan hem de yaratıcı fırsatlardan da yararlanabilmek içindir.
Eğer bir ülke kurumsal, toplumsal ve yasal açıdan girişimciliği destekliyor ve aynı zamanda sermaye ve
emek faktörleri birbirleriyle kolay ikame edilebiliyorsa, ekonomik kalkınmanın son aşamasına daha
kolay ulaşılabilir (Cengiz, 2015). Bunun yanı sıra ülkeler, girişimciliği her ne kadar yoksulluk ve
işsizlikle mücadele etmenin önemli bir aracı olarak görseler de, girişimcilikte temel amaç; küresel
ekonomide ortaya çıkan hızlı değişim ve ülkelerin aleyhinde olabilen güç kaymaları ile mücadele etmek,
piyasaların kalitesini yükseltmek, diğer ülkelerin hegemonyasına girmemek ve genel anlamda ülkenin
refah düzeyini yükseltmektir (Marangoz, Kaya ve Bakan, 2014).
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3. BİLİŞSEL STİL
Çeşitli bireysel farklılıklar arasında, bilişsel stiller özellikle bilgi ve yaşantıların düzenlenmesi ve
işlenmesine yönelik olarak tutarlı bireysel farklı tercihleri temsil eder (Messick, 1976, Akt. Chen, Chen
ve Chien, 2017). Bilişsel stil, en genel anlamda, bireylerin bilgiyi işlemede tercih ettikleri yaklaşımlardır
(Hayes and Allinson, 1998). Bireylerin bilgiyi örgütleme ve sunma sürecinde, tercihleri ve alışkanlıkları
olarak görülebilir (Riding and Rayner, 1998: 11).
Araştırmalar bilişsel stil farklılıklarının öğrenme, problem çözme, karar verme, iletişim, kişilerarası
işleyiş ve yaratıcılığı önemli şekillerde etkilediğini göstermiştir. Bilişsel stillerin etkili karar verme ve
başarılı kişiler arası işbirliği için çok önemli bir faktör olduğuna inanılmaktadır (Armstrong ve Priola,
2001, Hayes ve Allinson, 1994; Kirton, 2003; Sadler-Smith, 1998, Akt. Cools ve Broeck, 2008).
Bilişsel stiller, bilişsel etkinliğin içeriğinden çok biçimi ile ilgilidir. Bireysel farklılığı, algılamayı,
düşünmeyi, problem çözmeyi, öğrenmeyi, başkalarıyla ilişki kurmayı…vb. ifade eder. Bir kişilik
özelliğidir ve kararlıdır. Bilişsel stilin kutupsal olması, onun zeka ve diğer yetenek boyutlarından
ayırmada önem taşır (Witkin, Goodenough, Moore, ve Cox, 1977). Stiller ve beceriler farklı anlamlara
gelmektedir. Beceriler yetenekleri uygulayabilme kapasitesi olarak ifade edilirken, stiller bilgiyi işleme
ve kullanmada alışılmış yollardır (Shunk, 2009: 305). Buradan hareketle, bilişsel stiller, bilişsel yetenek
olarak değerlendirilemez. Yeteneklerin ölçülmesi ve değerlendirilmesi “ne” ve “ne kadar”, bilişsel stiller
ise “nasıl” sorusuna odaklanmaktadır. Bireyin bir yetenek testinden aldığı puan “iyi - kötü”, “yeterli yetersiz” gibi dereceleme ölçekleriyle değerlendirilebilirken stiller için “iyi” ya da “kötü” şeklinde bir
dereceleme yapılamaz (Eski, 1980). Öte yandan zekadan bağımsızdır ve cinsiyetlere göre değişmediği
görünmektedir (Riding, 1997; Sadler-Smith, Allinson ve Hayes, 2000).
Bilişsel stil sınıflamalarından en yaygın biçimde tanınan sınıflamalardan biri alan bağımlı ve alan
bağımsız şeklinde olandır. Bireyler çevrelerindeki uyarıcıları farklı şekilde algılamaktadır. Alan bağımlı
bireyler algılama sürecinde bütüne odaklanmakta ve genel resmi görmektedir. Bütüncül düşünmenin
sonucu olarak eğilimleri; olaylar, nesneler ve şekiller arasındaki ilişkileri bütün olarak değerlendirme
yönündedir. Alan bağımsızlar ise analitik düşünme eğilimindedirler. Bütünden çok parçalar üzerinde
odaklanırlar. Benzerliklerle fazla ilgilenmemekte, farklılıkları kolayca ayırt edebilmektedirler. (Şimşek
200, Akt. Altıntaş, 2015)
Morgan (1997)’dan aktaran Zang (2004), yükseköğretim kurumlarındaki alan bağımsız öğrencilerin, fen
bilimleri ile ilişkili çalışma alanlarını seçme eğiliminde olduklarını, alan bağımlı öğrencilerin ise
öğretim ve sosyal çalışma gibi insana yönelik hizmet alanlarını seçme olasılığının daha yüksek olduğunu
ifade etmektedir. Ayrıca alan bağımsız bireylerin, görsel bağımlılık gerektiren işleri yaparken alan
bağımlı bireylere göre üstünlük gösterdiğine yönelik bilimsel bulgular oldukça fazladır (Zang, 2014).
Şenel (2017)’in Witkin ve Moore (1974, 2-4)’dan aktardığına göre, alan bağımlı bireyler başkaları ile
birlikte çalışmayı gerektiren, ilkokul öğretimi, satış, rehabilitasyon danışmanlığı gibi mesleklerde uğraşı
göstermekte, sosyal becerileri güçlü ve sosyal duyarlılığa sahiptirler. Alan bağımsız bireyler ise
başkaları ile çalışmanın önemli olmadığı alanlara yönelirken, astronomi, mühendislik gibi meslekleri
tercih etmektedirler. Okul yaşamında da alan bağımsız bireyler, matematik, fizik ve fen gibi bilimlere
yönelik akademik alanları seçmektedirler.

4. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ
Bu araştırma, İŞKUR ve KOSGEB aracılığı ile yürütülen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Programına
katılan bireylerin girişimcilik eğilimlerini belirlemek ve bu eğilimlerinin bilişsel stillerine göre değişip
değişmediğini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi programları ile
“girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı
işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla verilen ve eğitim sonunda girişimci adaylarının kendi iş
fikirlerine yönelik iş planlarını hazırlayabilecek bilgi ve deneyimi kazanmaları hedeflenir (KOSGEB)”
Bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:/
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1. Girişimcilik eğilimleri ile ilgili olarak;
1.1 Katılımcıların girişimcilik eğilimleri düzeyi nedir?
1.2 Katılımcıların girişimcilik eğilimleri cinsiyetlerine, yaşlarına ve eğitim düzeylerine göre
değişmekte midir?
2. Bilişsel stiller ile ilgili olarak;
2.1 Katılımcılar hangi bilişsel stillere sahiptir?
2.2 Katılımcıların bilişsel stilleri, cinsiyetlerine, yaşlarına ve eğitim düzeylerine göre nasıl bir
dağılım göstermektedir?
3. Katılımcıların girişimcilik eğilimleri, bilişsel stillerine göre değişmekte midir?
Witkin ve arkadaşları (1977), alan bağımlı ve alan bağımsız öğrencilerin öğrenme becerilerine yönelik
olarak bir farklılıktan bahsetmemektedir. Bununla birlikte farklı stillere sahip öğrencilerin çevresel
durumlardan etkilendiklerini belirtmişlerdir. Buna göre, bireylerin bilişsel stillerinin belirlenmesi, onlar
için hazırlanacak eğitim programların etkililiğini artırabilir. Farklı bilişsel stillere sahip öğrencilerin
öğrenme özelliklerinin de farklı olmasından hareketle, öğrenme öğretme ortamları önceden belirlenen
bilişsel stillere göre düzenlenebilir (Güven, 2007, akt. Candar, 2012).
Girişimcilik eğitimi alanların eğilimleri, özellikleri, niyetleri daha önce birçok çalışmada ele alınırken,
bilişsel stiller ve girişimcilik eğilimi üzerine yapılan bu çalışmanın alanında öncü olacağı
düşünülmektedir.

5. YÖNTEM
Bireylerin girişimcilik eğilimlerini belirlemek ve bu eğilimlerinin bilişsel stillerine göre değişip
değişmediğini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Karasar’a
(2006) göre, betimsel yöntemde; bir durum var olduğu şekliyle açıklanırken, olay, birey ya da nesneyi
kendi koşulları içinde, olduğu gibi tanımlamaya çalışılır, herhangi bir şekilde değiştirme ya da etkileme
çabası gösterilmez.

5.1 ÇALIŞMA GRUBU
Çalışma, İŞKUR ve KOSGEB aracılığı ile 2017-2018 yıllarında Bodrum, Muğla (Merkez), Milas ve
Datça’da “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Programına” katılan, 25 kişilik sınıflarda toplam yedi
eğitim ile 175 kişiye uygulanmış ve araştırma sorularını tam cevaplayan 156 birey üzerinde
gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların cinsiyetlerine göre dağılımı Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1: Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre Dağılımları
Cinsiyet
Kadın

Erkek

Toplam

N

%

N

%

N

%

108

69.23

48

30.77

156

100
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5.2. VERİ TOPLAMA ARAÇLARI
Çalışmanın verileri, araştırmacılar tarafından oluşturulan “Kişisel Bilgi Formu”, Yılmaz ve Sünbül
(2009) tarafından geliştirilen ve “Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Eğilimi Ölçeği” (GEÖ)
ve Witkin, Oltman, Raskin ve Karp (1971) tarafından geliştirilen ve Okman (1979) tarafından dilimize
uyarlanan “Saklı Figürler Grup Testi” (SFGT) ile toplanmıştır.
Üniversite Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeği (GEÖ) : Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından
geliştirilen ve üniversite öğrencilerinin girişimci özelliklerini belirlemek amacıyla geliştirilen ölçek 36
maddeden oluşmaktadır. Ölçek, “çok sık” (5)’den “hiçbir zaman” (1)’e doğru puanlanan beşli likert tipi
olarak hazırlanmıştır. Ölçekten alınabilecek en düşük puan 36, en yüksek puan ise 180’dir. Ölçeğin
Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,90 bulunmuştur; Bu çalışmada ise güvenirlik katsayısı .88 olarak
belirlenmiştir.
Girişimcilik puanlarının değerlendirilmesinde temel alınan puan aralıklar aşağıda sunulmuştur:
Puan Aralığı

Girişimcilik Düzeyi

36-64

Çok düşük

65-92

Düşük

93-123

Orta düzey

124-151

Yüksek

152-180

Çok yüksek

Saklı Figürler Grup Testi(SFGT): Bireylerin bilişsel stillerini belirlemeye yönelik olarak Witkin ve
diğerleri (1971) tarafından geliştirilen ve Okaman (1979) tarafından Türkçeye uyarlanan ölçek üç
bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, uygulanan kişiye alıştırma niteliğinde yedi maddelik karmaşık
şekil sorusu vardır ve puanlamaya dahil edilmemektedir. İkinci ve üçüncü bölümlerde ise dokuzar adet
karmaşık şekil sorusu bulunmaktadır. Uygulama sırasında, verilen karmaşık bir şekil içinde gizlenmiş
olan basit şekli belli bir süre içinde bularak, kalemle üzerinden işaretlemeleri istenmektedir. Testten
alınabilecek en yüksek puan 18'dir. Testten alınan puanların yüksekliği alan bağımsızlığa yaklaşıldığının
göstergesi olarak kabul edilmektedir. Katılımcıların bilişsel stillerini belirlerken, Alamolhodaei
(1996’dan aktaran Altıntaş, 2015) formülü kullanımı oldukça yaygındır. Buna göre, standart sapmanın
dörtte biri ortalama ile toplanmakta ve elde edilen daha fazla doğru şekil bulanlar alan bağımsız, standart
sapmanın dörtte birinin ortalamadan çıkartılması ile elde edilen puandan daha az doğru şekil bulan
öğrenciler ise alan bağımlı olarak sınıflandırılmaktadır. Hesaplanan bu iki puan aralığında kalan
katılımcılar ise orta bilişsel stille sahip öğrenciler olarak belirlenmektedir. Ölçeğin güvenirliği testi
yarılama tekniği kullanılarak 088 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada ise Cronbach Alfa güvenirlik
katsayısı hesaplanmış ve .90 değerine ulaşılmıştır.

5.3 VERİLERİN ANALİZİ
Veri analizinde SPSS 24.0 istatistik programı aracılığı ile frekans, yüzde, ortalama, standart sapma,
bağımsız gruplar için t testi, Kruskall -Wallis Testi ve Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır. Verilerin
çözümlenmesi sürecinde, grupların dağılımın homojenliği için Levene testi dağılımının normalliğine
ilişkin olarak ise basıklık ve çarpıklık değerlerine, Q-Q ve P-P plot grafiklerine bakılmış, çarpıklık ve
basıklık değerleri +3ile -3 aralığında olan grupların normal dağılım gösterdiği kabul edilmiştir. Ayrıca
30’un altındaki gruplar için Shapiro Wilk, 30 ve üzerindeki gruplar için Kolmogorov Smirnov testleri
uygulanmıştır (Kalaycı, 2008). Karşılaştırmalı istatistik olarak; normal dağılıma uyan verilerde
Bağımsız Gruplarda t Testi, normal dağılım koşulları sağlanmadığında Mann - Whitney U ve Kruskall
-Wallis testleri kullanılmıştır. p anlamlılık düzeyi .05 olarak alınmıştır.
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5.4. SINIRLILIKLAR
Çalışma, İŞKUR ve KOSGEB aracılığı ile 2017-2018 yıllarında Bodrum, Muğla (Merkez), Milas ve
Datça’da “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Programına” katılan, 25 kişilik sınıflarda toplam yedi
eğitim ile 156 katılımcıdan; Saklı Figürler Grup testi ve Girişimcilik eğilimleri Ölçeği’nden elde edilen
elde edilen veriler ile sınırlıdır.

6. BULGULAR VE TARTIŞMA
6.1. Katılımcıların Girişimcilik Eğilimleri İle İlgili Bulgular
Katılımcıların girişimcilik eğilimlerini belirlemeye yönelik olarak Girişimcilik Eğilimi Ölçeği (GEÖ)
uygulanmış ve elde veriler Tablo 2’de sunulmuştur.

Girişimcilik
Eğilimleri

Tablo 2: Katılımcıların GEÖ Puanlarına Yönelik Değerler
En yüksek
En Düşük
N
Puan
Puan
156

81

177

144.25

ss
16.92

Tablo 2’de görüldüğü gibi, katılımcılar GEÖ’den en düşük 81, en yüksek 177 puan almıştır. Testten
elde edilen puanların ortalaması 144.25, standart sapma ise 16.92 olarak bulunmuştur. Testin ortalaması
düşünüldüğünde, 144.25 değeri “yüksek girişimcilik” düzeyine denk gelmektedir. Bu sonuca göre
katılımcıların yüksek düzeyde girişimcilik eğilimleri olduğu söylenebilir. Ayrıca Uygulamalı
Girişimcilik Eğitimlerine katılan bireylerin, kendi işlerini kurmak isteyen bireylerde aranılan önemli
özelliklerden biri olan girişimcilik eğilimi özelliğini sağlamaları açısından anlamlı bulunmuştur.
Katılımcıların girişimcilik eğilimleri puan ortalamalarının cinsiyetlerine, yaşlarına ve eğitim
düzeylerine göre değişip değişmediğini belirlemeye yönelik olarak öncelikle grupların dağılımlarına
bakılmıştır. Tüm değişkenlere yönelik olarak Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro Wilk test sonuçlarına
göre dağılımların normal olmadığı belirlenmiştir (p<.05). Ayrıca, basıklık ve çarpıklık katsayıları
cinsiyet ve yaş değişkenlerinde -2 ile +2 arasında değişirken, yaş ile eğitim düzeyleri değişkenlerinde 2 ile +6 arasında değişmektedir. Grupların dağılımı homojen değildir (p<.05). Bu sonuçlara göre
grupların dağılımının normal olmadığı belirlenmiş ve non-parametrik istatistik teknikleri kullanılmıştır.
Katılımcıların girişimcilik eğilimleri puan ortalamalarının cinsiyetlerine göre değişip değişmediğini
belirlemek için Mann Whitney U Testi yapılmış ve sonuçlar Tablo 3’te sunulmuştur.

Tablo 3: Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre GEÖ Puan Ortalamaları Arasındaki Farka
İlişkin Mann Whitney U Tablosu
Cinsiyet

N

Kareler Ort.

Kadın

108

78.58

8486.5

Erkek

48

78.32

3759.5

U

p

2583.5

.97

Tablo 3’te de görüldüğü gibi, katılımcıların girişimcilik eğilimleri puan ortalamalarının cinsiyetlerine
göre değişmemektedir (p>.05). Bozkurt (2006), da çalışmasında, cinsiyet açısından girişimcilik özelliği
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ve eğilimini belirleyen özellikler arasında yer alan risk alma ve belirsizlik toleransı açısından kadınlarla
erkekler arasında bir farklılık bulunmadığını ifade etmiştir. Buna karşın Şenel (2017), girişimcilik
eğilimleri açısından erkekler lehine anlamlı farklılığa ulaşmıştır. Bir başka çalışmada ise Marangoz vd.
(2016) şu sonuca ulaşmıştır; kırsaldaki kadınlar girişimci olabilmek için gerekli özellikleri taşıdıklarına
inanıyorlar ve girişimcilik faaliyetinde bulunma eğilimindedirler.
Katılımcıların girişimcilik eğilimleri puan ortalamalarının yaşlarına göre değişip değişmediğini
belirlemek için Krusskal -Wallis Testi yapılmış ve sonuçlar Tablo 4’te sunulmuştur.
Tablo 4: Katılımcıların Yaşlarına Göre GEÖ Puan Ortalamaları Arasındaki Farka
İlişkin Kruskall -Wallis Tablosu
Yaşlar

N

Sıra Ortalaması

15-20

5

68

21-25

13

89.85

26-30

40

78.99

31-35

26

79.56

36-40

31

87.66

40+

41

68.11

Sd

X²

p

5

4.55

.47

Tablo 4’te görüldüğü gibi, katılımcıların girişimcilik eğilimleri puan ortalamaları yaşlarına göre
değişmemektedir (p>.05).
Girişimcilik eğitimleri alan bireylerin yaş aralıkları farklılık göstermektedir. “Girişimciliğin yaşı olmaz”
yaklaşımını doğrularcasına girişimcilik eğitimine katılanların yaşları girişimcilik eğilimini
belirlememektedir. Girişimcilik eğiliminde esas olanın yaş olmadığı literatürde başka çalışmalarla da
desteklenmiştir (Kaygın ve Güven, 2018: 41).
Katılımcıların girişimcilik eğilimleri puan ortalamalarının eğitim düzeylerine göre değişip
değişmediğini belirlemek için Krusskal -Wallis Testi yapılmış ve sonuçlar Tablo 5’te sunulmuştur.

Tablo 5: Katılımcıların Eğitim Düzeylerine Göre GEÖ Puan Ortalamaları Arasındaki
Farka İlişkin Kruskall -Wallis Tablosu
Eğitim Düzeyi

N

Sıra Ortalaması

İlkokul

9

44.89

Ortaokul

23

69.80

Lise

52

72.02

Üniversite

66

89.39

Lisans Üstü

6

98.58

*p<.05
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Tablo 5’te görüldüğü gibi, katılımcıların girişimcilik eğilimleri puan ortalamaları eğitim düzeylerine
göre değişmektedir (p<.05). Katılımcıların eğitim düzeyleri yükseldikçe girişimcilik eğilimleri puan
ortalamalarının da yükseldiği görülmektedir. En yüksek ortalamanın ise ”lisans üstü” öğrenim düzeyine
sahip katılımcılar olduğu anlaşılmıştır.
Kerse vd. nin yaptığı bir araştırmada (2017); “Girişimci olmak için gerekli özellikler, verilen girişimcilik
eğitimleriyle kazanılmakta; bunun sonucunda da girişimcilik eğitimi ile iş ve işletme kurma düşüncesi
arasındaki ilişki girişimci olmak için gerekli özelliklerin kazanılmasıyla oluşmaktadır. Verilen eğitim
bireylerin girişimci olabilmesi için gerekli yetkinliği taşıdığı düşüncesine sahip olmasını sağlamaktadır.
Bu yetkinliğe sahip olan bireyde de gelecekte iş ve işletme kurma düşüncesi oluşmaktadır” benzer
sonuca ulaşılmıştır.

6.2. Katılımcıların Bilişsel Stilleri İle İlgili Bulgular
Katılımcıların, bilişsel stillerini belirlemeye yönelik olarak uygulanan Saklı Figürler Grup Testi
(SFGT)’nden elde edilen puanların ortalaması ve standart sapması Tablo 6’da sunulmuştur.

Bilişsel Stiller

Tablo 6: Katılımcıların SFGT Puanlarına Yönelik Değerler
En Düşük
En Yüksek
N
Puan
Puan
156
0
18
10.29

ss
5.26

Tablo 6’da görüldüğü gibi, katılımcılar SFGT’den en düşük 0, en yüksek 18 puan almıştır. Testten elde
edilen puanların ortalaması 10.29, standart sapma ise 5.26 olarak bulunmuştur. Alomolhodael (1996)
tarafından geliştirilen formülün uygulanması sonucunda elde edilen verilere göre; 0-8 puan aralığına
giren katılımcılar “alan bağımlı”, 12-18 aralığındaki katılımcılar ise “alan bağımsız” olarak
belirlenmiştir. 9-11 puan aralığına giren katılımcılar ise “orta” olarak nitelendirilmiş ve bilişsel stillerin
kutupsallığı (Witkin, 1979) dikkate alınarak araştırma kapsamından çıkarılmıştır. Buna göre
katılımcıların bilişsel stillerinin dağılımları Tablo 7’de sunulmuştur.
Tablo 7: Katılımcıların Bilişsel Stillerinin Dağılımları
Bilişsel Stiller
Alan Bağımsız
Orta
Alan Bağımlı
Toplam

N
71
31
54
156

%
45,5
19,9
34,6
100,0

Tablo 7’de de görüldüğü gibi, katılımcıların 71’i (%45.5) alan bağımsız, 54’ü (%34.6) ise alan bağımlı
bilişsel stiline sahiptir. Bu sonuca göre; girişimcilik eğitimine katılan bireylerin bilişsel stiller açısından
daha çok alan bağımsız stile sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum çoğu katılımcının analitik
düşünme ve olayları/durumları bütünden çok parçaya odaklanarak algılama eğiliminde olduğu
söylenebilir. Alan bağımsız stile sahip bireyler, olaylar ve kavramlar üzerinde yoğunlaşmaya elverişli,
sistemli yaklaşan, ayrıntılara yönelerek odaklanan, doğrusal düşünen ve analitik yeteneği gelişmiş olan
bireylerdir. Buna karşın alan bağımlı bireyler, farklı alanlarda fikir yürütme ve belirli bir duruma
odaklanmaktan çok gözden geçirme eğiliminde olan, sezgisel yönü gelişmiş, ayrıntıdan çok bütünü
gören bireylerdir (Atay, 2001). Tinajero ve Paramo (1997’den aktaran Çakan, 2005) ve Dwyer ve Moore
(1995’ten aktaran Çakan, 2005) ortaokul ve üniversite düzeyinde yaptıkları çalışmada alan bağımsız
stile sahip öğrencilerin farklı derslerde alan bağımlılara oranla daha başarılı oldukları ve bilişsel stillerin
bireylerin akademik başarıları ile yakından ilişkili bir yapıya sahip olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca
literatürde alan bağımsız stile sahip bireylerin eğitimden daha çok yararlandıkları ifade edilmektedir
(Atay, 2001).
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Katılımcıların bilişsel stillerinin cinsiyetlerine, yaşlarına ve eğitim düzeylerine göre dağılımları Tablo
8’de sunulmuştur.
Tablo 8: Katılımcıların Bilişsel Stillerinin Cinsiyetlerine, Yaşlarına Ve Eğitim Düzeylerine Göre
Dağılımları
Bilişsel Stiller
Değişkenler

Alt Kategoriler

Toplam
Alan Bağımsız

Alan Bağımlı

Kadın

48

36

84

Erkek

23

18

41

15-20

2

2

4

21-25

8

3

11

26-30

19

14

33

31-35

13

9

22

36-40

13

9

22

40+

16

17

33

İlkokul

1

8

9

Ortaokul

7

14

21

Lise

19

18

37

Üniversite

39

13

52

Lisans Üstü

5

1

6

Cinsiyet

Yaş

Eğitim Düzeyi

Tablo 8’de de görüldüğü gibi, kadın katılımcılardan 48’i alan bağımsız, 36 alan bağımlı, erkeklerden
23’ü alan bağımsız, 18’i alan bağımlı bilişsel stile sahiptir. Bu sonuca göre kadın katılımcıların erkek
katılımcılara oranla daha fazla parça odaklı ve analitik düşünme eğiliminde oldukları söylenebilir.
Katılımcıların yaşlarına göre bilişsel stil dağılımları incelendiğinde, alan bağımsız stilin en fazla 26-30
yaş, alan bağımlı stilin ise 40 yaş ve üstü gruba aitken; en düşük alan bağımsız/bağımlı stile sahip yaş
grubu 15-20 olarak bulunmuştur. Eğitim düzeylerine göre bilişsel stillerine bakıldığında, en fazla
bağımsız stile sahip olanlar üniversite mezunu iken, en fazla bağımlı stile sahip olanlar lise grubudur.
En düşük bağımsız stil grubunu ilkokul mezunları, en düşük bağımlı stil grubunu lisans üstü mezunları
oluşturmaktadır. Dağılım incelendiğinde; bireylerin eğitim düzeyleri yükseldikçe alan bağımsız stile
sahip birey sayısının da arttığı söylenebilir.

6.3. Katılımcıların Girişimcilik Eğilimlerinin Bilişsel Stillerine Göre Değişimine
İlişkin Bulgular
Katılımcıların girişimcilik eğilimlerinin bilişsel stillerine göre değişip değişmediğine yönelik olarak
öncelikle grubun dağılımına (Kolmogorov-Smirnov, Basıklık-Çarpıklık, QQ ve PP Plot) ve
homojenliğine bakılmış, dağılımın normal (p>.05, Basıklık/Çarpıklık:-1 ile +1), varyansların homojen
(Levene: p<.05) olmadığı anlaşılmıştır. Bu sonuçlara göre, bağımsız gruplar için t testi yapılmış,
değerler Levene testi sonuçları dikkate alınarak alınmış ve sonuçlar Tablo 9’da sunulmuştur.
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Tablo 9: Katılımcıların Bilişsel Stillerine Göre Girişimcilik Eğilimleri Puan Ortalamaları
Arasındaki Farka İlişkin t Tablosu
Girişimcilik
Bilişsel Stiller
N
Eğilimleri
ss
Sd
t
p
AlanBağımsız
Alan Bağımlı
*p<.05
Levene:15.52 p<.05

71
54

148.76
137.07

12.25
21.49

123

3.57

.00*

Tablo 9’da da görüldüğü gibi, katılımcıların girişimcilik eğilimleri, bilişsel stillerine göre
değişmektedir(p<.05). Bu sonuca göre, alan bağımsız stile sahip katılımcıların girişimcilik eğilimleri,
alan bağımlı stile sahip katılımcılara göre anlamlı derecede yüksektir. Bu araştırmanın sonucu, Şenel’in
(2017), üniversite öğrencileri üzerinde yaptığı araştırma sonuçlarıyla paralellik göstermektedir. Şenel,
öğrencilerin bilişsel stilleri ile girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve alan bağımsız
bilişsel stile sahip öğrencilerin, alan bağımlılara oranla daha fazla girişimcilik eğilimleri olduğu
sonucuna ulaşmıştır. “Bireylerin bilişsel stilleri, onların değişik türdeki öğrenme tercihini, bilgiyi
toplamasını, bilgi işleme ve bir girişimcinin günlük olarak karşı karşıya kaldığı birçok kritik nokta ve
eylemler hakkında karar vermesini etkileyebilmektedir” (Barbosa, Gerhardt, Kıchul, 2007’den aktaran
Şenel 2017, s.66).

SONUÇ
Girişimcilik eğitimi alanların girişimcilik eğilimleri ile bilişsel stilleri üzerine yapılan bu çalışmada;
katılımcıların girişimcilik eğilimlerinin cinsiyete ve yaşlara göre değişmezken, eğitim durumlarına göre
değiştiği sonucuna ulaşılmıştır. Girişimcilik eğitimine katılan bireylerin 71’i alan bağımsız, 54’ü ise
alan bağımlı bilişsel stiline sahiptir. Ayrıca kadın katılımcılar erkek katılımcılara göre daha fazla alan
bağımsız stile sahiptir. Yaş özellikleri açısından ise; katılımcılardan alan bağımsız stilin en fazla 26-30
yaş, alan bağımlı stilin ise 40 yaş ve üstü gruba ait olduğu anlaşılırken, bireylerin eğitim düzeyleri
yükseldikçe alan bağımsız stile sahip birey sayısının da arttığı görülmüştür.
Girişimcilik eğilimi ve girişim faaliyetlerinin artırılmasında girişimcilik eğitiminin verilmesi gerektiği
(Kerse vd. 2017), bu eğitimlerin bilişsel stillerinin belirlenerek düzenlenmesi, verimliliğin artacağı
beklentisini de oluşturmaktadır. Nasıl ki “alan bağımsız stile sahip bireylerin eğitimden daha çok
yararlanmaları” söz konusu ise, girişimcilik eğilimi olan kişiler de uygulamalı girişimcilik
eğitimlerinden daha fazla yararlanmışlardır. Çünkü teorik bilgilerin yanı sıra, uygulama ve farklı
örneklerle kendi işini kurmak isteyenlerin potansiyelleri ile ilgili farkındalıkların ortaya çıkması söz
konusu olmuştur.
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GENÇLER NEDEN GİRİŞİMCİ OLMAK İSTER? NEDEN İSTEMEZ?
WHY DO YOUNG PEOPLE WANT TO BE ENTREPRENEUR? WHY
NOT?
Gökhan KERSE1

Mustafa BABADAĞ2
ÖZET

Girişimcilik dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de ekonomik kalkınmanın ve refahın anahtarıdır.
Girişimcilik uygulamaları sayesinde öncelikle bölgesel düzeyde istihdam, refah ve kalkınma artmakta
bu durum ise ülke geneline sirayet etmektedir. Bu nedenle gerek bölge gerekse ülke düzeyinde
girişimcilik kültürünün oluşturulması ve girişimcilik faaliyetini gerçekleştiren girişimcilere gerekli
maddi ve manevi desteklerin verilmesi önem arz etmektedir. Özellikle girişimcilik faaliyetinin ortaya
çıkması için birer tohum olan gençlere önem verilmesi ve girişimci olmaya özendirilmesi bu noktada
ayrı bir öneme sahiptir. Bu önemi gereği bu çalışmada gençlere odaklanılmış ve gençlerin neden
girişimci olmak istediği ve neden istemediği araştırılmıştır. Bu doğrultuda da bir devlet üniversitesinde
öğrenim gören öğrencilere girişimci olmak isteyip istemediği sorulmuş ve akabinde verilen cevaba üç
gerekçe istenmiştir. Belirtilen gerekçeler kodlanmış ve benzerliklerine göre kategorileştirilmiştir. Bu
doğrultuda söylem sayılarına göre tablolaştırılmıştır. Elde edilen bulgular girişimci olmak isteyen
gençlerin "kendi işimin patronu olmak, para kazanmak, hayallerini gerçekleştirmek, riski sevmek, ülke
ekonomisine katkı sağlamak vb." gibi nedenler öne sürdüğünü; girişimci olmak istemeyen gençlerin ise
bu durumun nedenini "yeterli sermayem yok, yönetim becerim yok, iletişim yeteneğimin zayıf olması,
risk almayı istemiyorum vb." olarak açıkladığını göstermiştir. Çalışmada elde edilen bulguların
gençlerin girişimci olması için neler yapılabileceği konusunda yol göstereceği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimci, Gençler.
ABSTRACT
Entrepreneurship is the key to economic development and prosperity in our country as well as
worldwide. Entrepreneurship practices increase employment, prosperity and development primarily at
the regional level and this situation spreads throughout the country. For this reason, it is important to
create entrepreneurship culture both at the regional and national level and to provide the necessary
financial and moral support to entrepreneurship. Especially to give importance to young people who are
seeds for the emergence of entrepreneurial activity and to encourage them to become entrepreneurs. Due
to this importance, this study focused on young people and investigated why they want to be
entrepreneurs and why they do not want to be entrepreneurs. In this direction, students in a state
university were asked whether they would like to become an entrepreneur and three reasons were asked
for the answer. The reasons were coded and categorized according to similarities. Accordingly, it was
tabulated according to the number of responses. The findings show that young people who want to be
entrepreneurs count many reasons. (For example: being the boss of my own business, making money,
realizing dreams, loving risk, contributing to the national economy, etc.) Similarly, young people who
do not want to be entrepreneurs have stated different reasons. (For example: I do not have enough capital,
I do not have management skills, poor communication ability, I do not want to take risks and so on.) It
is thought that the findings obtained in this study will provide guidance on what can be done for young
people to become entrepreneurs.
Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneurs, The Young.
Jel Kodları: L26, M10
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1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Yazına iktisatçı Fransız Cantillon tarafından kazandırılan girişimci kavramı kazanç sağlamak için
belirsizliğe karşı toleranslı ve proaktif olan, öngörüye ve beceriye sahip bireyler olarak tanımlanmış;
dolayısıyla risk almaya ilişkin özelliği vurgulanmıştır. Sonrasında girişimci kavramı iktisatçı Jean
Baptiste Say tarafından risk üstlenmeye ilaveten üretim için gerekli faktörleri bir araya getiren bireyler
olarak ifade edilmiştir. Kavrama modern anlamını Joseph Schumpeter kazandırmış; kavramı mevcut
kombinasyonları yıkıp eskinin yerine yeni bir ürün, süreç, hammadde veya pazar bulan ve yeni
organizasyonlar oluşturan bireyler olarak tanımlamıştır (Özdemir ve Kerse, 2018). Bir başka tanımda
ise girişimcinin kâr elde etmek için riski üstlenen ve insanların ihtiyaçları doğrultusunda mal veya
hizmet üretip pazarlamak için üretim faktörlerini bir araya getiren bireyler olduğu öne sürülmüştür.
Dolayısıyla kavram yazına kazandırıldığı tarihten bu yana tek bir cümle ve tanımla tasvir edilememiştir
(Kerse vd. 2017).
Girişimci bireylerin farklı amaçlarla gerçekleştirdiği faaliyetler girişimcilik olarak tanımlanır.
Girişimcilik çevrede ortaya çıkan fırsatların değerlendirildiği ve bu fırsatların yeni değerlere dönüştüğü
bir faaliyeti ifade eder. Bu faaliyet işletmelerin yaşamlarını sürdürmesi ve rekabet avantajı elde
etmesinin yanında insan hayatını kolaylaştırmaktadır (Özdemir ve Kerse, 2018). Bunun yanında
girişimcilik faaliyeti, özellikle girişimcinin potansiyel bir üretim faktörü olması nedeniyle ekonomik
büyümeye katkı sağlamaktadır. Öte yandan bir ülkenin ekonomik olarak büyümesi toplam talebi
arttırmakta ve girişimciliğin gelişmesi için gerekli ortam oluşmaktadır. Dolayısıyla da ülkenin ekonomik
anlamda gelişmesi girişimciliğin de gelişmesini teşvik etmektedir (Petrakis ve Kafka, 2016).
Girişimcilik bir kişi veya kuruluşun bir fırsat belirlemesi ve bu fırsatı bir kazanç sağlayacak düzeyde
değerlendirmesini içeren bir süreçtir (Lucian ve Sergiu, 2019). Bu sürecin başarılı bir şekilde ilerlemesi
işletme düzeyinde olduğu kadar ulusal düzeyde de rekabet avantajının önemli bir belirleyicisidir. Zira
gittikçe küreselleşen dünyamızda girişimcilik, bilginin yayılmasını sağlayan inovasyon aracı olarak
hareket etmektedir (Aceituno-Aceituno vd. 2018).
Girişimciler olumlu değişim yaratma fırsatı sunarak yoksulluğun azalmasını sağlayan bireylerdir
(Bruton vd., 2013: 683-684). Girişimci bireyler kendilerine ait işletmelerini kurarak hem kendilerini
hem de başkalarını istihdam etmekte (Uluhan, 2010: 10); dolayısıyla işsizliğin azalmasında önemli bir
görevi icra etmektedir. Girişimciler kalkınmada geri kalmış bölgelerde yeni işlerin ve ürünlerin
yaratılmasını sağlamakta ve bu ürünlerin ticarileştirilmesine katkı yapmaktadır. Söz konusu bu
ekonomik çıktıların yanında girişimciler sosyal faydalar sağlayan faaliyetler de gerçekleştirmektedir.
Onlar yenilikçi fikirleriyle insan hayatına ve toplumsal değişime de önemli düzeyde katkı sağlamaktadır
(Özdemir ve Kerse, 2018: 16-20).
Girişimcilerin yukarıda açıklanan gerek maddi gerekse sosyal katkıları girişimcilik faaliyetinin insanlar,
işletmeler ve ülkeler için önemini açıkça göstermektedir. Bu önemine rağmen bireyler girişimcilik
faaliyetlerinden uzak durmakta ve “azıcık aşım ağrısız başım” anlayışıyla hareket etmektedir. Peki,
girişimciliğe ilişkin koşullara sahip olmasına rağmen; “bireyler neden girişimci olmaktan
kaçınmaktadır?”. Girişimci olmak isteyenler ise; “neden girişimciliğe yönelmektedir?”. Bu soruların
cevaplarının tespit edilmesi girişimciliğin geliştirilmesini sağlamada ilgililere önemli katkılar
sağlayabilir.
Literatür incelendiğinde araştırmacıların girişimci olma nedenlerine ilişkin bulgular elde ettiği, ancak
bireylerin neden girişimci olmak istemediğinin tespit edilmediği görülmüştür. Konuyla ilgili Sezer
(2013) öğrenciler üzerinde yaptığı araştırmada girişimcilik dersi alanlarda bağımsızlık, kazanç ve kar,
statü ve güç, kendi işine sahip olma, girişimci kişilik, zaman esnekliği, kamudaki koşullar, refah arayışı,
yenilik yapma vb. gibi sebeplerle; girişimcilik dersi almayanlarda ise bağımsızlık, yakınlara ve topluma
faydalı olma, statü ve güç, kendi işine sahip olma, girişimci kişilik vb. sebeplerle girişimciliğe
yönelindiğini belirlemiştir. Kunday (2014) ise Karadeniz bölgesinde girişimciler üzerinde yaptığı
araştırmasında; girişimcileri kendi işini kurmaya yönelten sebeplerin başında “bir yeniliği sunmak”
olduğunu; bu sebebi ise “çok para kazanmak” ve “kendi patronum olmayı istemek” sebeplerinin takip
ettiğini belirlemiştir.
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2. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
2.1. Çalışmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin (gençlerin) neden girişimci olmak istediklerini ve neden
olmak istemediklerini tespit etmektir. Çalışma nitel olarak tasarlanmış ve bir devlet üniversitesinin
lisans öğrencilerinden veriler toplayarak amaca ilişkin bulgulara ulaşmıştır.

2.2. Çalışmanın Yöntemi ve Örneklemi
Çalışma yöntemi için kalitatif araştırma türlerinden görüşme tercih edilmiştir. Bu yöntemin
uygulanmasında kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bir üniversitenin lisans düzeyindeki İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümü öğrencileri ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Görüşme
için “Görüşme Formu” oluşturulmuştur. Görüşme formunda demografik bilgilere ilaveten “Girişimci
olmak ister misiniz?” sorusu yöneltilmiştir. Cevabı “Evet” veya “Hayır” olanlardan 3 neden istenmiştir.

2.3. Çalışmanın Bulguları
Çalışmada elde edilen veriler (görüşme formları) için içerik analizi yapılmış; öncelikle öğrencilerin
belirtmiş olduğu nedenler okunarak kodlanmıştır. Sonrasında benzer kodlar/söylemler birleştirilmiş ve
kategorilere göre söylem sayıları yazılarak tablolaştırılmıştır. Girişimci olmak isteyenlere ilişkin (30
öğrenci) elde edilen bulgular Tablo 1’de; girişimci olmak istemeyenlere ilişkin (28 öğrenci) elde edilen
bulgular Tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 1. Görüşme Formu: “Evet” Cevabını Verenler
Girişimci Olmak İster Misiniz? EVET
Söylem Sayısı
Kendi işinin patronu olmak
16
Para kazanmak/ Kar elde etmek
13
Hayallerini gerçekleştirmek
7
Yenilik yapma isteği
7
Riski sevmek
6
Yöneticiliği sevmek / Yönetilmeyi istememek
6
Sevdiği işi yapma isteği
4
Ülke ekonomisine katkı
4
İstihdam sağlama isteği
3
Yöneticilik/liderlik yeteneğine sahip olmak
3
İnsanlar tarafından takdir edilme isteği
2
Saygınlık kazanmak
2
Farklı insanlar tanımak
2
Deneyim sahibi olmak
1
Aile ile birlikte çalışmak
1
İnsanlara hizmet etmeyi sevmek
1
Yeteneklerini kullanmak
1
Hayal gücüne güvenme
1
Geçimini sağlamak
1
Kendini geliştirmek
1
Sosyal bir insan olmak
1
Rol model olmak
1
Çocuklarına örnek olmak
1
Ticaretle uğraştığı için
1
Kendine güvendiği için
1
Rekabeti sevmek
1
Lüks hayat yaşamak
1
Yatırım yapabilecek güce sahip olmak
1

Tablo 1’deki bulgular incelendiğinde gençlerin girişimci olmasında kendi işinin patronu olmak ve para
kazanmak/kar elde etmek nedenlerinin ön planda olduğu görülmektedir. Bu nedenleri hayallerini
gerçekleştirme isteği, yenilik yapma isteği, riski sevmek, yöneticiliği sevmek/yönetilmeyi sevmemek,
sevdiği işi yapmak, ülke ekonomisine katkı sağlamak gibi nedenler izlemektedir.
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Tablo 2. Görüşme Formu: “Hayır” Cevabını Verenler
Girişimci Olmak İster Misiniz? HAYIR
Söylem Sayısı
Yeterli sermaye yok
8
Girişimci olmak için yeterli özelliklere sahip
8
olmaması
Yönetim becerisinin olmaması
7
Risk almayı istememek
6
Sabırlı olmamak
4
Fazla sorumluluk almak istememesi
4
Farklı hayallerinin olması
4
Girişken olmaması
3
Hayal gücünün olmaması
2
Girişimci ışığı kendinde görememesi
2
Stresli olması
2
Duygusal olması
2
Liderlik vasıflarına sahip olmaması
2
Zaman kısıtlığının olması
1
Bezginlik
1
İsteksizlik
1
Başka hedeflerinin olması
1
Girişimcilikle ilgilenmemesi
1
Girişimcilikle ilgili bilgiye sahip olmaması
1
Fırsatları yakalayamaması
1
Özel sektör olması
1
İletişim yeteneğinin zayıf olması
1
Dışa dönük olmaması
1
Uğraştırıcı görmesi
1
Belirli bir bilgi birikiminin olmaması
1
İnsanlarla uğraşmak istememesi
1
Fikrini geliştirebilecek bir ortam olmaması
1
Sıfırdan ortaya bir şey çıkarmanın zor olması
1
Bunu yapabilecek özveri sahibi olmaması
1
İşletmeyi ayakta tutmanın zor olması
1
Toplumun ilgisini çekmenin zor olması
1
Başarısızlığa tahammülü olmaması
1
Yeteri kadar tecrübesinin olmaması
1
İstikrarlı bir kişi olmaması
1
Altından kalkamayacağı işe girişmek istememesi
1
İnanmadığı şeyleri yapmak istememesi
1
Ailesinin girişimcilik konusundaki olumsuz
1
deneyimleri
Azıcık aşım kaygısız başım düşüncesi
1
Ülke ekonomisine güvenmemesi
1
Yaratıcı olmaması
1
Bir ortamda ön plana çıkamaması
1
Sürdürebilirlik riskini göze almaktan korkması
1
Çok yüksek paralar kazanma hedefinin olmaması
1

Tablo 2’deki bulgulardan girişimcilerin yeterli sermayesinin olmaması, girişimci olmak için yeterli
özelliklere sahip olmaması ve risk almayı istemesi nedenlerinin girişimci olmak istememesindeki
başlıca gerekçelerdir. Bu nedenleri sabırlı olmaması, fazla sorumluluk almak istememesi, farklı
hayallerinin olması ve girişken olmaması gibi nedenler izlemektedir.
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3. SONUÇ
Araştırmadan elde edilen bulgulara göre girişimci olmak isteyen kişilerin çoğunluğunun kendi işinin
patronu olmak ve para kazanmak için bu düşünceye sahip olduğu belirlenmiştir. Girişimci olmak
istemeyenlerin ise, sebeplerinin başında yeterli sermayelerinin olmaması ve girişimci kişilik özelliklere
sahip olmamaları gelmektedir.
Girişimciliğin nasıl geliştirileceği konusunda ülkelerin geleceği açısından daha fazla bu konuya
odaklanması gerektiğine inanılmaktadır. Çünkü ülkelerin geleceği ve başarısı başarılı girişimcilere sahip
olmaktan geçmektedir. Bu nedenle girişimci olmak istemeyen bireylere hangi konularda yardım
edileceği bu ve benzeri çalışmalarla ortaya çıkarılabilecektir. Örneğin yeterli sermaye olmaması
gerçekten girişimcilik önünde bir engel midir? Bu sorunun cevabı iyi bir fikriniz olduğunda hayır
olmaktadır. Bu nedenle girişimcilik eğitimlerine daha fazla önem verilerek bireyler girişimcilik
konusunda daha fazla bilgilendirilmeli ve girişimci kişilik özellikleri geliştirilmeye çalışılmalıdır.
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KONAKLAMA SEKTÖRÜNDEKİ EKO-YENİLİKÇİ UYGULAMALARA
SAHİP KOBİ’LERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİ:
KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
ENTREPRENEURSHIP TRENDS OF SMES WITH ECO-INNOVATIVE
PRACTICES IN HOSPITALITY SECTOR: A COMPARATIVE
ANALYSIS1
Tuğba UÇMA UYSAL2

Ceray ALDEMİR 3

Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimi, Eko-yenilikçi İş Modelleri, Turizm sektörü
Key words: Entrepreneurship, Entrepreneurial Tendency, Eco-Innovative Business Models,
Hospitality Industry

GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI
Turizm sektöründe hem yerel hem de küresel pazarlardaki rekabetin her geçen gün yoğunlaşması,
bireysel girişimcilik kadar, sektörde yenilikçi uygulamaların gerekliliğini ve önemini artırmıştır.
Rekabetin artmasıyla birlikte girişimcilik bireysel bir çaba olmaktan çıkıp yenilikçi uygulamalarla
harmanlanması önem arz eden firma özelliği haline gelmektedir. İşletmelerin girişimcilik ve yenilikçilik
becerilerini artırmaları, hızla değişen pazarlarda ortaya çıkan fırsatlardan yararlanabilmeleri, rekabet
ortamına ayak uydurabilmelerini sağlayacak esnek ve yenilikçi uygulamalar geliştirebilmeleri
bakımından önemlidir. Bu çalışmada, turizm KOBİ’lerinin girişimcilik olgusunu nasıl algıladıkları ve
hangi ölçüde girişimcilik yönelimine sahip oldukları araştırılmıştır. Çalışma 2018 tarihinde AB Erasmus
+ programı tarafından desteklenen ve Türkiye, İtalya, Avusturya, Macaristan ve Gürcistan’dan
paydaşların yer aldığı “EcoMode”4 adlı projenin turizm sektöründe yenilikçilik uygulamaları
bakımından “iyi uygulama örneği” olarak sunduğu 10 KOBİ’nin yenilikçilik ve girişimcilik algıları
üzerine bir karşılaştırmayı ortaya koymayı amaçlamaktadır.

LİTERATÜR TARAMASI
Bugünden daha iyi bir çevrede yaşama fikri hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde çevre dostu
tekniklerin, ürünlerin ve hizmetlerin gelişimini arttırmıştır. Bu durumunda etkisiyle geçtiğimiz
Avrupa'da hava, su ve toprak kirliliğini azaltmaya yönelik çeşitli girişimler ortaya konulmuş ve başarılı
sonuçlar elde edilmiştir. Bu durumun en önemli yasal zeminlerinden birini, Avrupa Birliği tarafından
hazırlanan ve geniş bir alanı etkisi altına alan çevre mevzuatı oluşturmaktadır. 7. Çevre Eylem Programı
olarak da bilinen bu mevzuat 2020 yılına kadar tüm Avrupa’da yol gösterici olmaya devam edecektir.
Çevre Eylem Programı, güvenli ve sürdürülebilir bir küresel toplum için, dünyanın sağlıklı bir çevre
gerektiren dairesel bir ekonomik model etrafında şekillenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu sağlıklı
çevrenin ön talebi, iş dünyasında hem ekolojik hem de yenilikçi çözümler ile sürece destek olması
şekilde ortaya çıkmaktadır (http://ec.europa.eu/environment/action-programme/). Bu talep ile ilgili en
somut adımın Avrupa 2020 Amiral Gemisi Girişimi "İnovasyon Birliği" (IU) tarafından atıldığını
söylemek mümkündür. 2020’ye kadar geçerli olan bu Eko-inovasyon Eylem Planı (EcoAP) çevresel
hedeflere ulaşmak için aşılması ve üstlenilmesi gereken zorunlulukları ve sorumlulukları işaret
1
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information contained herein
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etmektedir. . EcoAP’ e göre Avrupa ekonomisinden ve KOBİ’lerden beklenen kalkınma ve büyüme,
eko-yenilik anlayışının yaygınlaştırılmasıyla gerçekleşebilecektir. Büyüme ve kalkınma hedefinden
hazırlanan bu eylem planları, her ne kadar AB tarafından hemen hemen her sektör için belirlenen
politikalar olsa da, özellikle turizm sektörü eko-inovasyon yaklaşımı ve endüstriyel dönüşümde önceliğe
sahiptir (https://www.wttc.org/). Bunun arkasındaki temel neden ise eko yeniliğin çok boyutlu
özelliğidir. Sektörler tarafından uygulanması gereken eko-yenilikçi girişimler sadece bireysel şirket
uygulamalarıyla bağlantılı değildir. Bu süreçte ekolojik ve dairesel iş modelleri ve bu modellerin
uygulanması çok önemli bir yer tutmaktadır (Alonso-Almeida vd., 2016: 2). EcoMode adlı proje fikrinin
ortaya çıkmasının temelinde de bu gereklilik yatmaktadır. Proje ortağı olan ülkelerde otelcilik
sektöründe döngüsel ekonomiyi hedefleyen bir iş modelinin olmamasını, sürdürülebilir eko-yenilikçi
turizmin temel engelleri olarak görülmektedir. Proje kapsamında yapılan ön ihtiyaç analizi de bu
eksiklikleri ortaya koymuştur.

TASARIM VE YÖNTEM
Çalışmanın örneklemini 2018 tarihinde AB Erasmus + programı tarafından desteklenen ve Türkiye,
İtalya, Avusturya, Macaristan ve Gürcistan’dan paydaşların yer aldığı “EcoMode” 5 adlı projenin turizm
sektöründe yenilikçilik uygulamaları bakımından “iyi uygulama örneği” olarak sunduğu 10 KOBİ
oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında iki aşamalı bir araştırma tasarlanmıştır. Çalışmanın ilk
aşamasında, KOBİ’lerin yenilikçilik 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.

BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırma sonucunda Türkiye, İtalya, Avusturya, Macaristan ve Gürcistan olmak üzere proje ortağı 5
farklı ülkeden 10 KOBİ ile görüşülmüştür. Her ne kadar ülkelerin her birinin temel ihtiyacı eko yenilikçi
bir iş modelinin kurgulanabilmesi için bilgi ve eğitiminin eksikliği yönünde olsa da; ortak ülkelerden
toplanan iyi uygulamaların sonuçları, konaklama işletmelerinin eko-yenilikçi iş modelleri üretebilmek
için çaba göstererek çalıştığını yansıtmaktadır. Birbirlerine kıyasla, turizm kuruluşları eko-yenilikçilik
ve girişimcilik açısından farklı olgunluk aşamaları göstermektedir. Çalışma sonunda elde edilen
bulgular uygulamanın zorluğu ve eko-yenilikçi iş modelleri için ihtiyaç duyulan katılım derecesi
şeklinde ortak bir konuyu takip ederek gruplandırılabilir:
Konaklama işletmelerinin inşasında ekolojik bilinçli planlama, binada, Radon-VOC veya Formaldehit
içermeyen yapı malzemeleri gibi sağlığa zarar vermeyen ekolojik ürünler kullanarak veya enerji
tasarrufu ve CO² emisyonlarını azaltmak için eko-yenilikçi çözümler uygulayarak bu sayede çevre dostu
tutumlar oluşturmak için ilk adımdır. Ancak ekolojik bir bina hala oldukça pahalıdır. Ayrıca, güneşten
gelen doğal aydınlatmanın çoğunu yakalamak ve geniş pencere yüzeylerinin planlamasını yapmak için
tesisin konumu her zaman buna uygun olmayabilir veya klimadan kaçınmak için soğutma tavanları inşa
etmek ve enerji üretimini azaltmak hala çok pahalı olabilir. Çevreye duyarlı planlama kesinlikle en etkili
çözümdür ve tamamen çevre dostu bir geleceğe doğru bir ilerlemedir. Daha az pahalı ve uygulama
zorluğu daha az olan diğer eko-yenilikçi iş modelleri, enerji tasarrufunu kıstas olarak kabul eder.
Örneğin güneş panelleri temiz enerji üretimine ve hem binanın aydınlatılması hem de ısıtılması için
yüksek enerji tasarrufu sağlanmasına imkan verir. Biyokütle ısı istasyonu ve düşük sıcaklıkta ısıtma
başka bir çözümdür. Konukların aydınlatmayı ve oda ısısını uzaktan kontrol etmelerine izin vermek,
enerji tüketimini azaltmak ve konukları çevre konularında bilinçlendirmek iyi bir çözüm olabilir. Aynı
zamanda ışık kubbeleri, güneş lambaları ve LED lambalar sürekli olarak enerji tüketimini azaltır. Çok
daha ucuz ve uygulanması kolay önlemlere dayanan eko-yenilikçi iş modelleri, turistler arasında çevre
5
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dostu tutumları teşvik eden tüm konaklama işletmeleri tarafından benimsenebilir. Bunlar, örneğin
plastik ambalajın ve genel olarak atıkların azaltılması, odalarda ve ortak banyolarda sıvı sabun
aparatlarının kullanılması ya da kahvaltıda otomatik gıda dağıtıcılarının kullanılmasıdır. Ayrıca,
çalışanların ve müşterilerin oda içindeki kâğıt ve su kullanımının azaltılmasını teşvik etmek veya enerji
tasarrufu konusunda farkındalığını artırmak için iyi dizayn edilmiş ve iyi yönetilen bir iletişim, her türlü
konaklama işletmesi tarafından eko-yenilikçi iş modelleri için kullanılabilecek önlemleri uygulamak
adına masrafsız ve kolaydır.

SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR
Eko-yenilikçi iş modelleri temel olarak enerji tasarrufu ve atık azaltmaya odaklanır ve süreç yenilikleri
veya ürün / hizmet yenilikleri ile ilgilenir. Bunlardan daha az sayıda en iyi uygulama kurumsal ve
pazarlama yeniliklerine odaklanır. Çok az sayıda en iyi uygulama ise oldukça yenilikçidir. Tüm ortak
ülkelerde hala iyileştirmeye açık geniş bir alan vardır.

KAYNAKÇA
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MARKA ADININ ETNOSENTRİK TÜKETİCİLERİN MARKA
TERCİHİNE ETKİSİ
EFFECT OF BRAND NAME ON ETHNOCENTRIC CONSUMERS’
BRAND PREFERENCE
Tamer BARAN1

ABSTRACT
The aim of this study is to determine whether brand name effects in brand preference of ethnocentric
consumers. In the study, the data were obtained through a face-to-face questionnaire from 351 women
with convenience sampling. The brands included in the scope of the study were selected from the
categories of soap, diapers and electrical appliances which are the high involvement level of women
with children. In this context, totally 11 brands, 3 foreign brands which operates with local brand name
and 8 local brands which operates with foreign brand name, was determined. The findings of the study
were presented by using descriptive analysis. The findings show that in general brand origin information
of women is low. Besides, although they have stated themselves as ethnocentric, women tend to prefer
to foreign origin brands more than local brands.
Key Words: Brand Name, Country of Brand Origin (CoBO), Ethnocentric Consumer, Consumer
behavior.
Jel Code: M31
ÖZET
Bu çalışmanın amacı, etnosentrik tüketicilerin marka tercihinde, marka adının etkili olup olmadığının
ortaya konulmasıdır. Çalışmada veriler, kolayda örneklemden faydalanılarak, 351 çocuklu kadından yüz
yüze anket aracılığıyla elde edilmiştir. Çalışmanın kapsamına dâhil edilen markalar, çocuklu kadınların
ilgilenim düzeylerinin yüksek olduğu sabun, bebek bezi ve elektrikli ev aletleri kategorilerinden
seçilmiştir. Bu bağlamda Türkiye’de yerli marka adıyla faaliyet gösteren yabancı menşeli 3 marka ve
yabancı marka adıyla faaliyet gösteren Türkiye menşeli 8 marka olmak üzere toplam 11 marka
belirlenmiştir. Çalışmanın bulguları betimleyici analizlerden faydalanılarak sunulmuştur. Elde edilen
bulgular, genel olarak çocuklu kadınların marka menşei bilgilerinin düşük olduğunu göstermektedir.
Bununla birlikte her ne kadar kendilerini etnosentrik olarak ifade etmiş olsalar da kadınların yabancı
menşeli markaları daha fazla tercih etme eğiliminde oldukları görülmektedir.
Anahtar Kelimeler: Marka adı, Marka kökeni, Etnosentrik tüketici, Tüketici davranışı.
Jel kodu: M31

GİRİŞ
Marka adı özellikle uluslararası firmalar için önemli bir konudur. Firmalar bulundukları pazarda yerli
marka adıyla mı yoksa yabancı marka adıyla mı faaliyet göstereceklerine karar vermelidirler. Çünkü söz
konusu pazarda tüketiciler etnosentrik eğilimli ya da kalite odaklı olabilmektedirler. Dolayısıyla yerli
marka adı daha çok etnosentrik tüketicilere hitap ederken, özellikle gelişmiş ülkeleri çağrıştıran yabancı
marka adı kalite odaklı tüketicileri hedef almaktadır.
Önceki çalışmalarda etnosentrik tüketicilerin yerli ürünleri tercih etme eğilimi üzerine yapılmış
çalışmalar mevcuttur. Ancak marka adının etnosentrik tüketicilerin tercihlerini ortaya koyan çalışma
sayısını oldukça sınırlıdır. Bu çalışma söz konusu boşluğu doldurmaya yardımcı olma motivasyonuyla
hazırlanmıştır. Marka adının etnosentrik tüketicilerin marka tercihine etkisini ortaya koyma amacıyla
yapılmış bu çalışma dört ana bölümden oluşmaktadır. İlk kısımda, marka adı ve etnosentrizm kavramları
açıklanacak, ikinci kısımda çalışmanın metodolojisi açıklanacak, üçüncü kısımda elde edilen verilerin
bulguları ortaya konulacak ve çalışma sonuç ve öneriler kısmıyla sonlandırılacaktır.
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MARKA ADI
Aaker’e göre (1991) marka adı, bir markanın iletişiminin temelini oluşturan en önemli göstergelerden
biridir ve tüketicilere markanın “ne” olduğuna ilişkin çağrışımlar oluşturur. Marka adı, tüketicilerin bir
ürüne ilişkin algılama ve ürünü değerlendirmeleriyle ilgili çağrışımlar oluşturan önemli bir araçtır
(Leclerc vd., 1994). De Chernatony ve McWilliam’a göre (1989) marka adı, bir firmayı rakiplerinden
farklılaştıran, bir ürünün kime ait olduğunu gösteren, kaliteye ilişkin çağrışımlar içeren ve tüketicinin
satın alma kararını etkileyen önemli araçlardan biridir.
Marka adı bir markayı tüketicilere tanıtmada en etkili araçlardan biridir (Keller, 2008). Tüketiciler satın
alma faaliyetini gerçekleştirirken marka adını referans olarak değerlendirirler. Çünkü bir markanın adı
o markanın hangi ülkeye ait olduğuna dair en basit işarettir (Haigh, 2000). Tüketiciler özellikle ürünü
değerlendirebilecek bilgi düzeyine sahip değillerse, marka adı ürünü değerlendirmek için kullanılan
imgelerden birisidir. Bu noktada bir markanın adı bu değerlendirmede kullanılan en önemli işarettir
(Kumar ve Steenkamp, 2013).
Ana dilde markalama ve yabancı marka adı uluslararası firmaların yabancı pazarlarda kullanabilecekleri
alternatiflerdir (Czinkota ve Ronkainen, 1996, Li ve Murray, 1998). Ana dilde markalama, işletmeye ait
marka adının faaliyet gösterilen ülkenin yazım ve söylem kurallarına göre oluşturulmasıdır (Li ve
Murray, 1998). Firmalar ana dilde markalama ile tüketicilerin yabancı karşıtlığı tutumlarını bertaraf
etmeye ve yerli marka algısı oluşturarak etnosentrik eğilimli tüketicilerin markayı satın almasına
çabalarlar (Capon, Berthon, Hulbert ve Pitt, 2001). (Daha fazlası için bkz. Li ve Murray, 1998).
Yabancı dilde markalama, marka adının, faaliyet gösterilen ülkenin dilinden farklı bir dilde yazılması
ya da söylenmesi olarak tanımlanabilir. Yabancı dilde markalamanın, marka adını telaffuz etmede,
marka adını hatırlamada zorlanma gibi dezavantajlarının yanında markayı bir ülke ile çağrıştırma,
yüksek kalite algısı yaratma gibi çok önemli avantajları da vardır (Leclerc vd., 1994). Faaliyet gösterilen
ülkenin gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak, yabancı dilde markalama, bir ürünü, söz konusu ürünü
kaliteli ürettiği düşünülen bir ülke ile çağrıştırmaya yardımcı olması için kullanılır. Örneğin, ABD
menşeli bir votka markası olan Smirnoff, marka adıyla votkasıyla ünlü Rusya’ya ait bir marka algısına
sebep olmuştur (Thakor ve Lavacks, 2003), yine ABD menşeli bir makarna sosu olan Bertolli, marka
adından dolayı İtalya menşeli bir marka olarak algılanmıştır (Keller, 2008), Japonya menşeli bir parfüm
markası olan L’Eaubleu, yine marka adından dolayı bir Fransız markası algısı oluşturmuştur (Melnyk
vd., 2012). Diğer yandan özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki tüketiciler, gelişmiş ülkelere ait ürünlerin
yerli ürünlerden daha kaliteli olduğuna dair bir algıya sahiptirler (Eckhardt, 2005, Kinra, 2006). Bu
noktada, Essoussi ve Merunka (2007), markanın menşeinin ürünün algılanan kalitesi üzerinde etkili
olduğunu vurgulamışlardır. Kara ve Kaynak (2002), Türk tüketicilerin ABD ve Avrupa ülkeleri gibi
gelişmiş ülkeler menşeli markalı ürünlerin, Çin, Rusya ve Doğu Avrupa ülkeleri gibi nispeten az
gelişmiş ülkeler menşeli markalı ürünlere göre daha kaliteli algıladıklarına dair bulgulara ulaşmışlardır.
Ger vd. (1993), Romanya ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerdeki tüketicilerin, gelişmiş ülkelerden
ithal edilmiş ürünleri, yerli ürünlerden daha kaliteli bulduklarını ifade etmişlerdir. Ranjbarian vd.
(2010), İran’lı tüketicilerin İngiliz ve İtalyan menşeli markalı ürünlerin, Türkiye ve Çin menşeli markalı
ürünlerden daha kaliteli algıladıklarını ifade etmişlerdir. Jin vd. (2006) ve Kinra (2006), Hint
tüketicilerin gelişmiş ülkelerden ithal edilmiş ürünleri daha kaliteli algıladıklarını belirtmiştir. O’Cass
ve Lim (2002), Singapur’lu tüketicilerin gelişmiş ülke menşe markalı ürünleri, az gelişmiş menşe
markalı ürünlere göre daha kaliteli algıladıklarını ifade etmişlerdir.

TÜKETİCİ ETNOSENTRİZMİ
Sosyoloji kökenli bir kavram olan etnosentrism, ilk olarak Sosyoloji alanında çalışmalar yapan Sumner
(1906) tarafından kullanılmıştır. Sumner (1906) etnosentrizmi, dâhil olduğu etnik grubu diğer etnik
gruplardan üstün tutma, bir başka ifadeyle dâhil olunan etnik grubun dışındaki grupları ya da alt grupları
aşağı görme şeklinde ifade etmiştir. Pazarlama alanında ise etnosentrizm kavramı ilk olarak Shimp ve
Sharma tarafından 1987 yılında yapılmış çalışmayla kullanılmış ve yazarlar tüketici etnosentrizmi
kavramını ortaya atmışlardır. Buna göre tüketici etnosentrizmi, tüketicilerin satın alma davranışını
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gerçekleştirirken, yerli ürünleri ya da markaları yabancı ürünlere ya da markalara tercih etmeleri
durumudur. Bu yaklaşıma göre tüketiciler yerli ürünleri ya da markaları tercih ederler çünkü yabancı
ürün ya da markaları satın almak, ulusal ekonomiye zarar verir, ülke vatandaşlarının işlerini
kaybetmelerine neden olur ve vatanseverlikle bağdaşmaz. Bu nedenlerle bir ülke vatandaşının yabancı
menşeli ürün ya da markaları satın alması yanlış bir davranıştır (Shimp ve Sharma, 1987).
Shimp ve Sharma tarafından gerçekleştirilen bu çalışmanın ardından tüketicilerin etnosentrik
eğilimlerine ilişkin birçok çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda Kaynak ve Kara (2002) Türk
tüketicilerin etnosentrik eğilimde olduklarına, ayrıca bir ürünü satın alırken ürünün menşeine karşı
duyarlı olduklarına, özellikle kültürel olarak kendilerine uzak gördükleri ülkelerin ürünlerine karşı
olumsuz algıya sahip olduklarına dair bulgulara ulaşmışlardır. Erdoğan ve Uzkurt (2010) etnosentrik
eğilimli Türk tüketicilerin yabancı menşeli ürünlere karşı olumlu tutumlarının düşük, yerli ürünlere karşı
tutumlarının ise yüksek olduğunu ifade etmişlerdir. Küçükemiroğlu (1999) etnosentrik tüketicilerin yerli
ürünlere karşı tutumlarının yabancı menşeli ürünlere karşı tutumlarından daha olumlu olduğunu ifade
etmiştir.

METODOLOJİ
Çalışmanın evrenini çocuklu kadınlar oluşturmaktadır. Veriler, kolayda örnekleme ile Türkiye’deki
farklı şehirlerde yaşayan 351 kadından yüz yüze anket kullanılarak elde edilmiştir. Çalışmanın evreninin
kadınlardan oluşmasından dolayı, kadınların ilgilenim düzeylerinin yüksek olduğu kategorilerde yer
alan markalar kapsama alınmıştır. Bu bağlamda, sabun, bebek bezi ve elektrikli ev aletleri
kategorilerinde, yerli isimle faaliyet gösteren yabancı menşeli 3 marka ile yabancı isimle faaliyet
gösteren Türkiye menşeli 8 marka kullanılmıştır. Söz konusu kategorilerde yer alan markaların
çalışmanın yazarınca belirlenmesinin ardından Türk Dili alanında doktora yapan bir akademisyene
kontrol ettirilmiş ve çalışmanın şartlarını sağladıklarına dair geri dönüş alınmasının ardından çalışmanın
anketine konulmuştur.
Anket dört kısımdan oluşturulmuştur. Birinci kısımda katılımcıların etnosentrizm düzeylerini
belirlemek üzere Shimp ve Sharma (1987) tarafından geliştirilen CETSCALE ölçeği kullanılmıştır.
İkinci kısımda markalar kategorilerine göre ayrılarak, katılımcıların markanın hangi ülkeye ait
olduklarını cevaplamaları istenmiştir. Üçüncü kısımda, markalar kategorilerine göre ayrılarak, yerli
isimli markalar yabancı isimli markalarla ikili karşılaştırma şeklinde sunulmuş ve katılımcıların bir
tercih durumunda hangisini seçeceklerini işaretlemeleri ve açık uçlu olarak söz konusu tercihin nedenini
kısaca açıklamaları istenmiştir. Dördüncü kısım ise katılımcıların demografik bilgilerine yönelik
sorulardan oluşmuştur.

BULGULAR
Etnosentrizm ölçeğinden elde edilen veriler sonucunda çalışmaya katılan 351 çocuklu kadından
244’ünün (% 69,71) etnosentrik eğilimli olduğunu, 106’sının ise (% 30,29) etnosentrik eğilimli olmadığı
bulunmuştur.
Marka adının, tüketicilerin menşe algısı değerlendirmeleri Tablo 1’de verilmiştir. Tablodan görüldüğü
üzere, yabancı menşeli olmakla birlikte, Türkçe isimle piyasada faaliyet gösteren markalar yerli marka
olarak algılanmaktadır. ABD menşeli Hacı Şakir markası katılımcıların yaklaşık % 80’i tarafından yerli
marka olarak değerlendirilmiştir. En düşük orana sahip marka ise katılımcıların yaklaşık % 70’i
tarafından yerli olarak değerlendirilen Almanya menşeli Fakir markasıdır. Bunun yanı sıra Can Bebe
markasının menşeini (Belçika) doğru bilen katılımcı sayısı yalnızca 2’dir (<% 1).
Diğer yandan Türkiye menşeli markalar ise isimlerinden dolayı çoğunlukla yabancı menşeli olarak
değerlendirilmiştir. Bu noktada yabancı isimli Türkiye menşeli markalar içerisinde katılımcıların
menşeini doğru bildikleri marka ise Profilo’dur. Katılımcıların % 54’ü bu markanın Türkiye menşeli
olduğunu bilmektedirler. Yabancı isimle faaliyet gösteren yerli markalardan katılımcıların menşeini en
az doğru bildikleri markalar yaklaşık % 11 ile Felix ve yaklaşık % 12 ile King markalarıdır.
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Tablo 9: Tüketicilerin Marka Adına Göre Marka Menşei Değerlendirmeleri

Kategori

Marka

Tüketicilerin Menşe Değerlendirmesi

Markanın Ait Olduğu
Ülke

Hacı Şakir

ABD

Fax

Türkiye

Can Bebe

Belçika

Baby Star

Türkiye

Molfix

Türkiye

Evy Baby

Türkiye

Sabun

Türkiye

Bilmiyor

Diğer

f

15

278

6

51

350

%

4,29

79,43

1,71

14,57

100,00

f

111

21

219

351

%

31,62

5,98

62,39

100,00

f

2

255

19

74

350

%

,57

72,86

5,43

21,14

100

f

68

27

255

350

%

19,43

7,71

72,86

100

f

112

14

224

350

%

32,0

4,0

64,0

100

f

68

27

255

350

%

19,43

7,71

72,86

100

Bebek Bezi

Fakir

f

58

242

5

45

350

%

16,57

69,14

1,43

12,86

100

28

283

350

Almanya

Elektrikli Ev Aletleri
Felix

Toplam

Doğru

Türkiye

f
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Arnica

Türkiye

King

Türkiye

Profilo

Türkiye

906

%

11,14

8,00

80,86

100

f

111

12

227

350

%

31,71

3,43

64,86

100

f

44

25

281

350

%

12,57

7,14

80,29

100

F

189

13

148

350

%

54,0

3,71

42,29

100
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Çalışmada, etnosentrik tüketicilerin ikili karşılaştırmalar sonucunda marka tercihlerine ilişkin
bulgular Tablo 2’de verilmiştir. Tablodan 244 etnosentrik eğilimli tüketicinin 198’inin Hacı Şakir
markasını, 174’ünün Can Bebe markasını ve 171’inin Fakir markasını yerli marka olarak
değerlendirdikleri görülmektedir. Hacı Şakir markasının yerli, Fax markasının yabancı menşeli
marka olduğunu düşünen 142 katılımcıdan 117’si Hacı Şakir’i tercih edeceğini ifade etmiştir. Bu
katılımcıların yalnızca 22’si bu markayı yerli olmasından dolayı tercih edeceğini, 95 tüketici ise
başka (fiyatı, kalitesi, doğal olması, sağlıklı olması vb.) nedenlerle bu markayı tercih edeceğini
ifade etmiştir.
Can Bebe markasının yerli Baby Star markasının yabancı olduğunu düşünen 136 katılımcıdan
18’i, Can Bebe’nin yerli Molfix’in yabancı menşeli olduğunu düşünen 119 katılımcıdan 8’i ve
Can Bebe markasının yerli Evy Baby’nin ise yabancı menşeli olduğunu düşünen 141 katılımcıdan
15’i yerli olmasından dolayı Can Bebe markasını tercih edeceklerini belirtmişlerdir.
Bulgular elektrikli ev aletleri kategorisinde de durumun benzer olduğunu göstermektedir. Fakir
markasının yerli, Felix’in yabancı menşeli olduğunu düşünen 144 katılımcıdan 123’ü Fakir
markasını tercih edeceğini ancak yalnızca 18’i bu tercihte yerli marka olmasının etkili olduğunu
belirtmişlerdir. Fakir ve Arnica markalarının ikili karşılaştırmasında yalnızca 6 Fakir ve King
markalarına ilişkin tercih karşılaştırmasında yalnızca 17 katılımcı ve Fakir ve Profilo
markalarının karşılaştırmasında ise yalnızca 2 katılımcı Fakir markasının yerli olmasından dolayı
tercih edeceklerini ifade etmişlerdir.
Tablo 10: Etnosentrik Tüketicilerin Marka Tercihleri ve Nedenleri
Kategori

Sabun

İkili
Karşılaştırmalar

Etnosentrik
Tüketici (f)

Hacı Şakir & Fax

Yerli
Marka
Algısı (f)
198

Can Bebe &
Baby Star
Bebek Bezi

142

136

Can Bebe &
Molfix

174

Can Bebe &
EvyBaby

119

141

Tercih
(f)
117

93

39

80

244
Fakir & Felix

144

Fakir & Arnica

118

Elektrikli Ev
Aletleri

123

57

171
Fakir & King

142

Fakir & Profilo

65

907

114

19

Tercih Nedeni
Yerli
Olması
Diğer
Yerli
Olması
Diğer
Yerli
Olması
Diğer
Yerli
Olması
Diğer
Yerli
Olması
Diğer
Yerli
Olması
Diğer
Yerli
Olması
Diğer
Yerli
Olması
Diğer

22
95
18
73
8
30
15
64
18
103
6
51
17
97
2
17
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SONUÇ
Marka adı özellikle uluslararası firmalar açısından alınması gereken önemli kararlardan birisidir.
Bu noktada karar alıcılar için yerli marka adı ya da yabancı marka adı alternatifler arasındadır.
Yerli ya da yabancı marka adı tercihi birtakım sonuçları da beraberinde getirir. Firmalar yerli
marka adını çoğunlukla yerli marka algısı oluşturmak için kullanılırken, yabancı marka adı ise
daha çok kalite çağrışımı oluşturmak için kullanılır. Dolayısıyla, etnosentrik eğilimli tüketicilerin
daha çok yerli olarak algıladıkları markayı, kalite odaklı tüketicilerin ise daha çok yabancı
algıladıkları markayı tercih etmeleri beklenir. Bu çalışmada, marka adının tüketicilerin marka
menşei değerlendirmelerine ve marka tercihlerine etkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu
doğrultuda, Türkiye’de üç kategoride yabancı isimle faaliyet gösteren Türkiye menşeli markalar
ve Türkçe isimle faaliyet gösteren yabancı menşeli markalar çalışmanın kapsamına alınmıştır.
Veriler 351 çocuklu kadından yüz yüze anket aracılığıyla elde edilmiş ve betimsel istatistik
kullanılarak elde edilen bulgular sunulmuştur.
Çalışma sonucunda kadınların, markaların menşe bilgilerinin düşük olduğu bulunmuştur. Dahası,
Türkçe isimli yabancı menşeli markalar çoğunlukla Türkiye menşeli, yabancı isimli Türkiye
menşeli markalar ise çoğunlukla yabancı menşeli olarak değerlendirilmiştir. Bununla birlikte
etnosentrik eğilimli kadınların marka tercihlerine bakıldığında, Türkiye menşeli markaları tercih
etme oranlarının düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

ÇALIŞMANIN KISITLARI VE GELECEK ÇALIŞMALAR İÇİN ÖNERİLER
Yazara göre çalışmanın en önemli kısıdı, yalnızca kadın tüketicileri kapsıyor olmasıdır. Bu durum
aynı zamanda, çalışmaya dâhil edilen kategorileri de kısıtlamış ve çalışmada yalnızca 3
kategoride yer alan markalar kapsama alınmıştır. Ancak farklı kategorilerde, yerli isimle faaliyet
gösteren yabancı menşeli ve yabancı isimle faaliyet gösteren Türkiye menşeli markalar
mevcuttur.
Dolayısıyla sonraki çalışmalarda, farklı evren ve kategorilerde çalışmaların yapılması Türk
tüketicilerin gerek marka menşei bilgilerinin gerekse marka tercihlerinin ortaya konulmasına
önemli katkılar sağlayacaktır.
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DİJİTAL PAYLAŞIM EKONOMİSİNDE KİRALAMA: SATIN
ALMAYA KARŞI ÜSTÜNLÜKLERİ VE GELECEK YÖNELİMLER
RENTING IN DIGITAL SHARING ECONOMY: ADVANTAGES
AGAINST PURCHASING AND FUTURE TRENDS
Hakan KİRACI*, Ruşen AKDEMİR†
ABSTRACT
In the classical commercial life, which has lasted for centuries and where the purchase has been
glorified, the rental option, which was initially seen to be very narrow, has been observed to have
progressively improved. Moreover, it could be said that renting has some disadvantages such as
providing temporary benefits, non-granting of property rights, being a relatively expensive option
to purchase in some products / services . However, the renting are becoming an attractive option
which provides significant advantages compared to the purchase, both the lessor and lessee person
/ organizations. In addition, it is seen that individuals or organizations are transforming their
preferences / behaviors to fulfill their needs and desires by obeying the slogan called “rent, don’t
buy” with the effect of digital enterprises' superiority over traditional marketplaces. In this study,
business models adopted in digital renting systems are briefly reviewed by comparing with
purchasing and described the past, present and future of the renting option, which is considered
to be an economic alternative to the use and benefits offered in case of the possession of any asset.
In other words, by compiling the findings of academic studies on renting through literature
review, various suggestions are made to the stakeholders in order to spread the renting option
which is seen as very narrow for today in our country (Turkey).
Keywords: Renting, purchasing, digital entrepreneurship, sharing systems.
ÖZET
Asırlardır süren ve satın almanın yüceltildiği klasik ticari yaşamda, başlarda oldukça dar kapsamlı
görülen kiralama seçeneğinin son yıllarda satın almanın karşısında giderek gelişim gösterdiği
gözlemlenmektedir. Geçici yarar sunması, mülkiyet hakkının verilmemesi, kimi ürün/hizmetlerde
satın almaya görece pahalı bir seçenek olarak kalması vb. gibi sakıncalarının yanı sıra satın
almayla karşılaştırıldığında önemli üstünlükler sağlayan kiralama, hem kiraya veren hem de
kiralayan kişi / kuruluşlar açısından cazip bir seçenek haline gelmektedir. Ayrıca dijital
girişimlerin geleneksel pazaryerlerine üstünlük kurmasının da etkisiyle birey ya da kuruluşların
“satın alma kirala” sloganına uyarak gereksinim ve isteklerini giderme tercih / davranışlarını
dönüştürdüğü görülmektedir. Bu çalışmada, satın almayla karşılaştırma yapılarak dijital kiralama
sistemlerinde benimsenen iş modelleri incelenmekte; herhangi bir varlığın mülkiyetini elinde
bulundurma durumunda söz konusu olan kullanma ve sunulan yararlardan faydalanmanın
ekonomik alternatifi olarak kabul gören kiralama seçeneğinin dünü, bugünü ve yarını hakkında
bilgiler verilmektedir. Diğer bir deyişle, literatür taramasıyla kiralama konusunda yapılan
akademik çalışmaların bulguları derlenerek, ülkemizde “bugün” için oldukça dar kapsamlı
görülen kiralama seçeneğinin gelecekte yaygınlaştırılması için paydaşlara çeşitli öneriler
getirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kiralama, satın alma, dijital girişimcilik, paylaşım sistemleri.
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1.GİRİŞ
Bu makale, bireysel ölçekte kiralama eğilimine yol açan toplumsal, ekonomik ve teknolojik
değişiklikleri incelemektedir. Kiralamanın karşısında dimdik duran sahiplik ekonomisi gün
geçtikçe kan kaybederken, kiralama ekonomisi yükseliş eğilimini sürdürmektedir. Diğer taraftan;
finansal, teknolojik ve toplumsal değişkenlerin etkisiyle satın alma seçeneğinden kiralama
seçeneğine doğru yaşanan bu kaymanın henüz ülkemizde tam olarak gözlenemediği göze
çarpmaktadır. Aslında ülkemizde şu an için iyi oturmuş konut kiralama ve araç kiralama
piyasalarının bulunmasına karşın, otomobil ve konut dışındaki diğer ürün ve hizmetler için de
kiralama pazarlarının oluşması için zamana ihtiyaç duyulmaktadır. Söz gelimi dayanıklı ev
aletleri, küçük el aletleri, bilgisayar donanımı/ yazılımı gibi pek çok ürün ve hizmet sınıfında
kiralama seçeneklerinin henüz tüketiciler tarafından yeterince “bir alternatif” olarak
değerlendirilmediği ve ülkemizde mülkiyet aktarımı olmaksızın gerçekleştirilen bir tüketim
kalıbının henüz dikkate alınmadığı gözlenmektedir.
Her ne kadar çoğunlukla bir ürünü satın almak tek edinme şekli olarak kabul edilse de, sonuçta
satın alma ve kiralama, tüketicilerin alternatif ürün edinme yöntemleri olarak görülmelidir (Moore
ve Taylor, 2009: 1211). Dünya genelinde özellikle ortak tüketim malları bakımından, mülkiyet
dışı tüketim kalıpları (kiralama / erişim) öneren hizmetlere talepte son zamanlarda hızlı bir artış
olduğu görülmektedir (Moeller ve Wittkowski, 2010: 176). Kiralama trendine yol açan pek çok
etken bulunmaktadır. Kiralamaya yol açan toplumsal etkenlere gecikmiş evlilikler, daha fazla
ebeveyn hanesinin olması (boşanmalar) ve daha fazla bekar hanelerinin olması örnek olarak
verilebilmektedir (Hargreaves, 2002: 14). Konut kiralama özelinde, işgücü piyasasında ve
toplumsal yaşamda yaşanan değişimler (Knight ve Eakin (1997), süreklilik, konut fiyatlarının
değerlenmesi ve konut kredisi faiz oranları (Hargreaves, 2002: 5), esnek yaşamların olması – söz
gelimi kısa iş sözleşmeleriyle çalışma yaşamında yer alan bireylerin sürekli iş değiştirmeleri
beraberinde işyerlerine yakın konumlarda yaşam sürme isteği – kiralamayı arttıran gelişmeler
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda, sık sık hareket eden insanlar, sahip olma ile ilgili
yüksek işlem maliyetlerinin genellikle yüksek olmasından ötürü kiralamayı tercih etmektedirler
(Hargreaves, 2002: 5). Öte yandan, sürekli yükselen çevre bilinci düzeyleri kiralama sektörünün
temel itici güçleri arasında sayılmaktadır. Gelecek kuşakların yaşam biçimine uygun bir tüketim
kalıbı olarak nitelendirilen kiralama eyleminin (Durgee ve O’Connor, 1995:102) çevre bilinci ve
tüketim karşıtlığı güdüsüyle yapılmasına ilişkin şöyle bir diyalog örnek olarak sunulabilmektedir:
- Sadece 100 dolara Wal-Mart’ta gerçekten güzel bir yemek masası vardı. Ancak sadece altı ay
boyunca burada olacağımız için, kiralama yerinden kiraladık.
- Ancak kiralama daha pahalı değil mi? (Bence) kiralamak yerine, Wal-Mart'tan satın almalıydın.
- Ne, sadece altı aylığına mı satın alacaktım? Yok hayır. Daha pahalı olmasına rağmen kiralamak
için ödeme yapmayı tercih ederim, çünkü ona sadece altı aylığına ihtiyacımız vardı. (Moore ve
Taylor, 2009: 1211)
Diyalogda da sözü edildiği üzere; kiralama eyleminin finansal güdülerin aksine çevre bilinci ve
tüketim karşıtlığının etkisiyle gerçekleşebilmesi mümkündür.
Kiralamaya yol açan etkenlerin yanı sıra kiralamayı engelleyen etkenlere de kısaca
değinilmesinde yarar vardır. Söz gelimi, olumsuz karşılıklılık korkusu, işlemin yüksek katılımlı
olması, ürünlere sınırlı erişim ve P2P kiralama sitelerinin esnek olmama doğası, kiralama
eylemlerini engelleyici faktörler arasında yer almaktadır (Heather, Ozanne ve Ballantine,
2015:1310). Ayrıca asırlardır süren sahipliğe dayalı edinme yönteminin yaşattığı mülkiyet
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gururunun (Durgee ve O’Connor, 1995:91) kiralamada hissedilememesi ve algılanan riskler,
bireyleri kiralamadan uzaklaştıran bireysel ve toplumsal etkenlerin başında gelmektedir.

2. SATIN ALMA – KİRALAMA İKİLEMİ
Bu çalışmada, tüketicilerin bir ürünü/hizmeti satın alıp almama ikileminin yanı sıra, satın alma
ya da kiralama ikilemi de yaşayabileceğinden hareketle satın alma – kiralama tercihlerinin
fayda/maliyet karşılaştırması yapılmaktadır. İki alternatif tercih kuşkusuz birbirlerinden tüketim
süreçleri bakımından farklılıklar gösterse de, diğerinin yerine geçebilecek (ikame) bir eylem
oldukları gözden kaçırılmamalıdır. Satın almada bir ürün satıcıdan alıcıya taşınıp, para satıcıdan
satıcıya gidip işlem tamamlanırken, bir kiralamada, bir ürün sağlayıcıdan kiracıya, para ise
kiracıdan sağlayıcıya gider ve ardından ürün sağlayıcıya geri döner; sonuçta kiralayan yalnızca
kiraladığı ürünün sağladığı işlevden yararlanır (Durgee ve O’Connor, 1995:91). Her ne kadar iki
seçenek arasındaki finansal göstergeler karşılaştırılarak analiz yapılsa da, son tahlilde kira / satın
alma kararı genellikle “yaşam tarzı” ve mülkiyeti destekleyen kültürel mirasımızla ilgili finansal
olmayan düşünceler tarafından belirlenmektedir (Hargreaves, 2002: 15)
Kullanım süresi tüketicilerin edinme yöntemini (satın alma / kiralama) önemli ölçüde
etkilemektedir. Şöyle ki, süre kısaldığında, kiralama tercih edilmekteyken; daha uzun süreler için,
her iki seçeneğin de ekonomik sonuçları aynı olsa bile satın alma tercih edilmektedir (Moore ve
Taylor, 2009: 1211). Bir öğenin kiralanması, bir öğenin kısa süreli kullanımıyla uyumlu olarak
algılanırken, öğenin satın alınması, daha uzun süreli kullanım için ayrılan daha kalıcı bir edinme
yöntemi olarak algılanmaktadır (Moore ve Taylor, 2009: 1211). Bu noktadan hareketle, ekonomik
ömrünün en fazla yarısı kadarlık süreye kadar kiralama, yarısından fazla sürelerde ise satın
almanın öne geçtiği düşünülmektedir (Choudhary, Tomak ve Chaturvedi, 1998: 277). Diğer bir
deyişle, bir malın tüketildiği zaman aralığı önemlidir, çünkü eğer bu süre, bozulabilir mallar için
olduğu kadar küçükse, kiralanması uygun değildir (Choudhary, Tomak ve Chaturvedi, 1998:
279). Diğer taraftan, kullanılan ürünün elde tutma süresi uzadıkça kiralamanın maliyeti
yükselmekte satın alma seçeneğinin maliyeti düşmektedir. Bu noktadan hareketle, çok uzun
kullanılmayı düşünülmeyen ürünlerde hemen her zaman kiralamanın satın alma seçeneğine göre
üstün olduğunu ifade etmekte yarar vardır.
Satın alma / kiralama karşılaştırması yapıldığında, her iki alternatif edinme yönteminin de üstün
yönleri bulunmaktadır. Söz gelimi, Satın almada söz konusu olan mülkiyet değişimi, kesinlik ve
eşitlik duygusu (Durgee ve O’Connor, 1995:91) kiralamada bulunmaması, kiralama yerine satın
alma kararının verilmesiyle kullanılacak bir ürünün tamamen güvence altına alınması, satın
almayla bir kez karar vererek uzun süre kullanılacak ürün edinilmiş olması satın almanın
üstünlüğünü vurgulamaktadır. Diğer taraftan; satın alma seçeneğinde, bir defalığına olmakla
beraber kiralama bedeline göre oldukça yüksek tutarlı bir ödeme yapılması (İrani ve Ramanathan,
1994:1), harcama tutarı dikkate alındığında genel olarak satın alma kararlarının tüketiciler
açısından refah kaybı olarak nitelendirilmesi (Choudhary, Tomak ve Chaturvedi, 1998: 279),
dayanıklı olan herhangi bir ürünün yalnızca bir kez kullanılması durumunda sahiplik durumunun
net faydası kiralamanın net faydasından büyük olmaması (Varian, 2000: 486), daha geçici yaşam
tarzlarına yönelik trendlerde satın almanın yerinin giderek azalması, kalıcı etkisi olan ve satın
almadan doğabilecek uyuşmazlıkların önlenmesi ve (kiralayarak) geçici satın alma yoluyla satın
alınmadan önce kiralama yapılarak deneme yapılmasının sağlanması (Ozanne ve Ozanne, 2011),
kiralamada zihinsel muhasebe yaparak kazanç elde etme düşüncesinin var olması (Thaler, 1985),
kayıptan kaçınma güdüsünün kiralamada daha etkin olması (Kahneman and Tversky, 1979),
kiralamanın (görece düşük bir bedel ödeyerek) yenilikleri deneyimleme olanağını sunması
(Heather, Ozanne ve Ballantine, 2015:1324), satın almaya göre kiralama kararının kolaylık
sağlaması(Heather, Ozanne ve Ballantine, 2015:1326), kiralama yapılarak satın almada söz
konusu olan depolama zahmetinden kurtulması (Lamberton ve Rose, 2012) ilgili nakit
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harcamalarının genellikle sahip olma ile ilişkilendirilenden daha öngörülebilir ve daha az
değişken olması (İrani ve Ramanathan, 1994: 14) satın almaya göre kiralamanın üstün olduğu
yönleri yansıtmaktadır.
Satın alma / kiralama ikileminde, kimi zaman satın almanın yüceltilerek kiralamanın aşağılandığı
ve kiralayanların küçümsendiği değerlendirmeler yapılabilmektedir. Bu bağlamda, kiralama ve
kiralayan konusunda toplumda yerleşik ön yargılara da değinmekte yarar vardır. Söz gelimi,
kiralanan ürün/hizmetlerin müşteri taleplerini karşılamada oldukça yetersiz kalacak seçenekler
olarak değerlendirilmesi oldukça yanlıştır. Nitekim, kiralamaya konu olan ürünler moda,
teknoloji ve fiyat düzeyi açısından oldukça yüksek olan ürünlerdir (Durgee ve O’Connor, 1995:
90). Ayrıca, kiralama finansal yetersizlik sonucu verilen bir karar ya da zorunluluk olarak
görülmemesi gerekmektedir. Diğer taraftan, kiracıların sıklıkla kusurlu tüketiciler olarak
görülmesi de (Heather, Ozanne ve Ballantine, 2015:1311) oldukça yanlış bir toplumsal algıdır.
Son olarak, toplumumuzda ödünç alışverişinin makul karşılandığı ancak kiralamanın olumsuz
çağrışımlara yol açması durumu pek çok kültürde benzer bir tepki olarak görülmektedir. Nitekim,
ABD’de gece elbisesi kiralayan butiklerin ürünlerin üzerine “kiralık” yazmak yerine “ödünç”
yazması dikkat çekmektedir (Durgee ve O’Connor, 1995:91).
Satın alma / kiralama karşılaştırmasının yanı sıra alternatif tüm edinme yöntemleri ile kiralamanın
da karşılaştırması yapılmaktadır. Satın alma, kiralama, ödünç alma, bağış alma ve takas yapma
gibi alternatif edinme yolları düşünüldüğünde; kiralama eyleminde, kiralama bedeli karşılığında
ticari bir eylem yapılıyor olması ile hayırseverlik olarak nitelendirilebilen ticari olmayan edinme
yöntemlerinden (ödünç alma, bağış alma, takas yapma) açıkça ayrılmaktadır. Söz gelimi ödünç
alışverişi ile kiralamanın benzer ve farklı yönlerine göz atmak gerekirse; ödünç alışverişi ile
kiralama mülkiyet devrinin olmaması bakımından birbirine benzerken, bu iki davranış arasındaki
temel farklar ödünç alışverişinde doğrudan bir bedel ödemesi olmaması ve daha az kişisel olan
kiralamanın aksine ödünç alışverişinin genellikle sürmekte olan dostluk ilişkisinin bir parçası
olmasıdır (Durgee ve O’Connor, 1995:91).

3. LİTERATÜR İNCELEMESİ
Kiralama konusundaki literatüre değinmeden önce bu kavramın tanımına değinelim. Kiralama,
bir tarafın diğer tarafa para karşılığında belirli bir süre kullanım teklif ettiği ve mülkiyetinde
değişiklik olmadığı bir işlem olarak tanımlanmaktadır (Durgee ve O’Connor, 1995:90). Bir başka
tanıma göre kiralama, kiralayanın varlığı ile kira bedelinin değişiminin yapıldığı bir takas eylemi
olarak da değerlendirilmektedir (Heather, Ozanne ve Ballantine, 2015:1311). Diğer taraftan
kiralamanın bilişim sektöründe karşılığı erişimdir. Söz gelimi diğer fiziksel ürünlerden farklı
olarak, kopyalanması oldukça kolay olan ve telif hakkı yasalarının uygulanmasında büyük
sorunların yaşandığı yazılımlarda (Choudhary, Tomak ve Chaturvedi, 1998: 277) yeni
teknolojilerin de yardımıyla talep eden bireylere sınırlandırılmış bir süre ile yazılımın
kullandırılabilmesi erişim olarak kavramsallaştırılmaktadır. Ayrıca, finansal kiralama (leasing)
ile kısa süreli kiralama birbirinden farklıdır ((Lovelock ve Gummesson, 2004). Yine kuruluşların
tüketicilere kiraladığı çeşitli ticari kiralama biçimleri ile P2P türü dijital kiralama apayrı
eylemlerdir. Tüketicilerin hem sağlayıcı (kiraya veren) hem de yararlanıcı (kiralayan) olarak yer
aldığı P2P türü etkileşim, dijital kiralama platformlarını işletmeden tüketiciye (B2C) kiralamanın
yapıldığı diğer pazaryerlerinden ayırmaktadır.
Tüketici davranışı konusundaki literatüre göz atıldığında, geçici edinim (kiralama, ödünç alma
v.b) genellikle tüketici davranışının bir yönü olarak göz ardı edildiği, araştırmaların çoğunun
daimi edinim üzerinde yoğunlaştığı anlaşılmaktadır (Albinsson ve Perera, 2012: 306). Aslında,
tüketici davranışının geçici edinim yönünün detaylı incelemesinin ve çarpıcı tespitlerin yapılması,
gelecek nesillerin alternatif tüketim kalıbı olarak nitelendirilen kiralama hakkında gerekli
bilgilerin gün yüzüne çıkarılmasını sağlayacaktır. Benzer şekilde Lovelock ve Gummesson
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(2004)’a göre; alıcı – satıcı arasındaki mülkiyet devri içeren değişim ilişkisinin yanı sıra mülkiyet
devri içermeyen değişimlerin (kiralama/erişim) incelenmesinin “pazar faaliyetlerinin
görüntülenmesinde ve hizmet gerçekliğinin yeni ve farklı boyutlarını ortaya çıkarmada yeni bir
mercek” sunduğu dile getirilmektedir.
Kiralama davranışı üzerine yapılan araştırmaların önemli bir kısmında, bireylerin kiralama
tercihlerini belirleyen etkenler ortaya konmaktadır. En başta akla gelen finansal temelli ekonomik
yarar elde etme düşüncesinin yanı sıra çok sayıda etkenin bireylerin kiralama tercihleri üzerinde
önemli etkileri bulunmaktadır. Yine de, P2P türü kiralama platformlarının katılımcıları, geçici
tasarruf ve (satın almayarak) çevreyi koruma ve atıkları azaltma için bir yol sağladığı gerçeğini
övmesine karşın, ekonomik fayda hala erişim temelli tüketimi inceleyen diğer araştırmalarla
tutarlı olarak, P2P kiralamadaki katılımcılar için birincil öneme sahip olmaktadır (Heather,
Ozanne ve Ballantine, 2015:1324). Ayrıca, kiralama güdüleri sağlayıcı (kiraya veren) yönünden
incelendiğinde, sağlayıcılar temel olarak ekonomik kaygılarla güdülenmekte, gelirlerini en üst
düzeye çıkarmak için sahip oldukları varlık kalemlerini sık sık kiralamayı tercih etmekte; bununla
beraber bazı sağlayıcılar P2P kiralamayı, genelleştirilmiş karşılıklılık ve özgeci davranış için bir
fırsat (ortam) olarak görmektedirler (Heather, Ozanne ve Ballantine, 2015:1324).
Literatürde “Amerikan Rüyası” olarak anılan konut sahipliği (Beracha ve Johnson, 2012: 217) ile
kiralamanın fayda/maliyet karşılaştırmasının yapıldığı pek çok araştırma bulunmaktadır. Söz
gelimi Krueckeberg (1999), konut sektöründeki kiralamaya karşı tarihsel önyargıları incelediği
çalışmasında, mülk sahiplerinin kiracılardan daha iyi birer yurttaş olarak görüldüğü sömürgecilik
dönemleriyle başlayan Amerikan kamu politikasını incelemekte ve “kiracıları damgalayan kamu
politikasının diğer toplumsal cinsiyet, ırk, din ve milliyet yanlılıkları kadar tehlikeli bir önyargı”
olduğunu ileri sürmektedir (Krueckeberg, 1999: 9).
Moeller ve Wittkowski (2010), kiralamada söz konusu olan sahipsizliğin, “sahipliğin önemi”
değişkeninden olumsuz; tüketicilerin eğilim ve rahatlığı açısından olumlu yönde etkilendiğini
bulmuştur. Durgee ve O’Connor (1995), birey-nesne ilişkisinin, nesne kiralandığında
değiştirildiğini ileri sürmekte, ancak ihtiyaç geçici olduğunda tercih edilen yüksek ilgilenimli bir
davranış olduğunu belirtmektedir.
Moeller ve Wittkowski (2010) tarafından Alman kullanıcıların yer aldığı bir kiralama
platformunun 461 üyesi üzerinde yapılan çalışma ile kiralama niyetini belirleyen altı faktör
incelenmiştir. Araştırma sonucunda, mülkiyet dışı hizmetlere olan talebin “sahiplenme
öneminden” (bir tüketicinin tam sahipliğe verdiği önem) negatif yönde; “eğilim yönelimi” ve
“uygunluk” yöneliminden pozitif yönde etkilendiği ortaya çıkmıştır.
Knox ve Eliashberg (2009) tarafından yeni ve kullanılmış ev videolarını kiralayan ve satan bir
perakende satış noktası olan satıcının perspektifinin ve iş modelinin incelendiği bir araştırmada,
fiyatlama stratejilerinin bireylerin satın alma / kiralama tercihlerini belirlediği öne sürülmekte ve
kiralamalar için daha düşük bir fiyat ödeme eğiliminde olan müşterilerin (toplu alım yoluyla)
kiralamak yerine satın alma eğiliminin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle, hem yeni
hem de daha önce görüntülenen başlıkları kiralayan ve satan bir satıcı için en uygun fiyat ve
müşteri bölümlendirmesinin yapılması önem kazanmaktadır.
Araç kiralama üzerine Trocchia ve Beatty (2003) tarafından yapılan çalışmada; çeşitlilik arzusu,
basitleştirilmiş bakım ve sosyal onay isteğinin kiralama davranışı üzerinde etkili olan motivasyon
faktörleri olduğu ortaya çıkmıştır.
Heather, Ozanne ve Ballantine, (2015) tarafından yapılan bir araştırmanın katılımcıları, kiralama
yoluyla tüketimlerini gerçekleştirmelerini değerleriyle tutarlı, daha sürdürülebilir, tüketim karşıtı
bir yaşam biçimi sunduğunu belirtmişlerdir. Diğer taraftan tüketim karşıtlığı açısından kiralamaya
bakıldığında, çok sayıda kiralamanın da tüketimi arttıran bir eylem haline gelebilmesi olasıdır
(Heather, Ozanne ve Ballantine, 2015:1326). Ayrıca, her ne kadar paylaşım ekonomisi
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kapsamında değerlendirilen yeni nesil kiralama platformları ile çevrecilik motivasyonları
eşleştirilse de (Lawson, 2011), kiralama davranışının çevrecilik güdüsü ile ilişkisinin olmadığını
yansıtan çalışmalar mevcuttur (Moeller ve Wittkowski, 2010).
Kiralama / satın alma ikileminde, tüketicinin değerlendirme kriteri olarak yer alan “kullanım
süresinin uzunluğu” yapılan bilimsel araştırmalarda da inceleme konusu olmaktadır. Moore ve
Taylor (2009) tarafından 58 kişi üzerinde yapılan bir araştırma sonucunda mobilya kısa bir süre
kullanılacaksa, satın alma yerine kiralamanın tercih edildiği; daha uzun bir süre için ise satın alma
seçeneğinin tercih edildiği ortaya çıkmıştır. Üstelik bu tercihler modeli, iki edinme yöntemi
boyunca diğer bütün faktörlerin - harcayacakları para miktarının, kalemlerin kalitesinin,
kalemlerin kurtarma değerinin - sabit tutulduğu gerçeği göz önüne alındığında oldukça çarpıcıdır
(Moore ve Taylor, 2009: 1212). Benzer şekilde Hirst vd. (1994), tüketicilerin malları, malların
kullanım süresine karşılık gelen kredilerle finanse ettiğini dile getirmektedir. Böyle bir durumda,
o ürünü kira sözleşmesine benzer bir şekilde satın aldığı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle insanlar,
zararları kazançlar ile entegre etmeyi kolaylaştırmak için maliyet ve faydaların zamanlamasını
uyumlaştırmaya çalışırlar (Moore ve Taylor, 2009: 1211). Benzer şekilde Voicu ve Seiler (2013)
ve Beracha ve Johnson (2012) örnek bir süre boyunca kiralamanın mülkiyete karşın tercih
üstünlüğü olduğunu ileri sürmektedirler.

4. KİRALAMA PLATFORMLARI
Yüzyıllardır geleneksel pazaryerlerinde sürdürülen kiralama eylemleri, internet teknolojilerinin
gelişmesiyle birlikte yerini dijital kiralama platformlarına bırakmıştır. Halen geleneksel kiralama
yapılmakla birlikte, sanal eşleştirici platformlar yardımıyla yapılan kiralama eylemlerinin ağırlığı
günden güne artmaktadır. Genel olarak kiralamanın giderek daha popüler hale gelmesine karşın,
P2P türü kiralama hakkında çok az şey bilinmektedir (Heather, Ozanne ve Ballantine,
2015:1310). İşletmelerin sağlayıcı olarak yer aldığı kiralama sistemlerine ve bireyler arası
kiralama yapılabilen P2P türü sistemlere yönelik tutumlarının çözümlenmesi, kiralamanın
geleceğine ilişkin önemli ipuçları sağlayabilecektir. Kişiler arası kiralama (P2P), kiracıların (mülk
devri olmaksızın) geçici olarak mallara (belirli bir erişim/kira bedeli karşılığında) erişmelerini
sağlayan, aynı zamanda mülklerini (fiziksel sahipliğini) ve geçici olarak elden çıkarma yeteneğini
kiralayanlara sağlayan bir erişim şeklidir (Heather, Ozanne ve Ballantine, 2015:1310). P2P
platformları sağlayıcı yönünden incelendiğinde, bir köşede kullanılmadan öylece duran herhangi
bir varlığın geçici olarak bir bireye kullandırılması karşılığında kazanç elde etme kapısı olarak
görülmektedir. Diğer taraftan literatürde, kiralama ve diğer paylaşım ağları, ürün kullanım
yoğunluğunu artırarak daha sürdürülebilir tüketmenin bir yolu olarak ürün servis sistemleri (PSS)
çatısı altında incelenmektedir (Heather, Ozanne ve Ballantine, 2015:1311). Ürün servis sistemleri
ise(PSS), “rekabetçi olmak, müşterileri memnun etmek ve geleneksel iş modellerinden daha
çevreye duyarlı olmak için geliştirilen bir ürün, hizmet, aktör ağı ve destekleyici altyapı sistemi”
olarak tanımlanmaktadır (Mont, 2001: 239). Teorik olarak yönlendirilen tematik analiz, P2P
kiralamanın, geniş bir ortak yaratma, piyasa aracılı değişimi ve bir toplum arzusundan
kaynaklanan, politik tüketicilikten esinlenen kısa vadeli / aralıklı işlemleri içeren bir self servis
değişimi olarak tanımlandığını yansıtmaktadır (Heather, Ozanne ve Ballantine, 2015:1310).
Finansal açıdan; bir ürünü satın almak yerine çok sayıda ürünü sayısız kiralamaya olanak sağlayan
kiralama platformları, bireysel tüketicilere hem çok sayıda ürün seçeneği hem de önemli yararlar
sunmaktadır. Bu bağlamda, bir varlık satın alıp almama kararı, sınırsız tüketim için sabit bir ücret
ödemenin (kiralama) veya her tüketim içim ayrı ödemesinin yapılması (satın alma) kararı gibi
günlük yaşamda sıkça karşılaşılan daha genel kararlar seti özelliklerini taşımaktadır (Knox ve
Eliashberg, 2009: 127). Sınırsız kullanım için sabit bir ödeme yapılması, üyelik yapılarak erişim
sağlanması, kullanım başına ödeme (kullandığın kadar öde) alınması şeklinde belirlenen çeşitli
ödeme seçeneklerinin sunulmasına karşın, bir kuruluş yerine kendi gibi bir tüketiciden çevrimiçi
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kiralama gibi bir eyleminin gerçekten uygun bir tüketim biçimi olup olmadığı (bu şekilde
algılanıp algılanmadığı) önemli bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır Moeller ve Wittkowski,
2010: 181). Ayrıca, her ne kadar katılımcılar P2P kiralamasına katılırken kendi kişisel faydalarını
artırmayı düşünse de, kiralama platformları aracılığıyla ortaklaşa (kolektif) fayda yaratılması da
söz konusu olmaktadır (Heather, Ozanne ve Ballantine, 2015:1324). Diğer taraftan, aylık sabit
ödeme istense de, tüketicilerin bu iş modeline karşı bir önyargı taşıdığını söylemek yanlış
olmayacaktır (Lambrecht ve Skiera, 2006).
Önceki başlıkta sözü edilen satın alma-kiralama ikileminde kiralamanın güç kazanmasının
işletmeler üzerindeki olası etkilerine kısaca değinmekte yarar vardır. İlk olarak, kiralama
pazarlarının ticari yaşama yerleşmesiyle birlikte, monopol piyasalarda yeni üreticilerin pazara
girmesiyle üreticilerin karlarında yaşanan düşüşün benzerinin yaşanması beklenmektedir. Diğer
taraftan kiralama sistemleri ile karların artabilmesi de söz konusudur. Paylaşım işlemlerinin
marjinal üretim maliyetinden düşük olması durumunda,
içerik yalnızca birkaç kez
görüntülendiğinde ve işlem maliyetlerinin düşük olması durumunda ve bir paylaşım piyasası,
yüksek değerli ve düşük değerli kullanıcıları bölümlendirmek için bir yol sağladığında, bu yeni
sistemle birlikte var olan işletmelerin karları düşmek bir yana arttırabilmeleri mümkündür
(Varian, 2000: 473). İkinci olarak; kiralama, işletmelerin mevcut ürünlerine yeni pazarlar
yaratması anlamına gelmektedir. Bu durumda “varlıklı”' tüketicinin satın alabildiğini “varlıklı
olmayan” tüketicilere kiralanmasıyla işletmelerin toplam gelirleri arttırılabilir (Varian, 2000:
486). Bununla birlikte, farklılaştırılmış ürün stratejisi ile satışa sunulacak ve kiralanacak ürünlerin
farklılaştırması yapılabilmektedir. Çünkü, kiralanacak ürünlerin kalitesi ve dayanıklılığı ile satın
alınarak kullanılacakların farklı olabilmektedir. Söz gelimi kiralanmak üzere üretilmiş smokinler
perakende satış noktalarında satışa sunulan smokinlerden (sık sık kuru temizlemelere dayanacak
şekilde güçlü) farklı tasarlanmakta ve üretilmektedir (Durgee ve O’Connor, 1995:102).
Üçüncü olarak; sağlayıcı işletmeden kiralama ve bireylerin kendi aralarında (P2P) ürün
kiralamalarına olanak sağlayan kiralama platformları (sistemleri), pazara yoğun dağıtımı
yapılması planlanan bir ürün için hem ön talep ölçümü sağlamakta hem de düşük tutarlı ödeme
yaparak kiralama yapılarak çok sayıda tüketiciye ulaşılmasını sağlamaktadır. Örneğin; San
Francisco’daki elektrikli araç üreticisinin geçtiğimiz aylarda lansmanını yaptığı Nissan Scoot
Quad’ın yüksek bir bedelle satılması yerine kısa süreliğine (7 saate kadar) kiralanması tercih
edilmiştir. Bu şekilde, elektrikli araç sürme deneyiminin daha fazla tüketiciyle buluşması
sağlanmıştır.
Üçüncü olarak; satın alma-kiralama ikilemini bir birine destek olup güçlendiren iki yapı olarak
düşünerek, tüketicilere her ikisinden izler taşıyan değer önerilerinin sunulması söz konusu
olabilecektir. Hem tüketicilerin sahip oldukları varlıklarını geçici elden çıkarma (örneğin
kiralama) yöntemleri yerine daha çok tamamen elden çıkarma (örneğin ikinci el ürün satışı)
seçeneklerine yoğunlaşmaları (Heather, Ozanne ve Ballantine, 2015:1311) hem de malların
kiralanmasının giderek daha popüler bir tüketim şekli olmasına rağmen, tüketiciler hala mülkiyete
değer vermesi nedeniyle dijital kiralama platformları (dijital işletmeler) müşterilerine “sahip
olma” ve “sahiplik dışı” tüketim biçimlerinin bir karışımını teklif etmeyi düşünmelidir (Moeller
ve Wittkowski, 2010: 176). Yine de, tüketicilerin mülkiyete alışmış olmaları ve davranışlarını
değiştirmekte tereddüt etmeleri nedeniyle yeni müşteri bulma konusunda zorluklar yaşanmaktadır
(Heather, Ozanne ve Ballantine, 2015:1311). Söz gelimi, ülkemizde faaliyete geçen ve çok sayıda
deneyim ürününü kiralama olanağı sunan “bumerangla” isimli kiralama platformu talep
yetersizliği nedeniyle kapanan kiralama platformları arasındaki yerini almıştır.

5. SONUÇLAR
On sekizinci yüzyıl İngiltere'sindeki kar amaçlı kütüphaneler gibi, ödünç alışverişinin belirli bir
bedel karşılığında olması durumunda oluşan kiralama eylemi ile satın alma türü tüketim
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modelindeki alıcılar bu tüketim türünde kiracılara dönüştürülmektedir. Satın alma temelinde
tüketici davranışlarını sergileyen tüketicilerin yeni nesil kiralama platformları ile kiralamaya
yönelmesi, uzunca bir süredir konut sektöründe dile getirilen “neden satın alabilecekken
kiralayasınız ki?” sorusu ve “paranızı kiraya harcamayın” klişesi (Beracha, Seiler ve Johnson,
2012: 71) bize kiralamanın karşısında satın almanın ne kadar yüceltildiğini gözler önüne
sermektedir. Konaklayacağınız bir odayı bir gece kiralamak mı yoksa odayı otelle görüşüp satın
almak mı istersiniz? Bu soru oldukça mantıksız gibi görünmekle birlikte kiralama ve satın alma
arasındaki ikilemi gözler önüne sermesi bakımından çarpıcıdır.
Kol saati, bavul, özel gün kostümleri (gece elbiseleri), her türlü dış giyim, çanta, mücevher, yazlık
ev ve çok daha fazlasının satın alınması yerine geçici kullanımını öneren kiralamaya karşı
tüketicilerin yaklaşımları geçmişte, günümüzde ve gelecekte farlılıklar göstermektedir. Çevrimiçi
(online) sosyal ağların ortaya çıkmasıyla birlikte kiralama uygulamalarının giderek gelişme ve
çeşitlenme göstermesi karşısında bireylerin kiralamaya yaklaşımları da önemli ölçüde
değişmektedir. Ayrıca yaşam tarzındaki değişiklikler, tüketimde sahip olmama yaklaşımına ivme
kazandırmaktadır (Moeller ve Wittkowski, 2010: 177). Önceleri kişisel ekonomik yarar sağlama
güdüsüyle yapılan kiralama eylemlerinde zamanla güdüleyici faktörlerde çeşitlendirmeler
yaşanmıştır. Nitekim, değişiklik arayan, maceraperest, hareketli bir yaşama sahip olan kişilerde
kiralamaya yönelmenin daha fazla olması beklenmektedir. Tüketici tercihlerinde mülkiyeti değil
kullanımı vurgulayan kiralama eylem / uygulamaları ve dünya genelinde kiralama platformlarına
her geçen gün yenileri eklense ve bu tür platformların kullanıcılar artsa da mülkiyet tarafının
ağırlığı hala ön plandadır. Bu durum ülkemizde mülkiyet tarafında çok daha fazla yoğunlaşma
olduğunu göstermektedir.
Önceleri geleneksel yöntemlerle yüz yüze iletişim kurularak yapılan kiralama eylemlerinin
bulunduğumuz yüzyılda yerini daha çok dijital kiralama platformlarına bırakması ve bu
platformlarda B2C türünün yanı sıra P2P türü etkileşim kurulmasına olanak sağlanması, kiralama
sektörünün geleceğinin parlak olduğunu gözler önüne seren gelişmeler olarak karşımıza
çıkmaktadır. Yine de, dijital kiralama platformlarının, bireylerin satın almaktan kiralamaya
kaymalarını kolaylaştırmak için çözümlenmesi gereken önemli sorunlar vardır. Öncelikle
(sağlayıcı) bireyleri paylaşım platformlarından bir şeyleri kiralamaya, ya da elindeki varlıkları
paylaşım platformunda listelemeye özendirici eylemler yapması gerekmektedir. Ayrıca
(yararlanıcı) bireylerin kiralamayı tercih etmeleri üzerinde engelleyici etkileri bulunan güven ve
mülkiyete bağımlılık gibi etkenlerin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için çaba
gösterilmelidir. Söz gelimi, güven konusunda sunulacak güvenceler oldukça önem taşımaktadır.
Bu güvencelerden biri olan sigorta, söz konusu her iki taraf için riski azalttığından, kiracının kaza
sonucu hasar ödemekten endişe duyması gerekmediğinden ve sağlayıcı artık kırılmış bir ürünün
değiştirilmesi konusunda endişelenmek zorunda kalmaması nedeniyle, P2P kiralama siteleri her
zaman sigorta seçenekleri sunmalıdır (Heather, Ozanne ve Ballantine, 2015:1325-1326). Ayrıca
güven sağlamanın başka bir yolu da kullanıcıları, ürünleri ve web sitesinin kendisini
markalamaktır(Heather, Ozanne ve Ballantine, 2015:1326). Bu bağlamda, AirBnb
platformundaki “Süper evsahibi” rozeti gibi, kiralama platformlarının gelen yorum, eleştiri,
şikayetler sonucunda sağlayıcılar ve yararlanıcılar için bir derecelendirmeye gitmeleri yerinde
olabilecektir.
Ülkemizde ve dünyada özellikle yetersiz talep nedeniyle faaliyetlerine son veren dijital kiralama
platformlarının sayısının azımsanmayacak sayıda olması; iyi bir kiralama modelinin kurulması,
sağlayıcı-yararlanıcı konusunda dengenin yakalanması, ürün /ödeme / kiralama süresi
çeşitliliğinin yeterince sağlanması ve yoğun bir şekilde platform tanıtımının yapılmasının
kiralama platformlarının başarısında önem verilmesi konuların başında gelmektedir.
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TÜRKİYE’DE M JENERASYONU KADIN TÜKETİCİLERİN SPOR
KIYAFETLERİ TÜKETİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA1
A RESEARCH UPON GENERATION M WOMEN CONSUMER’S
SPORT WEAR CONSUMPTION IN TURKEY
Kubilay SÜMBÜLTEPE2

Metehan TOLON3

ABSTRACT
A mass that has been ignored in the marketing world for years now is slowly starting to attract
the attention of world famous brands and entrepreneur . Generation M; It is composed of young
Muslim individuals who follow modern, technology and fashion, maintain their identities in the
globalizing world and become more confident than the past. There are many features that make
this audience unique. With the increasing economic power of Muslims, rapidly increasing
population numbers and changing lifestyles, they attract many brands. The M generation, which
is a sub-market group within the whole Muslim market, benefits from the innovations of the
modern age in a way that does not contradict the belief of changing lifestyle. In this research,
sports clothing, a popular topic lately M generation female consumers in Turkey conducted a
research on consumption. Data were collected by semi-structured interview technique. In the light
of the data collected, complaints, attitudes and purchasing behaviors of M generation about sports
clothes were categorized and presented with solution suggestions.
Keywords: Generation M, Generations, Consumer Behaviour
ÖZET
Pazarlama dünyasında yıllarca göz ardı edilmiş bir kitle şimdi yavaş yavaş dünyaca ünlü
markaların ve girişimcilerin ilgisini çekmeye başlamaktadır. M jenerasyonu; modern, teknoloji
ve modayı takip eden, küreselleşen dünyada kendi kimliklerini koruyarak modernleşen ve
geçmişe oranla kendine daha çok güvenen genç Müslüman bireylerden oluşmaktadır. Bu kitleyi
benzersiz kılan pek çok özellikleri vardır. Müslümanların artan ekonomik güçleri, hızla artan
nüfus sayıları ve değişen hayat tarzlarıyla birlikte pek çok markanın ilgisini çekmektedirler.
Bütün Müslüman pazarı içerisinde alt bir pazar grubu olan M jenerasyonu değişen hayat tarzıyla
inancına ters düşmeyecek şekilde modern çağın yeniliklerinden faydalanmaktadır. Bu araştırmada
Türkiye’de ki M jenerasyonu kadın tüketicilerin son zamanlarda popüler bir konu olan spor
kıyafetleri tüketimine yönelik bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada yarı yapılandırılmış mülakat
tekniği ile veri toplanmıştır. Toplanan veriler ışığında M jenerasyonunun spor kıyafetleri
hakkında şikâyetleri, tutumları ve satın alma davranışları kategorilere ayrılarak ortaya konulmuş
ve çözüm önerileriyle birlikte verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: M jenerasyonu, Jenerasyonlar, Tüketici davranışları
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1.GİRİŞ
M jenerasyonu; modern, teknoloji ve modayı takip eden, küreselleşen dünyada kendi kimliklerini
koruyarak Batılılaşan ve geçmişe oranla kendine daha çok güvenen genç Müslüman bireylerden
oluşmaktadır. Henüz pazarlama dünyasında oldukça yeni bir kavram olan M jenerasyonu, etkisini
gün geçtikçe daha fazla göstermektedir. Dünyanın önde gelen markaları bu kitleyi hedefleyerek
pazarlama çalışmalarına başlamaktadır. Başını moda, spor ve kozmetik sektörlerinin çektiği ünlü
markalar M jenerasyonu kitlesi için mal veya hizmet üretmektedirler. Nike, HM, Dolce Gabanna,
Loreal gibi markalar bunlara örnek verilebilir.
Markalar tarafından uzun yıllarca göz ardı edilmiş bu kitle gelecekte pazarlama dünyasını ve
girişimcilerin kararlarını etkileyecek güce sahip. Artan ekonomik güçleri, hızla yükselen nüfus
sayıları ve değişen hayat tarzları bunun sinyallerini vermektedir. Müslüman nüfusunun 2050
yılında dünya genelinde 2.8 milyar kişiye çıkması tahmin edilmektedir. Bunun yanında genç
Müslüman bireyler artık inançlarına ters düşmeyecek şekilde modern çağın bütün yeniliklerinden
faydalanmaktadır. İnternetin ve sosyal medyanın gücüyle geçmişe oranla sesleri daha kuvvetli
çıkmaktadır.
Kadın konusu özelinde bakıldığı zaman Türkiye’de ki muhafazakâr kadınların artık; kamusal
alanda daha fazla katılım sağlamaları, iş yaşamına katılımları, İslami feminizm söylemlerinden
etkilenmeleri gibi etkenlerden dolayı hayat tarzları ve tüketim alışkanlıkları değişmiştir. Bu
değişiklik, İslami ürünler sektörlerini de etkilemiştir. Özellikle helal kozmetik ve İslami moda
sektörlerini. Kamusal alanda görünürlüğü her geçen gün artan muhafazakar kadınlarda artık her
kadın gibi; modayı takip etmeye başlamakta, dış güzelliğine önem vermekte, tatile gitmekte ve
hedonik tüketim eğilimi göstermektedir.
Bu araştırmada, Türkiye’de ki M jenerasyonu kadın tüketicilerin spor kıyafetleri tüketimine
yönelik bir araştırma yapılmıştır. M jenerasyonu kadın tüketicilerin spor kıyafetleri alırken hangi
kriterlere dikkat ettiği, satın alma davranışları ve sektörün ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığı
belirlenmeye çalışılmıştır. State of the Global Islamic Economy Report 2018’e göre İslami moda
sektöründe gelişme trendi en çok olan tesettüre uygun spor kıyafetleri konusu bu araştırmaya
kaynaklık etmiştir.

2. M JENERASYONU NEDİR
M jenerasyonu tüketicilerini, inançlarını hayatlarının merkezine yerleştirmiş mal veya hizmet
tüketirken inandıkları dine uygun düşecek şekilde tüketim yapan ancak bu tüketimleri yaparken
modern çağın getirdiği yeniliklerden de geri kalmak istemeyen Müslüman tüketiciler olarak
tanımlayabiliriz. M jenerasyonu; Müslüman, çağdaş, teknoloji ile uyumlu ve küreselleşen kendi
kimliklerini koruyarak modern bir hayat süren, inançlarını koruyarak lüks bir hayat sürmenin
mümkün olduğunu düşünen tüketicilerdir. M jenerasyonundan bahsederken kastedilen bütün
Müslüman tüketici pazarı değildir Müslüman pazarı içindeki bir gruptur. Her ne kadar bu
jenerasyonu tanımlarken diğer jenerasyonlar gibi kronolojik bir sıra kullanılmasa da bu
jenerasyon tüketicilerini ağırlıklı olarak 1980-2000 yılları arası doğanlar grubuna alabiliriz.
Ancak altını çizmek gerekir ki markaların hedeflemesi gereken yaş grubu değil, zihin kurgusudur.
M jenerasyonu kavramını ortaya atan Sheline Janmohamed ise bu kitleden özetle şu şekilde
bahsetmektedir;4

Karahasan, F.(2018). Müslüman Gençler Pazarlama Dünyasını Nasıl Değiştiriyor? Web:
https://www.cnnturk.com/yazarlar/guncel/fatos-karahasan/musluman-gencler-pazarlama-dunyasini-nasil-degistiriyor adresinden
26.11.2018 tarihinde alınmıştır.
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-

Müslümanların azınlıkta veya çoğunlukta yaşadığı ülkelerde gözlemlenen ortak
özelliklere sahip

-

Müslüman kimliğiyle gurur duyan

-

Moda ve teknoloji ile uyumlu

-

Kendine güvenen ve Müslümanlar hakkındaki klişelere karşı çıkan

-

Basite indirgenmiş önyargı ve basmakalıp düşüncelerden bunalmış bir kitledir.

İslam dini dünyadaki büyük dinlerden bir tanesi ve Müslüman nüfusu dünyada en hızlı büyüyen
nüfusa sahip. Dahası Müslüman nüfusu genç ve dinamik yapısıyla da dikkat çekmektedir.
Müslüman nüfusunun üçte birinin otuz yaşın altında olduğu tahmin edilmektedir. Hem inancın
hem de modernliğin kuşattığı bu Müslüman jenerasyon geçmişe göre artık daha girişimci, daha
cesur ve düşüncelerinde güçlüler. Bugünün genç Müslümanları için sesleri, mücadeleleri ve
etkileşimleri teknolojiyle birlikte daha gerçekçi olmaya başlamış ve küreselleşmenin ortadan
kaldırdığı sınırlar dünyadaki Müslümanların birbiriyle olan etkileşimini arttırmıştır. Bunun
sonucunda ise Müslümanlar arasında, değerler üzerine kurulmuş ortak bir kimlik, dayanışma
duygusu ve ortak bir amaç topluluğu oluşmuştur. Bu etkileşim dini bilgi paylaşımından moda
bloglarına, sosyal medya mecralarından sosyal sorumluluklara kadar geniş bir yelpazede
Müslüman yaşam tarzı etkinliklerine yol açmıştır. Artık Müslümanların yaşamında inançları,
duaları, ibadet yerleri gibi öteki dünya için yaptıkları faaliyetler kadar bu dünya ve yeniliklerde
onlar için önemli olmaya başlamıştır.
Bu jenerasyonun sesi yükselmeden önce küresel markalar Müslüman pazarını anlama konusunda
biraz yüzeysel davrandılar ve sadece ‘helal’ sertifikasıyla bu tüketicileri etkilemeye çalıştılar.
Artık bu pazardaki tüketicileri sadece ‘helal’ sertifikasıyla etkilemek mümkün değildir. Çünkü
özellikle M jenerasyonu tüketicileri olmak üzere bu pazardaki tüketicilerde duygusal bağ
kurabilecekleri kendilerine değer veren güçlü markalar istemektedir. Bu isteğin farkına varmaya
başlayan markalar yavaş yavaş faaliyetlerine başlamışlardır. Ünlü markaların yaptığı bu
faaliyetlere örnekler vermek gerekirse; Dünyaca ünlü bir marka olan Nike kadın sporcular için
Nike Hijab Pro’yu geliştirdi ve bu ürünü 2018 yılının ilkbaharında piyasaya sürdü. Hijab Pro
ürünü spor yapmak isteyen başörtülü kadınların spor yapmasını kolaylaştıran bir başörtüsüdür.
Bu genç jenerasyonu hedefleyen bir diğer marka dünyaca ünlü moda markası Dolce & Gabanna.
Genç Müslüman kadınları arasındaki yüksek düzey moda trendini fark eden bu ünlü İtalyan
markası da zengin Müslüman tüketiciler için lüks Ramazan koleksiyonu çıkardı. Marks &
Spencer markası da Müslüman kadın tüketiciler için dine uygun bir yüzme kıyafeti tasarlayarak
M & S Burkini koleksiyonunu çıkardır. M jenerasyonu arasında yükselişe geçen bir diğer sektör
kozmetik sektörüdür. L’Oreal ve Body Shop gibi markaların bu jenerasyonu hedefledikleri
görülmektedir. Bu markalarda manken olarak başörtülü manken kullanma, helal kozmetik
ürünleri çıkarma ve Ramazan koleksiyonları gibi girişimlerde bulunmuşlardır.
M jenerasyonu, din ile kapitalist piyasanın ilişkisine uzlaşmacı bir perspektif ile yaklaşmaktadır.
Bu perspektifte İslam ve kapitalizmin, din ile piyasa arasında uyum sağlanabileceği
düşünülmektedir. Kamusal alanda dindar kimlikle bulunabilmek için “geleneksel ve modern olanı
bir araya getirmeye ve her ikisini uzlaştırmaya ihtiyaç duyulduğunu” belirttiği gibi, “dindar,
evine, köşesine çekilmemeli, dindar birey, gündelik hayatın her alanında bulunmalı”
söylemleriyle dindar orta sınıf mensuplara, dindarlığa, bir misyon yüklemekte ve dindarlığın,
toplumsal hayatla iç içe olmasını savunmaktadır. Bu jenerasyon, toplumsal alanda kendi
görünürlüğünü, “Müslümanlık, şartlarla uyum sağlamayı gerektirir. Ben de varım diyebilmek için
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uyum göstermeye çalışıyorum” diye yorumlarken mevcut koşullara entegre olmaktan yana tavır
almaktadırlar. 5

3. M JENERASYONU NEDEN ÖNEMLİDİR
M jenerasyonunun neden önemli olduğu konusunda karşımıza şu değişkenler çıkmaktadır; nüfus
potansiyeli, artan tüketim harcamaları ve değişen hayat tarzları. Bu değişkenlerle birlikte
gelecekte pazarlama dünyasında önemli bir yer edinmesi beklenmektedir.
Bugün Müslüman nüfusu dünyanın pek çok yerine yayılmıştır ve dünyadaki ülkelerin yaklaşık
dörtte birinde büyük çoğunluğu ve geri kalanında ise azınlığı oluşturmaktadır. Dünyadaki
Müslümanların sayısının gelecekte de hızlı bir şekilde artacağı tahmin edilmektedir. 2010 yılında
1.6 milyar olan Müslüman nüfusunun 2050 yılında yaklaşık 2.8 milyara çıkması beklenmektedir.
Müslümanların genel küresel nüfus büyüme hızından iki kat daha fazla büyümesi beklenmektedir
ve 2050 yılında dünya popülasyonunun yaklaşık yüzde 30’unu oluşturmaları beklenmektedir.6
Müslüman nüfusunun artan büyüme hızının yanında dikkat çeken bir diğer özelliği ise genç nüfus
dinamiğine sahip olmasıdır. Bugün Müslüman nüfusunun yaklaşık üçte biri 30 yaşın altındadır.
2010 yılında dünya nüfusunun yaş ortalaması 28 iken, Müslüman nüfusunun ortalaması 23 tür.
Ek olarak gene 2010 yılında 0-14 yaş grubu nüfusu dünya popülasyonunun %27 iken
Müslümanların ise %34 dur.7 Müslüman nüfusunun artan büyüme hızında genç dinamik yapısı
ve yüksek doğurganlık oranı gibi nedenler etkili olmaktadır. Bu hızın artması durumunda 2070
yılında Müslümanlık dünyadaki en büyük nüfusa sahip olarak Hristiyan nüfusunu geçmesi
beklenmektedir. 8
M jenerasyonunun önemini gösteren diğer faktör ise tüketim harcamalarıdır. Bu jenerasyon
tüketicilerinin artan eğitim ve ekonomik güçleri tüketim harcamalarına da yansımaktadır.
Özellikle M jenerasyonu kadın tüketicilerinin geçmişe oranla toplumda daha fazla rol alması,
daha görünür olmaları ve iş hayatında daha fazla yer almaları özellikle moda ve kozmetik
sektörlerini büyük oranda etkilemektedir. Bugün İslami ürünler pazarı İslami finanstan helal
turizme, helal gıdadan helal kozmetiğe kadar geniş bir yelpaze de karşımıza çıkmaktadır. 2016
yılında İslami ürünler pazarında toplam tüketim 5,807 trilyon dolar büyüklüğündedir ve 2022
yılında ulaşması beklenen toplam büyüklük ise 9,302 trilyon dolardır. 9 Bu tüketimler içerisinde
en çok payı İslami finans ve helal gıda sektörleri almaktadır. Ancak M jenerasyonu genç
tüketicilerinin son zamanlarda en çok etkilediği sektörler moda ve kozmetik sektörü olmaktadır.
Özellikle kadın tüketicilerin modernleşmesi ve gelirlerinin artması bu sektörlerde ki en önemli
müşteri haline gelmelerini sağlamıştır. Bunun farkına varılmasıyla birçok küresel marka harekete
geçti ve İslami moda artık dünyanın en büyük moda haftalarında kendine yer bulmaya başladı.
New York ve Londra gibi modanın kalbinin attığı şehirler de İslami moda kendine yer buldu.
Modern genç Müslümanların geleneksel Müslümanlar karşısında değişen hayat tarzı gittikçe
belirginleşmeye başlamıştır. Öyle ki değişen hayat tarzları toplumun her alanın da ve tüketim
kapsamında karşımıza çıkmaktadır. Değişen hayat tarzları sosyal ve kültürel yaşamlarına da
yansımaktadır. Genç Müslümanlar artık kendilerine hitap eden rap ve rock gibi müzik türlerini
tüketmekte, sokakta kaykay yapmakta, moda defilelerine katılmakta, İslam’a uygun dizi ve
filmler üretmekte ve birçok spor dalıyla uğraşmakta. Sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda
İnternet: “Tüketim Bağlamında Dindarlığın Dönüşümü.” (Kasım 2014). Birikim Dergisi. Web:
http://www.birikimdergisi.com/guncel-yazilar/1127/tuketim-baglaminda-dindarligin-donusumu#_ftn3 adresinden 23.01.2019
tarihinde alınmıştır.
6
PEW Research Center, (2015). The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050, 70.
7
PEW Research Center, (2015). The Future of World Religions: Population Growth Projections 2010-2050, 77.
8
İnternet: Rudgard, O. ( March, 2017). ‘’ Islam will be largest religion in the world by 2070, says report’’. Web:
https://www.telegraph.co.uk/news/2017/03/01/islam-will-largest-religion-world-2070-says-report/ adresinden 05.07.2018’de
alınmıştır.
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değişen hayatlarıyla markalar için önemli fırsatlar yaratmaktadır ve büyük pazarlar
oluşturmaktadır. Ama markalar ve pazarlamacılar tarafından unutulmaması gereken en önemli
şey inançlarının sömürülmemesidir. Artık dünyadaki Müslümanlar büyük bir etkileşim gücüne
sahiptir ve sömürüldüklerini hissettikleri markalara karşı verecekleri tepkiler de büyük olacaktır.
Ancak kendilerine saygı duyan ve değer veren markalar ise etkileşim gücü yüksek bu genç
Müslümanlar arasında daha değerli olacaktır.
Markaların ve pazarlamacıların farkında olması gereken bir diğer konu ise M jenerasyonu
arasında şekillenen yeşil tüketim kavramıdır. Tüketilen ürünlerin ‘Tayyab’ a uygun olması artık
giderek önemli olmaya başlamaktadır. Tayyab İslami felsefede sağlıklı ve saf anlamına
gelmektedir. Helal et üzerinden örnek verilecek olunursa, hayvanın İslami usule göre kesilmesi o
eti helal kılmaktadır. Ancak o etin tayyab’a uygun olmasında kesilen hayvanın yetiştirilirken
güzel otlarla açık alanda yetiştirilmesi, firmanın işçilerini sömürmemesi ve firmanın doğaya zarar
vermemesi gibi faktörler etkilidir. Bugünün Müslüman tüketicisi sosyal bilince sahip markaların
gittikçe daha fazla farkına varmaktadır ve bu değerin evrensel olduğuna inanmaktadır. M
jenerasyonu çevreye karşı daha bilinçli bir yaşam sürmekte ve etik tüketim onlar için önemli bir
durum haline gelmekte. Bu yeni bilinç değişimi Müslüman topluluklarını güçlü girişimlere
yöneltti ayrıca helal üründen öte sağlıklı ve sürdürülebilir mal ve hizmetler için talep
yaratmaktadır.

4. TÜRKİYE’DE M JENERASYONU KADIN TÜKETİCİLERİN
KIYAFETLERİ TÜKETİMİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

SPOR

4.1. Araştırmanın Önemi, Amacı ve Yöntemi
M jenerasyonu kavramı pazarlama veya diğer bilim dallarında oldukça yeni bir kavramdır.
Kavramı ilk olarak İngiliz yazar Shelina Janmohamed 2016 yılında yazdığı “Generation M:
Young Muslims Changing the World” adlı kitabında bahsetti. O günden bu güne kavram
yeniliğini hala korumaktadır. Türkiye’de akademik anlamda henüz bir araştırmaya konu
olmamıştır. Bu tez kapsamında ki araştırma ise bu alanda ilk olacak olup kavramın bilinirliğine,
markaların bu tüketicileri fark etmesine ve bu kitlenin değerinin anlaşılması için önemlidir.
Ayrıca alanında ilk olacağı için pazarlama ve diğer bilim dallarının literatürüne katacağı yenilik
dolayısıyla ayrıca önem taşımaktadır.
State of the Global Islamic Economy 2018 raporunda 10 İslami moda sektörü içerisindeki yükselen
trendlerde ilk sırada spor kıyafeti sektörü yer almaktadır. Giderek daha fazla tesettürlü kadın spor
salonlarında, parklarda veya çeşitli yerlerde spor yapmaktadır. Dünya spor sahnesinde daha fazla
tesettürlü Müslüman kadınlar başarılı olmaktadır ve büyük organizasyonlarda yarışmaya
katılmaktadır. Bunun gibi gelişmelerde M jenerasyonu kadınları açısından hem spor yapmayı hem
de spor kıyafeti tüketmeyi teşvik etmektedir. Bu tezde M jenerasyonu arasında yükselen bir trend
olan spor kıyafetleri tüketiminde, tüketicilerin bu kıyafetleri alırken hangi hususlara dikkat ettiği,
şikayetleri, ürünlerin onlar için nasıl olması gerektiği ve satın alma davranışlarını araştırmak
amaçlanmıştır.
Bu araştırma kapsamında nitel analiz kullanılmıştır. Nitel analizin kullanılmasının nedeni ise nicel
araştırma yöntemi ile verimli bilgiler toplanamayacağının düşünülmesi ve olayın derinlemesine
araştırılmak istenmesidir. Ayrıca kavramın henüz çok yeni olması ve M jenerasyonu kitlesinin
Müslüman pazarı içindeki alt bir grup olması konunun derinlemesine analiz edilmesini
gerektirmiştir.

10
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Araştırmada kullanılan veri toplama tekniği yarı-yapılandırılmış mülakat tekniğidir. Bu teknik,
araştırmacı tarafından daha önceden hazırlanan sorular çerçevesinde başlayan görüşmede
araştırmacının araştırma konusundan ayrılmayacak bir şekilde bağımsız sorular sorma hakkına da
sahip olduğu bir veri toplama tekniğidir. Burada ki amaç önceden hazırlanan sorular ve konuyla
alakalı bağımsız sorular ile açık olmayan noktaları açıklığa kavuşturmak ve derinleştirmektir.
Verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Betimsel analiz, “çeşitli veri toplama
teknikleri ile elde edilmiş verilerin daha önceden belirlenmiş temalara göre özetlenmesi ve
yorumlanmasını içeren bir nitel veri analiz türüdür. Bu analiz türünde araştırmacı görüştüğü ya
da gözlemiş olduğu bireylerin görüşlerini çarpıcı bir biçimde yansıtabilmek amacıyla doğrudan
alıntılara sık sık yer verebilmektedir. Bu analiz türünde temel amaç elde edilmiş olan bulguların
okuyucuya özetlenmiş ve yorumlanmış bir biçimde sunulmasıdır”. 11
Bu çalışma kapsamında ise Guba (1981)12, Guba ve Lincoln (1982)13 yılında geliştirdiği
güvenduyulabilirlik (trustworthiness) ölçütü esas alınmıştır. Güvenduyulabilirlik ölçütü altında
inandırıcılık, aktarılabilirlik, güvenilebilirlik, onaylanabilirlik kriterleri incelenir. Bu kriterler
literatürde altın standartlar olarak yer alır ve bir araştırmanın doğruluğunu kontrol etmek için bu
kriterlerin bir ya da daha fazlasını belirtmesi önerilir. 14

4.2. Araştırmanın Örneklemi
Bu araştırmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Amaçlı örnekleme temelli olmayan bir
örnekleme yöntemidir. Bu yöntemin amacı, araştırma kapsamında sorulan sorularla ortaya
çıkarılmak istenen zengin bilgi durumunu seçmektir. Bu açıdan, amaçlı örnekleme yöntemi
birçok durumun, olgunun ve olayların ortaya çıkarılması ve açıklanmasında faydalıdır. 15
Bu araştırmanın konusunu M jenerasyonu kadın tüketicileri oluşturmaktadır. Dolayısıyla
görüşmeye katılacak kişiler belirlenirken, görüşülen kişilerin kendi inanç ve yaşam tarzıyla M
jenerasyonu kavramının ilişkilendirilmesi esas alınmıştır. Bunun yanında görüşülen kişilerin
hepsi tesettürlü Müslüman kadınlardan oluşmaktadır. Tesettürlü kadınların seçilmesinin nedeni
ise İslami moda sektörünün hedef kitlesinde olmalarıdır. Bu ilişkinin anlaşılması için görüşülen
kişilere daha önceden M jenerasyonu kavramını duyup duymadıkları sorulmuştur. Alınan yanıtlar
karşısında sadece bir kişi kavramı önceden duymuş olup 29 kişi kavramı daha önce duymamıştır.
Sonraki aşamada kavram detaylı olarak görüşmecilere açıklanmıştır. Açıklama şu şekildedir;
M jenerasyonu tüketicileri, inançlarını hayatlarının merkezlerine yerleştirmiş mal veya hizmet
tüketirken inandıkları dine uygun düşecek şekilde tüketim yapan ve bu tüketimi yaparken de
modern çağın yeniliklerinden geri kalmak istemeyen Müslüman tüketicilerdir. Bu jenerasyon
çağdaş, teknolojiyle uyumlu, modayı takip eden ve küreselleşen dünyada Batılılaşarak değil kendi
kimliklerini koruyarak modernleşen bir jenerasyondur. Ayrıca kavramın yaratıcısı Shelina
Janmohamed bu jenerasyonu şöyle özetlemiştir: yaş ortalaması 15-35 yaş arası değişen,
Müslüman kimliğiyle gurur duyan, basite indirgenen önyargı ve basmakalıp düşüncelerden
bunalmış, kendine güvenen, klişelere karşı çıkan, moda ve teknolojiyle uyumlu modern gençler.

11

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

12

Guba, E. G. (1981). Criteria for assessing the trustworthiness of naturalistic inquiries.
Educational Technology research and development, 29(2).
13
Guba, E. G., Lincoln, Y. S. (1982). Epistemological and Methodological Bases of Naturalistic Inquiry. Educational
Communication and Technology Journal, 30 (4).
14
Creswell, J. W. (2003). Research design: qualitative, quantitative and mixed methods approaches. California: Sage
Publications.
15
Tarhan, Ö.(2015). “Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Politik Okuryazarlığa İlişkin Görüşleri”. Akademik Sosyal
Araştırmalar Dergisi, 3(9), 653.
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Bu açıklama yapıldıktan sonra görüşmecilere kendi inanç ve yaşam tarzları göz önünde
bulundurulduğunda kendilerini M jenerasyonu kavramıyla ilişkilendirip ilişkilendirmedikleri
sorusu yöneltilmiştir. Bu soru karşısında kendisini bu kavramla ilişkilendiren kişiler görüşmeye
dâhil edilmiştir.

4.3. Araştırma Bulguları
Araştırmaya katılan görüşmecilere G1, G2, G3 gibi kodlar atanmış olup araştırma kapsamında bu
kodlar ile anılacaklardır.
Demografik bilgiler ışığında yapılan görüşmelerde 13 kişi özel sektör çalışanıdır 17 kişi ise
öğrencilerden oluşmaktadır. Yapılan görüşmelerde sadece 2 kişi spor yapmıyor olarak
gözükmektedir. Zaten spor kıyafetleri sadece spor esnasında değil günlük kullanımda da rahatlık
açısından tüketilmektedir. Görüştüğümüz kişiler spor kıyafetlerini sadece spor esnasında değil
günlük hayatta da rahatlığı açısından tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. Bu spor yapmayan 2
kişiden G5 spor kıyafeti tüketirken G7 hem spor yapmıyor hem de spor kıyafeti kullanmadığını
ifade etmiştir. Ancak G7’nin alınmasının sebebi şikâyet ettiği konuların tesettüre uygun spor
kıyafetleri konusunda önem arz etmesidir.
Spor yapılan yerlere baktığımız zaman ise tek bir tarafa ağırlık olduğunu görmemekteyiz.
Kadınlara özel spor salonları tercih edildiği kadar, karışık salonlarda tercih edilmektedir bunun
yanında açık alanlar ve spor parkları da tercih edilmektedir. Önceye göre tesettürlü kadınlar şimdi
daha çok spor yapmaktadır. Kadınlara özel açılan spor salonları, M jenerasyonunun başını çektiği
tesettürlü kadınların değişen hayat tarzları, kadınların artık daha çok özgüvenli olması gibi
sebepler spor yapmaya daha çok teşvik etmektedir.
Araştırmanın ikinci sorusu görüşme yaptığımız kişilerin kendi inanç ve hayat tarzı göz önüne
alındığında M jenerasyonu kavramıyla kendilerini ilişkilendirip ilişkilendirmemeleriydi. Bu
araştırmada önemli olan görüşmecilerin bu kavram ile kendilerini ilişkilendirmeleriydi. Kavram
henüz çok yeni olduğu için görüşmeye katılan kişilerden sadece 1 kişi kavramı daha önceden
duymuş geri kalan 29 kişi daha önce duymamış olduklarını ifade etti.
Kavram ile kendisini ilişkilendiren bazı görüşmeciler şunları ifade etti;
G1: Yani evet, yaşam şeklim bu tanıma uyuyor. Modern çağ ister istemez gençleri etkiliyor
her yönden. Teknoloji, moda, ortamlara girme olsun bunları takip eden ve etkilenen bir insanım.
G10: Evet sonuçta bu kimliği koruyarak hayatımızı devam ettiriyoruz ve bazı düşüncelerle
de uğraşmak zorunda kalıyoruz bu tarz ortaya atılan bir fikir bence gayet güzel ve uygun. Bende
bunun içinde olduğumu düşünüyorum.
G21: Evet şöyle dini inanışım, giyinişim, veya bu konudaki düşüncelerimi teknoloji, moda
gibi konularla birleştiriyorum. İnancımdan taviz vermeyecek bir şekilde günümüze ayak
uydurmaya çalışıyorum.
G24: Bence günümüzde ki gelişmelere uyum sağlamak gerekiyor. Dediğiniz gibi sosyal
medya ve internet Müslümanların kendilerini ifade etmesi için olumlu yönde kullanılabilir. Bende
eğlencenin yanında dini paylaşımlar yapmak için kullanıyorum sosyal medyayı veya bilmediğim
bir konuyu youtube’da bir hocadan dinleyebiliyorum veya iş yerine giderken giyimime özen
gösteriyorum. İnancıma ters düşmeyeceği şekilde modern yaşamaya çalışıyorum.
G27: Evet ilişkilendiriyorum. Bu saydıklarınız aslında normal şeyler. Ama bir tesettürlü
kadın yapınca sanki olay oluyor olmaması lazım aslında.
Araştırmanın üçüncü sorusunda görüşmecilere tesettür veya spor markalarının sattıkları spor
kıyafetlerinden memnun musunuz diye soruldu. Tesettüre uygun spor kıyafetleri henüz çok
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popülerleşmiş bir konu değil bu yüzden bu soruda ki amaç bireylerin ne türlü şikâyetleri olduğu
firmaların bu şikâyetler karşısında neler yapabileceğini saptamak. Bu sayede talepleri
karşılayacak tüketicileri memnun edecek ürünler piyasaya sürülebilir.
Soru karşısında 22 kişi ihtiyaçlarını karşılamadığını ifade ederken 5 kişi karşıladığını 3 kişi ise
kısmen karşıladığını ifade etti. Karşılamadığını ifade eden 22 kişinin şikâyetleri 4 kategoriye
ayırmak mümkün. Bunlar; tesettüre uygun olmaması, kalite kumaşı ve rahatlığının kötü olması,
çeşitliliğin az ve tasarımların çok iyi olmaması ve son olarak ürünlerin pahalı olması.
Tesettüre uygun olmaması
G1: Piyasada ki spor kıyafetleri karşılamıyor şahsım adına onu söyleyebilirim. Tesettüre
uygun spor kıyafeti bulmak zor tam tesettürü karşılamıyorlar.
G2: Tesettüre daha uygun şekilde tasarlanmış olmasını isterim. Bunun yanında da çok
fazla çeşitlilik yok.
G3: Spor kıyafeti alamaya çalışıyorum ama hem tesettüre uygun değil hem de uygun
olanların kalitesi kötü oluyor. Bunun yanında tesettür sektöründe yeni popülerleştiği için spor
kıyafetleri çok pahalı oluyor.
G14: Küresel markaların tesettüre uygun kıyafetler çıkarmasını isterdim onların öncülük
yapması küçük markalarında kendilerini geliştirmelerini sağlayacaktır. Darlık büyük sıkıntı.
G21: Tesettüre uygunluk olarak karşılamıyor. Kadınlara özel salonda çalışırken pek sıkıntı
olmuyor orası sorun değil ama günlük kullanımda veya dışarıda spor yapmak için tesettüre
uygunluk açısından karşılamıyor.
G26: Karşılamıyor. Tesettür markalarının sattıkları spor kıyafetleri hoşuma gitmiyor. O
yüzden popüler markalardan alıyorum ancak onlarda tesettüre uygun değil o yüzden üzerine
vücut hatlarımı belli etmeyecek kıyafetlerde giymek durumunda kalıyorum.
Kumaş kalitesi ve rahatlık
G11: Kumaşların daha düzgün olmasını isterdim. Tesettür piyasasında çok fazla sentetik
ve naylon kullanılıyor. Çok ucuza mal edip çok pahalıya satıyorlar. O yüzden pamuk olması
önemli ürünlerin.
G12: Normal spor kıyafetlerinde kullanılan kaliteli kumaşların kullanılmasını isterim ve
tasarımlarının da geliştirilmesini.
G16: Ürünler rahat değil. Çok tek tip ürün var ve kumaşları da polyester. Yani küresel
markaların bu konuda daha çok bizim ihtiyaçlarımızı karşılayabilir ancak onlarda da fiyat pahalı
oluyor.
G22: Çok rahat olmuyor bize uygun spor kıyafetleri. Mesela ben pilates yapıyorum bana
uygun daha rahat kıyafetlerin olmasını isterim.
G23: Yeteri kadar salaş ve kaliteli değil. Kumaşları daha pamuklu ve modelleri tesettüre
uygunluk açısından daha salaş olabilir.
G25: Kalite yönünden sıkıntılı. Çok fazla çeşitlilik bulamıyoruz. Genelde aynı tarz
üretimler oluyor.
G30: Benim için olmazsa olmaz kumaşların pamuk olması. Ama tesettür piyasasında çok
fazla polyester kullanılıyor bu da hem rahat değil hem de zararlı.
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Tasarım ve çeşitlilik
G7: Ürünler çok tek tip ve sürekli aynı tip ürünler almak istemiyorum. Bunun yanında
ürünlerin spor yanında dışarıda giyilebilecek kadar tasarımlarının iyi olmadığını düşünüyorum.
G9: Tesettür kıyafetlerinin sattığı spor kıyafetlerini çok sevmiyorum bana çok hitap
etmiyor. Genel anlamda küresel markaların sattığı spor kıyafetlerini alıp tesettüre uygun hale
getirmeye çalışıyorum. Ben bazen erkek reyonundan da giyiniyorum bu tarz ürünleri çünkü
bolluğu istediğim gibi kadın reyonundan bulamıyorum o yüzden bazen erkek reyonundan
alıyorum daha rahat olduğu için.
G18: Tam karşılamıyor çeşitlilik konusunda sıkıntı var bence.
G24: Maalesef karşılamıyor. Çok fazla tek tip ürün var. Tesettüre uygun olmayan spor
kıyafetleri çok daha güzel ve kaliteli ancak dar oldukları için onları alamıyoruz. Çeşitlilik biraz
daha artsa tesettüre uygun spor kıyafetlerinde daha iyi olur bizim için. Birde kalite konusu var.
Tesettür kıyafeti satan internet sitelerinden yaptığım spor kıyafeti alışverişinde gelen ürünün
kalitesini pek beğenmedim.
G27: Geçmişe göre daha iyi ama tamamen memnunum diyemem. Hala tasarım ve kalite
yönünden sıkıntılar var. Tesettüre uygun olunca hemen atlayıp alacağımızı sanıyorlar herhalde .
Bu konuda biraz daha özen göstermeliler.
Pahalılık
G7: Çok pahalı ürünler. Normal spor kıyafetlerine nazaran tesettüre uygun diye daha
pahalıya satıyorlar.
G8: Fiyatlar çok yüksek. Normal bir spor kıyafetine biraz kol boyu ekleyip tesettüre uygun
satıyorlar fiyatı da iki katına çıkartıyorlar.
G13: Spor kıyafetleri sektörünün daha çok gelişmesini isterim. Çünkü ne kadar gelişirse
fiyatlar biraz daha düşer çok pahalıya satılıyorlar.
G29: Tesettür piyasası bizim ihtiyaçlarımızı karşılamaktan ziyade bizi sömürmek üzerine
kurulmuş bir piyasa. Çok güzel ürünler bulunsa da fiyatlar çok pahalı. Tesettürlü olmayan
kadınların alabileceği çok daha uygun kıyafetler varken biz tesettürlü olduğumuz için fiyat
anlamında mağdur ediliyoruz.
Satın Alma Davranışı
Üçüncü soruyla bağlantılı olarak eğer piyasada ihtiyacınızı karşılayacak spor kıyafetleri
olsa bu ürünlere karşı satın alma davranışınız nasıl olur sorusu yöneltilmiştir. Bununla ilgili olarak
anlamlı bir sonuç ortaya çıkmıştır. Genel olarak şikâyetçi olan ve kısmen memnun olan
görüşmeciler olumlu yönde ifadeler kullanmıştır.
G2: Tesettüre uygun spor kıyafeti olsa bu beni spora da daha fazla teşvik edebilir çünkü
ben dışarıda da spor yapmayı seviyorum. Dışarıda daha rahat spor yapardım.
G4: Spor yapmasam da tasarım olarak güzel olsa spor kıyafetleri ve tesettüre uygun olsa
günlük hayatta da giyerdim.
G7: Tesettüre uygun spor kıyafetleri olsa bu beni spora teşvik etmese bile satın alırdım.
Dışarıda giymek için veya yürüyüş yapmak içinde alabilirdim çünkü normal tesettür kıyafetleri
rahat olmuyor.
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G12: Uygun ürünler olsa beni spor yapmaya teşvik eder tabi ki satın almaya da. Özellikle
benim gibi dışarda spor yapmayı tercih edenler için.
G16: Yani tabi ki alırım. Spor yaparken giydiğim kıyafetler çok rahat olmuyor. İhtiyacımı
karşılayacak ürünler olsa daha iyi spor yapabilirdim.
G23: İhtiyacıma cevap veren ürünler olsa daha fazla alırım. Sporu da geçtim mesela şimdi
yaz ayları geliyor insan daha rahat ve salaş şeyler giymek istiyor. Kaliteli ürünler olsa bu yüzden
tercih ederdim.
G24: Yani satın alma eğilimim şöyle olur sonuçta spor kıyafetleri alıyorum alacağım
kalitesiz ürünler yerine ihtiyacımı karşılayacak kaliteli olanı alırım.
G28: Evet alırım. Çünkü tesettüre uygun hale getirmek için iki veya üç parça kıyafet almak
durumunda kalıyorum. Tesettüre uygun spor kıyafetleri olsa alırım.

Satın Almayı Etkileyen Önemli Kriterler
Görüşmecilere yöneltilen dördüncü soruda ise spor kıyafeti alırken onlar için en önemli
kriterlerin hangileri olduğu soruldu. İslam’a uygun olması, kalitesi ve tasarımının güzel olması
(modayla uygun olması) kriterlerini önem sırasına göre sıralamaları istendi. Bu sıralamalar tablo
1’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Spor Kıyafeti Satın Alınmasını Etkileyen Önemli Kriterler Sıralaması
1. KRİTER

KOD

2.KRİTER

3.KRİTER

G1

İslam’ uygunluk

Kalite

Tasarım

G2

İslam’a uygunluk

Tasarım

Kalite

G3

İslam’a uygunluk

Kalite

Tasarım

G4

Kalite

Tasarım

İslam’a uygunluk

G5

Kalite

Tasarım

İslam’a uygunluk

G6

İslam’a uygunluk

Tasarım

Kalite

G7

İslam’a uygunluk

Tasarım

Kalite

G8

Kalite

İslam’a uygunluk

Tasarım
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G9

Tasarım

Kalite

İslam’a uygunluk

G10

Kalite

İslam’a uygunluk

Tasarım

G11

İslam’a uygunluk

Kalite

Tasarım

G12

Kalite

İslam’a uygunluk

Tasarım

G13

İslam’a uygunluk

Kalite

Tasarım

G14

Kalite

İslam’a uygunluk

Tasarım

G15

İslam’a uygunluk

Kalite

Tasarım

G16

Kalite

Tasarım

İslam’a uygunluk

G17

Kalite

Tasarım

İslam’a uygunluk

G18

İslam’a uygunluk

Tasarım

Kalite

G19

Tasarım

İslam’a uygunluk

Kalite

G20

İslam’a uygunluk

Tasarım

Kalite

G21

Kalite

İslam’a uygunluk

Tasarım

G22

İslam’a uygunluk

Kalite

Tasarım

G23

Kalite

Tasarım

İslam’a uygunluk

G24

Kalite

Tasarım

İslam’a uygunluk

G25

İslam’a uygunluk

Kalite

Tasarım

G26

İslam’a uygunluk

Tasarım

Kalite

G27

Kalite

Tasarım

İslam’a uygunluk
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G28

İslam’a uygunluk

Kalite

Tasarım

G29

Kalite

İslam’a uygunluk

Tasarım

G30

Kalite

Tasarım

İslam’a uygunluk

Bu sıralamalar çerçevesinde 14 kişinin birinci satın alma kriteri İslam’a uygun olması, 14 kişi için
kalitesi ve 2 kişi içinde tasarımı önemlidir. İkinci önemli kritere baktığımız zaman ise 14 kişi için
tasarım, 9 kişi için kalitesi, 7 kişi içinde İslam’a uygun olması sonucu çıkmıştır. Kalite ile İslam’a
uygunluk birinci kriterde eşit sayılarda çıkmıştır. Bunun en önemli sebebi de ürünlerde kullanılan
kumaşların kalitesiz olması. Genel olarak görüşmecilerin şikâyet ettiği konu ürünlerde pamuk
kullanılmaması. Tesettür piyasasında polyester, sentetik ve naylon maddeleri oldukça fazla
kullanıldığını ifade eden görüşmeciler artık daha fazla kumaş kalitesi ve pamuk kullanılmasını
istemektedirler. Tasarım konusuna değinecek olursak eğer ikinci önemli kriterde tasarım
olduğunu ifade eden 14 kişi olmuştur. Görüşmeciler artık tesettüre uygun spor kıyafetlerinin
dışarıda da giyinilecek kadar tarz ve güzel olmasını talep etmektedirler. Bazı görüşmeciler tesettür
markalarının sattıkları spor kıyafetlerini evde giyilebilecek pijamalara benzetmişlerdir.
Burada şu hususu atlamamak gerekir. Birinci satın alma kriterine kalite veya tasarımı koyanlar
bu sıralamayı şu yönden yapmışlardır. İslam’a uygunluk onlar için olmazsa olmaz ama İslam’a
uygun diye tasarımı veya kalitesi kötü ürünü tercih etmemektedirler. Onlar için kalite veya
tasarım şartları yerindeyse İslam’a uygun olanı tercih etmektedirler. O yüzden ilk kritere kalite
veya tasarımı koymuşlardır.
Spor Başörtüsü
Son soruya geldiğimizde görüşmecilere son 1-2 yıldır piyasa sürülen spor başörtüsü
hakkında ki görüşlerini sorduk. Bu girişimi başlatan dünyaca ünlü spor markası Nike’ın çıkardığı
Pro Hijab ürünüdür. Son yıllarda gerek moda gerek spor markaları olsun bu kitleyle ilgilenmeye
başlamışlardır. Nike’ın bu girişimi bütün dünyada yankı uyandırdı ve pek çok habere konu oldu.
Bu spor başörtüsünü diğerlerinden ayıran özellikleri; nefes alabilen bir kumaş, ter tutmayan
özellik, esnek file ve elastik bağ gibi diğer başörtülerinde olmayan özellikleri vardır. Nike’ın bu
girişiminden sonra bazı yerel markalarda spor başörtüsü çıkarttı. Bu ürünün gerek yenilikçi bir
ürün olması gerek Türkiye’de ki yansımaları merak edildiği için görüşmecilere bu ürün hakkında
ki fikirleri soruldu. Bu soruyla amaçlanan şey bu yenilikçi ürünün spor yapmak isteyen veya
günlük hayatta kullanmak isteyen tüketicilerin bu üründe beğendikleri veya beğenmedikleri
yanlar. Beğenmedikleri yanlar ile bu tarz ürünler üretmek isteyen markalara rehberlik yapacaktır
veya Nike markasının ihtiyaç duyması halinde bu ürününü geliştirmesi gerekecektir.
Görüşmecilerin çoğu bu ürünü daha önceden görmüştür. Ancak bazıları daha önce
görmediği için araştırmacı tarafından Nike markasının spor başörtüsü ürünü görüşmecilere
gösterilmiştir.
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Resim 1. Nike Pro Hijab
Yukarıda da gösterildiği gibi spor başörtüleri bu şekildedir. Görüşmecilerin ifadelerine
göre 14 kişi bu ürünler hakkında olumlu düşüncelere sahiptir, 16 kişi ise olumsuz şeyler
söylemişlerdir. Olumlu ifadelerde bulunanlar genel olarak kullanışlı olduğunu ve Nike gibi ünlü
bir markanın böyle bir girişimini sevdikleri açısından değerlendirirken olumsuz ifade de
bulunanlar ise tasarımının çok kötü olduğundan ötürü ürünü beğenmedi. Şunu da söylemekte
fayda olacaktır ki bu ürünü görüşmecilerden sadece G17 kullanıp deneyimlemiştir, diğer
görüşmeciler ürünü ya duymamış yada online ortamlarda görmüşlerdir. Bazı çarpıcı görüşmeci
yorumlarına yer verirken olumlu ve olumsuz tutumlar olarak ikiye ayırmanın faydası olacaktır.

Olumlu tutumlar
G1: Dışarıda kullanmak için gayet güzel. Tesettüre de uygun. Spor yaparken normal şal
veya eşarp yerine bu daha kullanışlı.
G7: Bence kullanışlı duruyor. Böyle bir ürün görmek güzel piyasada tesettürlü kadınlar
açısından. Ancak tasarımı geliştirilmesi lazım. Tasarımı iyileştirilirse ileride belki kullanırım.
G9: Daha öncesinde çok fazla alternatif yoktu ve tesettürlü kadınlar pek fazla spor
yapamıyordu veya uluslararası platformlarda boy gösteremiyorlardı. Bu yüzden böyle
girişimlerin olması güzel, kullanışlıda olduğunu düşünüyorum. Kullanan arkadaşlarım var onlar
baya memnun.
G12: Nike gibi bir markanın bu girişimini sevdim, kullanışlı gibi de duruyor. Ancak çok
pahalı ve tasarımı biraz sıkıntılı.
G16: Ürün özelliklerine baktım eminim ki normal şal veya eşarptan daha rahattır. İleride
kullanabilirim ancak fiyatı biraz tuzlu.
G17: Kullanışlı, ürünü daha önceden satın aldım biraz daha çeşidi arttırılabilir.
Olumsuz tutumlar
G3: Ben beğenmedim. Duruşu şaldan ziyade boneye benziyor. Tasarımı kötü bence.
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G5: Ben onları kullanmam. Tasarımı çok kötü geliştirilebilirse belki ama bu haliyle olmaz.
G8: Bence kullanışlıda değil tasarımı da.
G10: Tasarımını açıkça pek beğenmedim. Daha çok boneye benziyor bende pek bone
sevmem. Ben şahsen kullanmam ama biraz daha düzgün bir hale getirilirse kullanabilirim.
G21: Kullanıma yatkın bulmadım. Çok çirkin bir görüntüsü var. Düşünülmesi güzel ama
pek estetik durmuyor.
G22: Haşama bonesi gibi. Türkiye’de çok nadir kullanılır. Herkesin kullanacağını
düşünmüyorum. Tesettüre uygun ama bence kullanışlı değil.
G25: Açıkça söylemem gerekirse ben görsel açıdan çok beğenmedim. Yani kullanmazdım
herhalde ama kullanış açısından rahat ve esnek bir kumaşı var sanırsam kullanan kişiler memnun
kalmış olabilir. Daha farklı bir tarzda olsaydı kullanabilirdim bende.
Burada ürünü kullanışlı bulanlar ve bulmayanlar neredeyse ikiye ayrılmıştır. Fiyatı da genel
olarak pahalı bulunmuştur. Ancak bu tarz ürünleri üreten firmaların sayısı arttıkça fiyatlarda bir
düşüş olacaktır. Ürünü beğenmeyen görüşmeciler keskin ifadelerle eleştirmiş tasarımını kötü
bulmuşlardır. Olumsuz ifadeler de bulunanlar ürünün tasarımının geliştirilmesi halinde ürünü
ileride alabileceklerinin sinyallerini de vermişlerdir. Beğenenler ise Nike gibi küresel bir
markanın kendileri için bir girişimde bulunduklarını sevmiş ve ürünü kullanışlı bulmuşlardır. Bu
ürün hakkında görüşmecilerden aldığımız bilgiler ışığında bu tarz ürünler üretmek isteyen
firmalara şunlar tavsiye edilebilir.
-

Ürünün tasarımı bone ve haşema andırmayacak şekilde göze daha çok hitap etmeli.

-

Kumaş olarak polyester, naylon gibi maddelerden uzak durulmalı.

-

Fiyatlar ulaşılabilir olmalı.

-

Renk çeşitliliği ve daha kişiselleştirilmiş tasarımların olması gerekli.

-

Türkiye’de bu tarz ürünlerin tutundurma faaliyetlerine daha çok çaba harcanmalı.

5. SONUÇ VE ÖNERİLER
M jenerasyonu gün geçtikçe pazarlama alanında popülerlik kazanacak bir kitle olmaya doğru
gitmektedir. İslami sektörlere yapılan yatırımlar, dünyaca ünlü markaların bu kitleyi yavaş yavaş
hedeflemesi bunun bir işareti. Bu araştırmaya kaynaklık eden State of the Global Islamic
Economy 2018 raporunda muhafazakâr moda sektöründe spor kıyafetlerinin dünyada yükselen
bir trende sahip olması. Bu araştırma sonucunda da Türkiye’de ki M jenerasyonu kadın
tüketicilerin henüz yeni yeni popülerleşen tesettüre uygun spor kıyafetlerine karşı tutumları, satın
alma kriterleri, ürünlerin onların ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamadığı araştırılmıştır. Mevcut
ve gelecekte bu sektöre girmek isteyen firmalara önerilerde bulunarak ortaya konmuştur.
Genel olarak M jenerasyonu kadın tüketicileri Türkiye’de ki spor kıyafetlerinin ihtiyaçlarını
karşılamadığından yakınmaktadır. Bununla ilgili en büyük şikâyetleri spor kıyafetlerinin tesettüre
pek uygun olmaması. Spor yapan tesettürlü kadınların sayısı günden güne artmaktadır ve bu
kadınlar sadece kadınlara özel spor salonlarına gitmemektedir. Kadınlara özel spor salonlarının
yanında karışık spor salonlarına, spor parklarına, tenis kortlarına, açık alanlara da gitmektedirler.
Bu yüzden tesettüre uygun daha çok spor kıyafetlerinin olması bu kitlenin ilgisini çekecektir.
Bunun yanında kullanılan kumaş kalitesi de çok önemlidir. Kullanıcıların en çok şikâyet ettiği
konulardan biride ürünlerin kalitesiz kumaşlardan olması. Literatür kısmında da belirtildiği gibi
M jenerasyonunun yeşil ve çevre bilinci de artmaktadır. O yüzden ürünlerde kullanılan polyester,

933

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

sentetik ve naylon maddelerin hem kendilerine hem de doğaya zarar verdiklerini bilmektedirler.
Onun için ürünlerde pamuk kullanımına dikkat edilmeli. Türkiye’de tesettüre uygun spor kıyafeti
satan firmaların dikkat etmesi gereken bir diğer konu ise ürünlerin tasarımı ve çeşitliliği.
Muhafazakâr kesime hitap eden çoğu firma yıllarca tembellik yapmıştır. Sadece o kesime hitap
etmenin yeterli olduğu sanılmıştır. Ancak M jenerasyonu bilincinin gelişmesiyle bu kitle de artık
markalardan kendileri için özen göstermesini talep etmektedir. O yüzden onlara sunulan ürünlerin
daha özenle hazırlanmasını istemekte, ürünlerin daha çok çeşitlenmesini istemekte ve markaların
onları ciddiye almasını istemektedir. Bunun için muhafazakâr kesime hitap eden firmaların
geleneksel kafa yapılarından sıyrılıp profesyonel pazarlama elamanlar ile çalışmaları bu kitleyi
anlayıp onlar için planlı çalışmalar yapmaları iyi olacaktır. Kategorilere ayırılan son şikâyet
konusu ise ürünlerin gereksiz pahalı olmasıydı. M jenerasyonu dini inançlarının sömürülmesini
istememektedir. Sırf tesettüre uygun diye çok ucuza mal edilen ve kalitesiz kumaşlardan yapılıp
fahiş fiyatlara satılması tepkilerini çekmektedir. Firmaların bu konuda kendilerini mağdur
etmelerini istememektedirler.
Araştırma sonucunda tüketicilerin satın alma kriterlerini etkileyen faktörlerde İslam’a uygunluk
ile ürün kalitesi eşit sayıda çıkmıştır. Buda bize gösteriyor ki sadece İslam’a uygun olması bu
ürünlerin tercih edilmesi için bir sebep değil. Tüketiciler tarafından İslam’a uygunluğu kadar
ürünlerin tasarımının, modaya uygun olmasının ve kalitesinin de önemi vardır. M jenerasyonu
için bu diğer hususlarda İslam’a uygunluk kadar çok önemlidir. Öyle ki bazı durumlarda tesettüre
uygun olmayan spor kıyafetlerini alıp İslam’a uygun bir şekle getirip tüketenlerde vardır. Buda
tesettüre uygun spor kıyafetlerinin tasarımının veya kalitesinin kötü olmasından
kaynaklanmaktadır. Görüşmeciler ihtiyaçlarını karşılayabilecek ürünlerin piyasada olmasının
kendilerini spor yapmaya daha fazla teşvik edeceğini ve satın alma eğilimlerinin daha fazla
olacağını ifade etmişlerdir. Artık daha fazla tesettürlü kadının spor yapması ve dünya spor
sahnesine daha fazla Müslüman kadının çıkması bu konuda ki bilinci arttırmakta, kadınları spora
daha fazla yöneltmektedir. Bu yüzden firmaların daha özenli bir şekilde spor kıyafetleri tasarlayıp
tüketicilerin karşısına çıkması onların yararına olacaktır.
Spor başörtüsü konusuna gelindiğinde ise görüşmeciler kullanışlı bulanlar ve bulmayanlar olarak
ikiye ayrılmıştır. Burada da karşımıza tasarım konusu çıkmaktadır. Nike gibi ünlü bir spor
markasının bu girişimi olumlu karşılansa da tasarımına çok ciddi eleştiriler gelmiştir. Olumsuz
düşüncelere sahip görüşmeciler ürünü bu haliyle kesinlikle kullanmayacağını ifade etmiş
tasarımının geliştirilmesi durumunda ileride kullanabileceklerini ifade etmişlerdir. Ürünün yüze
yapışık gibi durması, bone ve haşemaya benzetilmesi gibi sebeplerle de olumsuz eleştiri almıştır.
Bunun yanında ürünün henüz yaygın olarak üretilmemesi fiyatını ulaşabilir kılmamaktadır.
Görüşmeciler fiyatının çok pahalı olduğunu ifade etmişlerdir. Kullanışlı bulanlar ise normal şal
veya eşarplara nazaran iyi bir alternatif olduğunu ifade etmiş bu tarz girişimlerin hoşlarına
gittiğini ifade etmişlerdir.
Tüm bu sonuçlar ışığında tesettüre uygun spor kıyafetleri konusunda M jenerasyonu kadın
tüketicileri hedefleyecek mevcut veya gelecekte bu kitleyi hedefleyecek firmalara ve girişimcilere
şunlar önerilir;
-

Üretilen ürünlerde naylon, polyester ve sentetik kumaşlardan uzak durulmalı çünkü
bu maddeler hem insan sağlığına hem de çevreye zararlı M jenerasyonu da bu bilincin
farkında. Daha çok pamuk kullanılmalı.

-

Ürünler sırf tesettüre uygun diye fahiş fiyatlara satılmamalı. M jenerasyonu bu
ürünlerin kendilerine hitap ettiği için yüksek fiyatlara satıldığının farkında. İnançları
sömürülmemeli.

-

Firmaların geleneksel kafa yapılarından sıyrılıp profesyonel pazarlama elemanlarıyla
çalışmaları bu kitleyi anlamak için yararlarına olacaktır. Muhafazakâr kesime hitap
eden firmalar yıllarca tembellik yapmışlardır ve bu tüketicileri anlamak, ihtiyaçlarına
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çözüm üretmek yerine sadece bu kitleyi hedeflemenin avantajlarını kullanmışlardır.
Ancak M jenerasyonu da her tüketici gibi firmaların kendilerine değer vermelerini,
ihtiyaçlarına çözüm getirmelerini, duygusal bağ kurabilecekleri markalar
istemektedirler. Bu yüzden firmaların marka yönetimini ve pazarlama stratejilerini
profesyonel ekiplerle yapması gerekmektedir.
-

Ürünlerin tasarımı modaya uygun, yenilikçi ve spor esnasında performansı olumsuz
etkilemeyecek ürünler üretilmeli. Tasarımlar sokak havasını yansıtmalı, pijamayı
andırmamalı.

-

Spor kıyafetleri sadece spor esnasında değil rahatlığı açısından günlük hayatta da
tercih edilmektedir. Bu yüzden ürünlerin tasarımı bu ihtiyacı da karşılayabilmeli.

-

Tek tip ürünler üretmekten kaçınılmalı çeşitlilik arttırılmalı. Daha kişiselleştirilmiş,
renk çeşitliliği, model çeşitliliği fazla ürünler üretilmeli.

-

Spor kıyafetleri için reklam ve sponsorluk faaliyetlerine daha çok çaba harcanmalı.
Özellikle son yıllarda uluslararası platformlarda yarışan çok sayıda başörtülü sporcu
yer almaktadır. Bu sporcular ile yapılacak sponsorluklar bu ürünlerin popülerliğini
takipçileri açısından arttıracaktır.

-

M jenerasyonu sosyal medyayı oldukça aktif kullanmaktadır. Bunun yanında geniş
kitlelerce takip edilen pek çok instagram fenomeni bulunmaktadır. Bu yüzden
firmaların instagramı çok etkin kullanması veya bu fenomenlerle anlaşma yoluna
gitmesi ürünlerinin tanıtımı için oldukça faydalı olacaktır.

Gelecekte yapılacak çalışmalara öneriler
-

Türkiye İslami moda sektöründe tüketim harcamaların ilk sırada, ihracatta ise
dünyada üçüncü sıradadır. Dolayısıyla Türkiye bu sektörde önemli bir ülkedir.
Gelecek çalışmalarda İslami moda sektörünün farklı boyutları ele alınabilir.

-

M jenerasyonu interneti ve sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanmaktadır.
Yapılan gözlemler sonucunda instagramdaki butiklerden oldukça fazla alışveriş
yapmaktadırlar. M jenerasyonunun sosyal medyada tüketim alışkanlıkları
araştırılabilir.

-

Mastercard-Crescentrating Global Muslim Travel raporuna göre Müslüman
tatilcilerin İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkeler arasında en çok seyahat ettiği ikinci
ülke Türkiye’dir. İleride yapılacak çalışmalarda M jenerasyonunun tatil ve otel
tercihlerini hangi kriterlere göre yaptıkları çalışılabilir. Tüm bu yapılacak
çalışmaların ortaya çıkaracağı sonuçlar bu kitle için yapılacak güçlü girişimleri
doğurabilir.
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MÜŞTERİLERİN SOSYAL MEDYA GİRİŞİMCİLİĞİ ÜRÜNLERİNE
YABANCILAŞMASI
CUSTOMER ALIENATION TO SOCIAL MEDIA
ENTREPRENEURSHIP PRODUCTS
Nilsun SARIYER*
ABSTRACT
Social media entrepreneurship has a business idea that will express economic value and as a result
of this feasibility research, it is possible to define it as an activity to produce and sell goods and
services through social media. Alienation is the opening up of the distance between the physical
and spiritual existence of the human being. In the context of the consumer society, the alienation
of customers from themselves, their identities, the products they buy or use, and businesses have
brought foreign customers to the forefront. In this study, the characteristics of customers alienated
from social media entrepreneurship products were investigated. For this purpose, “Alienated
Customer Scale” developed by Allison was used. In the research, snowball sampling, which is
one of the non-random sampling methods, was performed. Data were collected by questionnaire
method. The survey was created in Google Documents format. Factor analysis was used for data
analysis. As a result of the research, it was found that alienated customers alienated social media
entrepreneurs' products because of their powerlessness and meaninglessness.
Keywords: Alienated Customer, Social Media Entrepreneurship, Alienated Customer Scale.
ÖZET
Sosyal medya girişimciliği, ekonomik anlamda değer ifade edecek bir iş fikrine sahip olup bu
fikri yapılabilirlik araştırması sonucunda yatırıma dönüştürüp sosyal medya aracılığıyla mal ve
hizmet üretip satma faaliyeti olarak tanımlamak mümkündür. Yabancılaşma ise insanın fiziki ve
ruhi varlığı arasındaki mesafenin açılmasıdır. Tüketim toplumu çerçevesinde müşterilerin,
kendilerine, kimliklerine, satın aldıkları ya da kullandıkları ürünlere ve işletmelere
yabancılaşmaları, yabancılaşmış müşterileri ön plana çıkarmıştır. Bu çalışmada sosyal medya
girişimciliği ürünlerine yabancılaşan müşterilerin özellikleri araştırılmıştır. Bu amaçla Allison
tarafından geliştirilen “Yabancılaşmış Müşteri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada, tesadüfi
olmayan örnekleme yöntemlerinden kartopu örneklemesi yapılmıştır. Veriler, anket yöntemiyle
toplanmıştır. Anket uygulaması, Google Documents formatında oluşturulmuştur. Verilerin
analizinde faktör analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda yabancılaşmış müşterilerin sosyal
medya girişimcilerinin ürünlerine güçsüzlük ve anlamsızlık nedeniyle yabancılaştıkları ortaya
çıkmıştır.
Anahtar Kelimeler: Yabancılaşmış Müşteri, Sosyal Medya Girişimciliği, Yabancılaşmış
Müşteri Ölçeği.
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1. GİRİŞ
21. yüzyılda birçok alanda etkili olan sosyal medya uygulamaları, günümüzde bireylerin
vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bu uygulamaların yoğun kullanımı, günlük hayattaki
birçok olguyu geçmişten farklı ve geleneksellikten devinerek farklı boyutlara ulaştırmaktadır.
Günümüzde Web 2.0’ın kullanıcıları aktif hale getirmesi, sosyal medyayı tüketici tarafından
oluşturulan medya haline dönüştürmüştür. İşletmelerin de sosyal medyaya yönelmeleri,
tüketicilerin sosyal medya pazarlama faaliyetleriyle sık sık karşılaşmasını kaçınılmaz hale
getirmektedir. Ancak ilk başlarda çok dikkat çeken sosyal medya pazarlama çalışmaları, zaman
içinde alışıldık, farkedilmeyen, bıkkınlık veren faaliyetler olarak görülmeye başlanmıştır. Hatta
çoğu tüketici, sosyal medyadaki pazarlama faaliyetleriyle ilgilenmemektedir. Özellikle
bencilleşen dünyada tek başına var olan asosyal insan sayısındaki artış, yabancılaşması
dolayısıyla herşeye yabancılaşmayı gündeme getirmektedir. Bu çalışmada sosyal medya
ürünlerine yabancılaşan müşteriler ele alınmıştır.

2. YABANCILAŞMA
Yabancılaşma kelimesi, Yunanca “alloiosis” ve eş anlamlısı “ekstasis” kelimelerinin Latince
çevirisi olan “allenus” kökünden türetilmiştir (Güğerçin ve Aksay, 2017: 1). “Yabancı”, “başkası”
anlamına gelen kavram, en genel tanımıyla bireyin fiziki ve ruhi varlığı arasındaki mesafenin
açılması olarak ifade edilmektedir (Özbudun vd., 2007: 16). Webster İngilizce Sözlüğü (1968)
kelimeyi, bir özelliğin başka bir tarafa iletilmesi; bir kişinin yabancılaşması; akli bir rahatsızlık
olmak üzere üç farklı anlamda tanımlamaktadır. Aslında kelimenin kullanımı insanlık tarihi kadar
eskidir (Seeman, 1959: 783; Schaar, 1961: 174). Mesela, Romalılar sadece zihinsel
yabancılaşmayı yabancılaşma olarak ifade etmişlerdir. Yabancılaşmış insanları toplumsal olarak
takdire değer saymışlardır (Seeman, 1959: 785). İlk Hıristiyanlar için yabancılaşma, insanın
Tanrı’dan ayrılması olarak kabul edilmiştir (Özbudun vd., 2007: 14). Bu, İslam tasavvufundaki
“Vahdet-i vücud” kavramıyla tanımlanan hal ile benzetilebilir. Geçmişte yabancılaşma teolojik
bir kavram olarak ele alınmıştır. İnsanın kendinden, bedeninden, köklerinden vb. ayrılması ayrıca
daha üst bir varlıkla bütünleşmesi olarak düşünülmektedir. Ancak bu konuda çalışan
akademisyenlerin yaptıkları tanımlamalar bu tanımlardan daha farklıdır (Tablo 1).
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Tablo 1. Yabancılaşma İle İlgili Bazı Tanımlar
YAZAR
Fromm, 1955

Seeman, 1959

Marcuse, 1968
Marx, 1976

Davis, l988
Teber, l990

Hegel, 1995

TANIM
Yabancılaşma ile nevroz eş anlamlıdır. Aslında nevroz yabancılaşma olgusu
sonucudur. Bir tutku (örneğin mevki, para, vs.) ile başlar, zaman içinde
ilerleyerek hastanın bütünlük duygusunu kaybetmesine ve yabancılaşmış bir
psikoloji içine hapsolmasına neden olur.
Yabancılaşma insanın içinde yaşanılan koşullarla ilişkilidir ve olayın
toplumsal boyutu gözardı edilmeden bireyin psişik yaşamdaki izdüşümlerinin
açığa çıkartılmasıdır.
Yabancılaşma, tüketim normları ve bunların bireyce içselleştiği ideolojik bir
ortamdır.
Modern üretim süreçleri özellikle insani ve sosyal boyutta değişiklikler ortaya
çıkarmaktadır. İşçi emek ve ürününe aidiyet duymamakta ve bütünlük
duygusundan uzaklaşmaktadır. “İş odaklı” bir hayat yaşayan birey etrafındaki
dünyaya karşı güvenilirliğini yitirerek korku ve ürperti hissetmeye
başlamaktadır.
Yabancılaşma, uyumsuzluk, iş grubu ve örgütten kopukluk duygusudur.
Maalesef düzeyinde artış oldukça psikolojik sorunlarda da artış ortaya çıkar.
Entelektüel beklentilerini doyuramayan ve kültürel amaçlarına ulaşamayan
birey, kendisini geliştirmek ve çoğaltmak olanaklarını ortadan kaldırır. Bu da
yabancılaşma yaşamasına sebep olur.
Kendi dünyası içinde kendini özümsemeye çalışan insan kendini kendinden
saklar. Birey olarak kendi yabancılaşmasından mağrurdur ve ilginç bir şekilde
bundan haz duymaktadır.

Marcuse, 1997

Modern dünya insanları tek boyutlu hale getirmektedir. Hayatın bütünselliği ve
güveninden yoksun bırakılan “tek boyutlu insan”, teknolojinin nüfuz ettiği tekil,
yabancılaşmış, yer yer psikopatolojik bir figüre karşılık gelmektedir.

Şimşek vd., 2006

Bireyin hayatı ve
yabancılaşmasıdır.

tabiatı

özümseyememesi

nedeniyle

doğaya

Tablo 1’deki tanımlarda iki ortak nokta vardır: İnsanın Kendisini Dış Dünyayla
Bütünleştirememesi ve İç Dünyasından Kaynaklanan Bilincinin Bölünmesiyle Alakalı Eylem ve
Deneyimler. Bu durumda insanın dış dünyaya veya kendi iç dünyasındaki uyumsuzluktan dolayı
ortaya çıkan her şeye yabancılaşma denilebilir.
Yabancılaşmanın nedenleri arasında modern sanayi toplumunun ortaya çıkardığı tüketim
normları bulunmaktadır. Bu normları içselleştiren birey, teknolojideki hızlı ilerlemeden de
etkilenince yabancılaşma ile karşı karşıya kalmaktadır (Johnson, 1974: 132). Bununla birlikte
teknoloji kendi yasalarını geliştirerek insanı kendisine tabi kılmaktadır (Özbudun vd., 2007: 38).
Özellikle teknolojinin getirdiği yüksek standartlar, insanın beklentilerini arttırmaktadır (Israel,
1971: 169). Günümüzde ortaya çıkan internet, haberleşme, teknoloji, iletişim alanlarındaki hızlı
gelişme, insanların yabancılaşma nedenleri arasındadır.

2.1.Yabancılaşmanın Ölçümü
Yabancılaşmanın ölçümü ile ilgili ilk çalışmayı Nettler yapmıştır. Nettler (1957), pazardaki
yabancılaşmanın ölçülmesi gerektiğini savunarak bunu denemiştir. Ancak çalışma ile ilgili
herhangi bir sonuç elde edememiştir (Nettler, 1957: 875). Daha sonra Pruden ve Longman (1972),
piyasadaki devlet müdahalesinin yabancılaşma yaratıp yaratmadığı ile ilgili çalışma yapmışlardır.
Yabancılaşma ile ilgili iki değişkeni incelemişlerdir: inanç ve etnik köken. Tüketicilerin devlet
müdahalesinin olumsuz piyasa koşulları oluşturmasından kaynaklanan yabancılaşma
yaşandıklarını saptamışlardır. Özellikle Afrika ve Meksika kökenlilerin diğer tüketicilere göre
daha güçlü yabancılaşma hislerinin olduğunu bulgulamışlardır (Pruden ve Longman, 1972: 874;
Allison, 1978: 565).
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Dean (1961) ve Middleton (1963), insanların yabancılaşmasını ölçmek için “Sosyal
Yabancılaşma Ölçeği”ni geliştirmişlerdir. Ölçekte elli ifade vardır. Her iki akademisyen de
yaptıkları çalışmaların sonucunda güçsüzlük, anlamsızlık, kuralsızlık, sosyal izolasyon ve kendini
tanıma olmak üzere beş boyut ortaya çıkartmışlardır (Seeman, 1959: 780). Bu ölçeği kullanan
Marx (1976), emeğe yabancılaşma, üretim sürecinde olmamaktan kaynaklanan yabancılaşma,
doğaya yabancılaşma ve insanın kendine yabancılaşması boyutlarını belirlemiştir. Bu ölçeği
kullanan diğer akademisyenler de farklı boyutlar saptamışlardır. Örneğin, Seeman (1959),
güçsüzlük, anlamsızlık, kuralsızlık, soyutlanmışlık ve kendine yabancılaşma; Mau (1992);
Brown, Higgins, ve Paulsen (2003) ile Sanberk (2003) güçsüzlük, kuralsızlık, soyutlanmışlık ve
anlamsızlık; Lambert (1980), güçsüzlük anlamsızlık, normsuzluk, kültürel yabancılaşma;
Burbach (1972), güçsüzlük, anlamsızlık, kendine yabancılaşma. Bahsedilen bu çalışmalarda
Sosyal Yabancılaşma Ölçeği ile ortak boyutların bulunduğu ancak bazı boyutların da eklendiği
görülmektedir.
Tüketici yabancılaşması ile ilgili ilk çalışmayı ise Pruden, Shuptrine ve Longman (1974)
yapmışlardır. Daha sonra Seeman (1959) tüketici yabancılaşmasının tüketicinin kendine
yabancılaşması, tüketicinin satın aldığı ve/veya kullandığı ürünlere yabancılaşması ve tüketicinin
diğer tüketicilere yabancılaşmasından bahsetmiştir. Allison (1975), Sosyal Yabancılaşma
Ölçeği’ndeki ifadelerden yola çıkarak “Yabancılaşmış Müşteri Ölçeği”ni geliştirmiştir. Bu ölçek
insanlardan ziyade müşterilerle ilgilidir. Bu nedenle Yabancılaşmış Müşteri Ölçeği’nin
geliştirilmesi pazarlama biliminde oldukça önemlidir.
Yabancılaşmış Müşteri Ölçeği toplam otuz beş ifadeden oluşmaktadır. Allison (1975), 368
tüketici ile yaptığı çalışmanın geçerlilik ve güvenilirliğini de test etmiştir. Faktör analizi yaparak
güçsüzlük, kuralsızlık, sosyal izalosyon ve kendine yabancılaşma boyutlarını tespit etmiştir
(Allison, 1975: 571). Yabancılaşmış Müşteri Ölçeği’nde, Dean (1961) ve Middleton (1963)’un
Sosyal Yabancılaşma Ölçeği’nde bulunan “anlamsızlık” ve “kendini tanıma” boyutları yer
almazken ölçeğe “kendine yabancılaşma” adı verilen bir boyut eklenmiştir. Burns (2010) eklenen
bu boyutu desteklemektedir. Pazarda kendine yabancılaşan tüketicinin pazarla ilişkilerini
sonlandırdığını ya da minimum düzeye indirdiğini savunmuştur (Burns, 2010: 26). Ancak çoğu
tüketici, yabancılaşma yaşadığının farkında değildir. Bu nedenle yapılan nitel çalışmalarda
yabancılaşmaya verilen cevaplar net değildir (Çelik, 2001: 146). Bununla birlikte günümüz
toplumunda tüketim merkezlerine yönelen tüketicinin az ya da çok yabancılaşma yaşadığı da
unutulmamalıdır (Aytaç, 2006: 48; Fromm, 2006: 125). Çünkü birey, kim olduğu ve kim olmak
istediğine karar verirken tükettikleri ön plana çıkmaktadır. Bu durum kişinin benlik bilincini
doğrudan etkilemektedir. Bundan kaynaklanan yabancılaşma da her zaman mümkündür.

3. SOSYAL MEDYA GİRİŞİMCİLİĞİ
Sosyal medya, web 2.0 teknolojileri üzerine kurulan ve yeni medya olarak ifade edilen derin
sosyal etkileşime, topluluk oluşumuna ve işbirliği projelerini başarmaya imkan sağlayan web
siteleridir (Akar, 2011: 21). Sosyal medyada zaman ve mekân sınırlaması olmadan paylaşım,
tartışmanın esas olduğu insani iletişim şeklidir (Vural ve Bat, 2010: 3351).
Web 2.0 dönüşümü, sosyal medya uygulamalarının çok sayıda kullanıcı tarafından tercih
edilmesine sebep olmuştur. Özellikle bireyler katılımcı olarak paylaşım yapabilme imkânına
sahip olmuşlardır. Sosyal medya, bloglar, forumlar, tartışma panoları ve sohbet odaları, tüketici
e-postası, tüketici ürünleri veya hizmet derecelendirme web siteleri ve forumlar, internet tartışma
panoları ve forumlar, moblog (dijital ses, görüntü, film veya fotoğraf içeren siteler) ve sosyal ağ
siteleri gibi çevrimiçi uygulamaları içerir (Mangold ve Faulds, 2009: 358). Bununla birlikte bu
medya sayesinde işletmelerin tüketicilerle iletişimi de değişmiştir. Mevcut müşterilere ulaşmak,
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yeni müşteri kazanmak, güven sağlamak, işletme veya marka bilinirliliğini sağlamak ve marka
imajı korumak için sosyal medya yaygın olarak kullanmaktadırlar (Mills, 2012, 165). Bu medya
uygulamalarının kullanılarak işletmenin, markanın ya da ürünlerin tanıtımının yapılması sosyal
medya pazarlaması olarak tanımlanmaktadır (Barefoot ve Szabo, 2010: 13). Bu medya aracığıyla
yapılan pazarlama maliyetlerinin düşük olması, bilginin hızlı yayılması ve güncel olması,
samimiyetin esas olduğu bir ortamda gerçekleşmesi, hedef kitleyi tanıma imkânı vermesi, ölçme
ve değerlendirmenin yapılabilmesi, aracısız direk iletişim sağlayarak kişilerarası yakınlık
sağlaması, referans yoluyla alınan bilgilerin güvenilirliğinin olması işletmeler açısından bu
pazarlamayı cazip kılmaktadır (Eröz ve Doğdubay, 2012: 136).
Web 2.0 ile internet kullanımının ucuzlaması ve gereken altyapının kolaylıkla sağlanabilmesi
işletmelerin yanısıra tekil kullanıcıların da sosyal medyayı ticari ve pazarlama hedefleri
doğrultusunda değerlendirme imkanı sağlamaktadır. Bu da ekonomide mikro ölçekli işletmelerin
artışını ve girişimcilik projelerinin yoğunlaşmasının yolunu açmıştır (Michaelidou, Siamagka, ve
Christodoulides, 2011: 1153-1154). Ayrıca teknolojinin ilerlemesi, pek çok sistemin teknolojik
süreçlerle iç içe geçmesine neden olmuştur. Geleneksel anlamdaki girişimcilik teknolojideki
gelişmelerden etkilenmektedir. E-ticaret ve sosyal medya uygulamaları girişimciler için önemli
bir mecra haline gelmiştir. Bu medya sayesinde yeni pazarlara açılan girişimcilere olumlu etkiler
sağlamaktadır (Marangoz, 2011: 134). Böylelikle küçük ölçekli işletmeler de çok yüksek bütçeli
pazarlama
projelerine
gerek duymadan reklam
vb.
pazarlama
faaliyetlerini
gerçekleştirebilmektedirler. Sosyal medyada yer alan sosyal medya girişimciliği “Ekonomik
anlamda değer ifade edecek bir iş fikrine sahip olup bu fikri yapılabilirlik araştırması sonucunda
yatırıma dönüştürüp sosyal medya aracılığıyla mal ve hizmet üretip satanlar” olarak
tanımlanabilir (Kaya ve Sarıyer, 2015: 465).
Sosyal medya girişimcilerinin ürün ve hizmetlerini pazarlama konusunda önlerine çıkan pek çok
engeli sosyal medya uygulamaları ortadan kaldırmaktadır. Mesela, yaratıcılık sayesinde diğer
sosyal medya girişimcilerinden farklı olma olanağı bulmaktadırlar. Çünkü çok çeşitli ürün ve
hizmet seçeneği içerisinde farklı bir seçenek ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte sosyal medya
girişimcileri sosyal medya sayesinde hedef tüketici kitlelerine kolayca ve hatta ücretsiz bir şekilde
erişebilmektedirler. En önemlisi de sosyal medya sayesinde tüketiciye ürün ve hizmetlerini
pazarlamanın önünde herhangi bir zaman ya da fiziki erişim engeli kalmamaktadır (İşlek, 2012:
69). Ancak tüm bu avantajlar sosyal medya girişimcileri için dezavantaj olarak da düşünülebilir.
Bu girişimcilerin mevcut müşterilerine ulaşmak, yenilerini kazanmak, güven vermek,
bilinirliliklerini arttırmak ve marka imajlarını korumak için sosyal medyayı tercih etmeleri gibi
avantajlar (Barutçu ve Tomaş, 2013: 10) çok sayıda sosyal girişimciyi bu medya uygulamalarına
çekmektedir. Uygulamalarının birçoğunda, bu tür işletmelerin reklamları yoğun bir şekilde yer
aldığı görülmektedir. Bu da tüketicilerin bu reklamları görmemesi, ihmal etmesi, farketmemesi,
bunlardan bıkkınlık yaşaması gibi birçok olumsuz durum yaşamasına sebep olmaktadır. Çoğu
zaman sosyal medya girişimci ürünlerine yabancılaşmaktadır. Bu çalışmada bu konu ele alınarak
sosyal medya girişimciliği ürünlerine yabancılaşan müşteriler üzerine bir araştırma yapılmıştır.

4. ARAŞTIRMANIN AMACI
Yukarıda da ifade edildiği gibi araştırmanın amacı, sosyal medya girişimci ürünlerine
yabancılaşmış müşteri özelliklerinin belirlenmesidir. Bu özellikler belirlenirken aynı zamanda
sosyal medya girişimciliği ürünlerine yabancılaşma yaşanıp yaşanmadığının da ortaya
çıkartılması hedeflenmiştir. Çünkü Burns (2010) ve Fromm (2006) tüketicilerin az ya da çok
yabancılaşma yaşadıkları ancak bunun farkında olmadıkları ifade etmiştir. Bu araştırmada da bu
varsayım kabul edilmiştir.
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Müşteri yabancılaşma boyutları, Allison (1975) tarafından geliştirilen Yabancılaşmış Müşteri
Ölçeği ile ölçülmeye çalışılmıştır. Bu araştırmada bu ölçeğin uygulanabilirliği de test edilerek
sosyal medya girişimci ürünlerine yabancılaşan tüketici özelliklerinin çoklu yapısının olup
olmadığı da saptanmıştır. Bu amaç doğrultusunda geliştirilen hipotez aşağıdadır:
H1: Sosyal medya ürünlerine yabancılaşmış müşteriler, yabancılaşmayla ilgili dört boyuta
sahiplerdir:
Güçsüzlük
Kuralsızlık
Sosyal İzolasyon
Kendine Yabancılaşma
Eğer hipotez ret edilirse müşterilerin sosyal medya ürünlerine karşı yabancılaşma yaşamadıkları
ve çoklu yapısından bahsetme imkânının olmadığı kabul edilecektir. Aksi taktirde yani hipotez
kabul edilirse sosyal medya ürünlerine yabancılaşma yaşadıkları aynı zamanda bu
yabancılaşmanın çoklu yapısının olduğu kabul edilecektir.

5. ARAŞTIRMANIN METODU
Sosyal medya kullanıcılarının sosyal medyadaki girişimci ürünlerine karşı yabancılaşması
yaşayıp yaşamadıkları ve bu yabancılaşan müşterilerinin özelliklerinin belirlenmesi amacıyla
yapılan bu çalışma, tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırmanın örnek kütlesi, sosyal medya
kullananlar olarak belirlenmiştir.
Veri toplama yöntemi olarak göz atım yöntemlerinden anket yöntemi kullanılmıştır. Kullanılan
anket formu, Allison (1978) tarafından geliştirilen "Yabancılaşmış Müşteri Ölçeği"’dir. Anket
formu hazırlanırken Sanberk (2003), Bayhan (1995) ve Duru (1995)’nun tezlerinde yer alan
formlar da dikkate alınmıştır.
Anket formu, üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, sosyal medya kullanımı ve sosyal medya
girişimciliği ürünleri ile ilgili sorulara yer verilmiştir. İkinci bölümde, Yabancılaşmış Müşteri
Ölçeği ile ilgili 37 ifadeye yer verilmiştir. Sosyal medya kullanıcılarının bu ifadeleri “1-Kesinlikle
Katılmıyorum, 2- Katılmıyorum, 3-Fikrim Yok, 4-Katılıyorum ve 5-Kesinlikle Katılıyorum”
seçeneklerinden oluşan beşli ölçeğe göre değerlendirmeleri istenmiştir. Üçüncü bölümde ise
cevaplayıcıların demografik özellikleri (cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, yaş ve meslek)
sorulmuştur.
Tüm sosyal medya uygulamalarıyla ilgili araştırma yapmak zaman ve maliyet açısından zordur.
Bununla birlikte her sosyal medya uygulamasının amacı ve kullanım alanı birbirinden farklıdır.
Bu nedenle karşılaştırma yapmak anlamsızdır. Bunlar göz önüne alınarak birey ya da işletmelerin
ürün satmak amacıyla rağbet ettikleri sosyal medya uygulamalarından biri olan instagram tercih
edilmiştir. Başlangıçta fotoğraf yükleme ve paylaşma olarak oluşturulan instagram, Web 2.0
tabanlı içerik paylaşım uygulamasının kullanımına imkan tanıyan aynı zamanda görsel reklam
vb. pazarlama öğelerinin kullanabileceği ve alıcılarla satıcıların bir araya geldiği bir uygulamaya
dönüşmüştür. Bu araştırmada da instagram ile sınırlandırılmıştır. Bu durum, araştırmanın kısıtıdır.
Kullanılan örnekleme yöntemi, tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden kartopu
örneklemesidir. Yapılan araştırmanın internetle ilgili olması bu örneklemenin tercih sebebidir.
Anket Google Drive üzerinden yayınlanmıştır (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
Scr1neNCdCmmiBEzvIyyrCDkx7S1xyccY2r9hsqK9jebp8hCg/viewform).
Sorular
hazırlanırken “zorunlu cevaplama” seçeneği kodlanmış bu sayede unutulan ya da atlanılan sorular
sistem tarafından uyarılmış anket tam olarak bitmeden gönderilememiştir. Anket uygulaması, 1
Mart ila 21 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapılmıştır. Verilerin analizinde faktör analizi
kullanılmıştır.
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6. BULGULAR
Sosyal medya girişimci ürünlerine yabancılaşan tüketicilerin özelliklerini belirlemek amacıyla
yapılan anket uygulamasına katılan 220 sosyal medya kullanıcısının demografik özellikleri, Tablo
2’dedir. Ankete cevap veren bu kullanıcıların % 51’i erkek, % 26.8’i 26 ila 35 yaş arası, % 56.8’i
evli ve % 35.4’ü lisans ve lisansüstü mezunudur.
Tablo 2. Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri İle İlgili Bulgular
Demografik Bilgiler
Frekans
112
108
TOPLAM
220
Yaş
Frekans
18-25 yaş
58
26-35 yaş
59
36- 45 yaş
55
46- yaş ve üstü
48
TOPLAM
220
Cinsiyet
Erkek
Kadın

%
51.0
49.0
100
%
26.3
26.8
25.0
21.9
100

Demografik Bilgiler
Medeni Durum
Frekans
Evli
125
Bekâr
95
TOPLAM 220
Eğitim Düzeyi
Frekans
İlköğretim
60
Lise
82
Lisans ve lisansüstü
78
TOPLAM

%
56.8
43.2
100
%
27.4
37.2
35.4
100

6.1. Sosyal Medya Kullanıcılarının Özelliklerinin Belirlenmesi
Tablo 2’deki cevaplayıcıların farklı yabancılaşma boyutlarına sahip olup olmadığını saptamak
için faktör analizi yapılmıştır. Ancak faktör analizde yer alan ifadelerin kendi içinde iç
tutarlılığının olup olmadığını belirlemek amacıyla öncelikle SPSS 22.0 kullanılarak güvenilirlik
analizine bakılmıştır (Alfa Katsayısı: 0.867). Güvenilirliği bozan ifade olmadığı belirlendikten
sonra “Varimax yöntemi” ile faktör analizi uygulanmıştır. Bartlett test değeri, 0.00 anlamlılık
düzeyinde 12.321 olarak gerçekleşmiştir. Bu değer, ana kütle içindeki değişkenler arasında bir
ilişkinin var olduğunu ve faktör analizinin geçerliliğini ifade eder. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO)
testinin sonucu, % 79’dur. Bu oranın % 60’ın üstünde olması arzulanır. Bu iki sonuç, faktör
analizinin geçerli olduğunu göstermektedir.
Faktör analizi sonucunda iki boyuta ulaşılmıştır.
İlk boyut on dokuz ifadeden oluşmaktadır. Bu boyutta yer alan ifadeler Allison’un ölçeğindeki
ifadelerle benzerdir. Bununla birlikte sosyal izalosyon ve kendini tanıma ile ilgili ifadelerin bir
kısmı bu boyutun içinde yer almıştır. Allison’un da belirttiği gibi boyut, “güçsüzlük” olarak ifade
edilmiştir. Bu boyutu oluşturan ifadelerde sosyal medya ürünleri satanların kâra odaklı oldukları,
müşterilerin reklam gibi faaliyetlere kandıkları, müşterilerin pazardaki kontrolünün az olduğu,
instagramda ürün satan sosyal girişimcilerin çok güçlü oldukları, tüketimin gösteriş için olduğu,
bu uygulamadaki ürün satışında etik ve pazarlamayla ilgili sorunlarının olduğu ifade edilmektedir.
Güçsüzlük boyutu, toplam varyansın % 46.11’ini açıklamaktadır. Bu faktörü Seeman (1975)
bireyin kendi davranışının aradığı sonuçları ya da destekleri belirleyemeyeceği beklentisi veya
olasılığı; Mau, (1992) bireyin yüksek düzeyde amaçları olmasına rağmen, bu amaçları
başarabileceğine ilişkin beklentilerin düşük olduğu durum olarak tanımlamaktadır. Bu boyut
gözönüne alındığında güçsüzlüğün en önemli göstergesi, müşterinin satın aldığı ürünlerde söz
sahibi olamamasıdır. Müşteri, satın alma esnasında tüketim üzerinde herhangi bir etkisi ve
kontrolünün olmadığı için işletmelerin davranışlarını etkileyememektedir. Bu da müşterinin
kendini hep güçsüz hissetmesine ve sonuçta yabancılaşmasına neden olmaktadır. Buna ek olarak,

943

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

işletmelerin müşteri istek ve ihtiyaçlarına karşı ilgisiz oldukları algısına da sahiptir (Allison, 1979,
567; Lambert, 1980: 6; Dobscha ve Ozanne, 2000: 241; Kıyan, 2011: 91-95).
Tablo 3. Güçsüzlük Boyutu İle İlgili Faktör Analizi Sonuçları
İfadeler
Instagramdaki girişimci mağazalar, kar ettikleri ………..
Instagramdaki işletmeler, müşterilerinin taleplerine ……
Ürün satışında etik olmayan uygulamalar çok …………..
Instagram girişimcilerinden alışveriş yapmak ………….
İşletmenin öncelikli hedefi müşteriyi memnun etmek…..
Reklam ve tanıtım maliyetleri, alıcının bir ……………..
Bir ürünün gerçek faydası ile satın alınması ……………
Instagram girişimcilerinin özel ürünleri kitle …………..
Instagram girişimcilerinin ürün özelliklerinin yanlış……
Bir ürün genellikle garantisi biter bitmez ……………….
İşletmeler, doğal kaynaklarımızı gereksiz yere …………
İşletmenin indirim vb. uygulamalarından etkilenmemek..

Faktör
Yükü
.721
.691
.664
.663
.642
.631
.620
.599
.598
.570
.498
.481

Instagramdaki şirketlerin çoğunun benzer ürünleri …….

.443

Bir satın alma işlemi yaptıktan sonrasında "neden ……..

.440

İşletmenin halka yalan söylediğini bilmek alışılmadık …

.439

Bazı markaların neden diğerlerinden iki kat daha pahalı..
Çoğu reklam gerçek olmadığını anlamak ……………….
Ürünler, yıpranacak şekilde tasarlanmış…………………
Ürünün kaliteli olduğu iddiası çoğu zaman ……………
Toplam Varyans: % 46.11

.430
.429
.427
.398

İkinci faktör onaltı ifadeden oluşmaktadır. Bu faktör, toplam varyansın % 32.89’unu
açıklamaktadır. Bu faktör, “anlamsızlık” olarak isimlendirilmiştir. Bu faktör Allison’un ölçeğinde
bulunmamaktadır. Ancak Sosyal Yabancılaşma Ölçeği’ni kullanan Seeman (1959), Burbach
(1972), Mau (1992); Brown, Higgins ve Paulsen (2003) ve Sanberk (2003) benzer ifadeleri
“anlamsızlık” olarak adlandırmışlardır. Manneheim (1954), anlamsızlığı, şimdi ile gelecek
arasında bir ilişkinin kurulamaması olarak tanımlamaktadır. Güçsüzlük bireyin hareketlerinin
sonuçlarını kontrol edememe ve böylece de pazarı istekleri çerçevesinde şekillendirememesi
durumu iken anlamsızlık, bireyin davranışlarının sonuçlarını bilememesi, öngörememesidir
(Kıyan, 2011: 9). Seeman, (1959) bireyin inanması gerektiği konusunda net olmadığı zaman bireyin karar vermede netlik için asgari standartları karşılanmadığında- tüketicinin anlamsızlık
yaşadığını ifade etmektedir. Birey, alternatif yorumlar konusunda seçim yapamamaktadır. Çünkü
işlevsel akılcılıktaki artış ve uzmanlaşma ve üretim üzerindeki vurgusu böylesi bir seçimi
olanaksızlaştırmaktadır (Seeman, 1975: 94). Buna ilave olarak anlamsızlık yaşayan birey, “Artık
her şeyi anlamıyorum” ifadesini sık sık kullanmaktadır (Krishnan, 2008: 13).
Bu boyuttaki ifadelerde müşterinin yeterli ve ilgili bilgiye ulaşamadığı için alternatif ürün ve
markalar arasından makul bir seçim yapamadığı, pazardaki karmaşıklığı çözemediği için bu
durumla baş edemediği, pazardaki ürün ve marka çeşitliliğinin müşteriye kararsızlık yaşattığı,
tutundurma karması faaliyetlerinin müşterinin fayda çerçevesinde ürün satın almasını engellediği
yer almaktadır (Tablo 4).
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Tablo 4. Anlamsızlık Boyutu İle İlgili Faktör Analizi Sonuçları
İfadeler
En iyi satın almayı hangi mağazadan aldığımı bilmek…
Müşteriler, instagram girişimcilerinin mağazasındaki ….
Instagram girişimcilerinin ürünlerinin zararlı …………..
Instagramda istediğim şeyi bulamadığımda …………..
Arkadaşlarıma sahip olduklarımla etkilemek amacıyla….
Çok fazla reklam olmasına rağmen, hangi markanın …
Satış, alım satma işinden ziyade tüketicileri mağazaya …
Modayı ve modadaki mevcut eğilimleri tanımlamak……
Çok fazla gereksiz ürün satın aldığım için kendimi …….
Farklı marka isimleri ve etiketler aslında aynı…………..
Instagram mağazaları kötü hizmetlerini tolere ………….
Satın alınan ürünü iade etmek utanç verici……………..
Müşterilerin imkânlarının ötesinde kredi kredi kartı……
Sık sık yeni aldığım ürünlerden memnun kalmam……

Faktör
Yükü
.698
.688
.650
.648
.601
.598
.550
.532
.531
.528
.511
.498
.483
.452

Çok çeşitli rakip ürünün olması tüketicinin akıllı satın …

.449

Reklamlar genellikle ürünün gerçek kullanım ve………..

.439

Toplam Varyans: 32.89

Allison (1975), “Yabancılaşmış Müşteri Ölçeği”nde güçsüzlük, anlamsızlık, kuralsızlık, sosyal
izolasyon ve kendini tanıma boyutlarını bulgulamıştı. Bu araştırmada ise sadece iki boyut
(güçsüzlük ve anlamsızlık) bulunmuştur. Bu sonuç dikkate alındığında ankete cevap verenlerin
kendilerini çevreden izole etmedikleri, kuralsızlıkla ilgili sorun yaşamadıkları ve kendilerine
yabancılaşmadıkları söylenebilir. Özellikle tutundurma karması elemanlarının etkisiyle
instagramdaki sosyal girişimci ürünlerine karşı güçsüzlük ve anlamsızlık yaşadıkları ortaya
çıkmıştır. Bu durumda instagramdaki sosyal girişimciler açısından Allison’un Yabancı Müşteri
Ölçeği’nin kısmen uygulanabileceği söylenebilir. H1 hipotezi güçsüzlük ve anlamsızlık boyutları
için kabul edilmiştir. Buna ilave olarak iki boyutun olması sosyal medya girişimcilerinin sosyal
medya girişimci ürünlerine karşı yabancılaşma yaşadıklarını ve bu yabancılaşmanın çoklu yapısı
olduğunu da ortaya çıkarmıştır.

7.SONUÇLAR
Yabancılaşma ile ilgili olarak farklı bilim dallarında çok eskiden itibaren çalışmalar yapılmıştır.
Ancak pazarlama alanındaki çalışmalar sınırlıdır. Müşteri yabancılaşması, günümüz tüketim
ilişkilerinin açıklanmasında oldukça önemli bilgiler sunmaktadır. İnsanların bilgisayar ve cep
telefonu gibi teknolojik ürünlere hayatlarında fazlaca yer vermeleri ve birbirleriyle iletişimlerini
sınırlamaları bu konuyu daha çok gündeme getirmektedir. Gelecekte de tüketici davranışları
konularından biri olarak ele alınacağı öngörülmektedir.
Bu araştırmada yabancılaşmış müşterilerin sosyal medya ürünlerine bakışı değerlendirilmiştir.
Müşterilerin az ya da çok yabancılaşma yaşadıkları varsayımı altında sosyal medya girişimci
ürünlerine karşı yabancılaşma yaşandığı ortaya çıkmıştır. Yabancılaşan sosyal medya
kullanıcıların bulundukları durum ise güçsüzlük ve anlamsızlıktır. Güçsüzlük, müşterinin bu
ürünler üstünde söz sahibi olmaması, satın alırken etkisinin olmamasıdır. Anlamsızlık ise pazarda
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bilgi sahibi olmadığı için seçim yaparken karar verememesi, ürünler hakkında bilgisinin
olmaması ve çeşitli pazarlama faaliyetlerinden etkilenmesi olarak ifade edilebilir.
Tüketici davranışında yabancılaşma konusundaki ampirik bir çalışma olarak bu araştırma, bundan
sonraki çalışmalara rehberlik edebilir. Farklı tüketici gruplarıyla yapılan çalışmalarda daha farklı
sonuçların elde edileceği düşünülmektedir. Çünkü bu çalışma, sadece sosyal medya ürünleriyle
yapılmıştır. Bununla birlikte seçilen örneklem nedeniyle genelleştirme yapma imkânı yoktur.
Fakat müşterilerin yabancılaşma yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Bu konunun daha detaylı ele
alınarak farklı alanlarda yeni çalışmalar yapılması önerilmektedir. Özellikle gelecekte
şekillenecek tüketici özelliklerini değerlendirebilmek açısından bu tür çalışmaların hem akademik
anlamda hem de uygulamada önemli olacağı ortadadır.
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GİRİŞİMCİ PAZARLAMADA HİZMET BASKIN MANTIĞIN ÖNEMİ:
Marinalar Örneği
THE IMPORTANCE OF SERVICE DOMINANT LOGIC IN
ENTREPRENEURIAL MARKETİNG: Case of Marinas
Zeynep Nur VAROL †

Derya ATLAY IŞIK *

ABSTRACT
Entrepreneurial marketing refers to the ability to discover new market opportunities and then use
the innovations in the marketing mix to benefit economically in an most effective way. Service
dominant logic is a point of view in which the business is in a continuous learning process,
focusing on knowledge and skills from expertise competencies, and creating a series of social and
economic processes where value is mutually created by entering in to relationship processes with
customers in order to provide better value propositions than competitors. The starting point of this
study is based on the symbiotic relationship between entrepreneurial marketing and service
dominant logic. The aim of this study which was developed in this perspective is to examine the
importance of service dominant logic approach in the process of exploring and creating new
values within the context of entrepreneurship marketing. An exploratory research of service
dominant logic in entrepreneurial marketing practices was developed in the marinas sample. The
sampling consists of 5 experts in the top management of the marinas in Mugla Province. The data
obtained as a result of semi-structured interviews using questions developed by literature review
were examined by content analysis and classifiedunder the themes. According to the results of
the research, customer orientation, opportunity focus and innovation are emerging with service
dominant logic approach for marinas within the context of entrepreneurial marketing.
Keyword: Service dominant logic, entrepreneurial marketing, marinas
ÖZET
Girişimci pazarlama, yeni pazar fırsatlarını keşfedip sonrasında ekonomik olarak en etkili şekilde
fayda sağlayacak yenilikleri pazarlama karmasında kullanabilmeyi ifade eder. Hizmet baskın
mantık ise, işletmelerin rakiplerinden daha iyi değer önerileri sunabilmeleri için, işletmenin
sürekli bir öğrenme sürecinde bulunduğu, uzmanlık yeterliliklerinden bilgi ve becerilere
odaklanıldığı, değerin müşteriler ile ilişkisel süreçlere girilerek karşılıklı olarak önermelerle
yaratıldığı bir dizi sosyal ve ekonomik sürecin yer aldığı bir bakış açısıdır. Bu çalışmanın çıkış
noktası girişimci pazarlama ve hizmet baskın mantık arasındaki simbiyotik ilişkiye
dayanmaktadır. Bu doğrultuda geliştirilen çalışmanın amacı yeni değerleri keşfetme ve yaratma
sürecinde hizmet baskın mantık yaklaşımının önemini girişimci pazarlama kapsamında incelemek
olarak belirlenmiş olup marinalar örnekleminde girişimci pazarlama uygulamalarında hizmet
baskın mantık bakış açısının değerlendirildiği keşifsel bir araştırma geliştirilmiştir. Araştırma
örneklemi Muğla bölgesi marinalarında üst yönetimde yer alan 5uzmandan oluşmaktadır.
Literatür taramasıyla geliştirilen soruların kullanıldığı yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucunda
elde edilen veriler içerik analiziyle incelenmiş ve temalara göre sınıflandırılmıştır. Araştırma
sonuçlarına göre, girişimci pazarlama kapsamında marinalar için, müşteri yönlülük, fırsat
odaklılık ve yenilikçilik hizmet baskın mantık yaklaşımıyla ortaya çıkmaktadır.
Anahtar Kelime: Hizmet baskın mantık, girişimci pazarlama, marinalar
Doç. Dr., Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, Fethiye İşletme Fakültesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla,
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1. GİRİŞ
Günümüzde, giderek büyüyen hizmet sektöründeki değişimler, ülke ekonomileri için her geçen
gün daha fazla önemi artan hizmet işletmelerinin pazarlama ve yönetim bakış açılarını da
değiştirmektedir. Bu durum, hizmet işletmelerini rekabetçi bir anlayışa zorlamakta ve
müşterilerin tercihlerine ve çözüm gerektiren ihtiyaçlarına duyarlı olunması gerektiğini
beraberinde getirmektedir (Yücel ve Sayıner, 2018). Sürekli değişen bir ortamda müşteri
beklentilerini karşılamak, hizmet sunumuna katılan işletmeler için büyük bir önceliktir.
Hizmetler, somut olmayan süreçler ve müşterilerin sahip olduğu örtük isteklerin açık bir
beklentiyi uyandırdığı, müşterilerin fiziksel sahiplik elde etmeden deneyim ile kazandığı yani
müşteri ve işletme arasındaki dinamik etkileşimler olarak görülür. Bu açıdan hizmet kavramına,
hizmet sunumunun tasarlanması ve sunulmasından sorumlu olanların ruhu dâhil edilmelidir.
Nitekim McManus ve Ardley (2019) günümüzdeki hizmet sektöründeki işletmelerin, hizmet
tasarımı, yenilikçilik gibi konularda birlikte yaratma süreçlerini stratejilerinin merkezine
koyduğundan bahsetmektedir.
Geleneksel pazarlama anlayışında neo-klasik iktisadın etkisiyle hâkim olan mal baskın mantık,
üretici işletmeyi ve tüketiciyi birbirlerinden ayrı olgular olarak görürken, hizmet baskın mantık,
müşteriler ve diğer ağ aktörlerin birlikte yaratma süreçlerine katılmaktadır (Vargo ve Lusch,
2017). Böylece taraflar üretici ve tüketici olarak ayrılmaktan ziyade işletme ile müşteri arasındaki
“hizmet için hizmet” anlayışıyla değişimin olduğu bir işbirliği ile açıklanmaktadır. Söz konusu
işbirliğinin özellikle değerin birlikte yaratılması gerektiği vurgulanmakta, malların hizmet
sunumunda sadece bir araç olduğu ve asıl olarak işletmenin sahip olduğu bilgi ve becerilere
odaklanılması gerektiği söylenmektedir (Vargo ve Lusch, 2004). Böylece hizmet baskın
mantığındaki kilit nokta, işletmelerin yukarıdan aşağıya doğru bir değer yaratımı değil,
müşterilerin çeşitli değer önerileri ile onlarla işbirliği yapıp kendi değerlerini yaratabilmesine
dayanmaktadır (McManus ve Ardley, 2019).
Girişimcilik sürecinde, fırsatları yakalamak başarılı bir iş alanı yaratmada gerekli bir adımdır. Bu
bakımdan işletmeler, yeni bir ürün veya hizmet yaratmada, kaynak temelli bir bakış açısıyla
müşteri talepleri, daha fazla yönetim kabiliyeti, daha gelişmiş teknolojiler ve daha fazla paydaş
desteği bilgilerini algıladıklarında iş fırsatlarını yakalama ihtimallerini arttırabilmektedirler (Choi
ve Stepherd, 2004). Girişimcilik ve pazarlama literatürünün ortak buluştuğu nokta, müşterilere
değer yaratmak adına yeni iş fırsatlarını belirlemek ve bu fırsatlardan yararlanmaya
odaklanmaktır. Girişimcilik literatürü firmaların ve paydaşların ihtiyaçlarını vurgularken,
pazarlama literatürü, müşteriler ve diğer paydaşlar adına değer yaratmayı vurgulamaktadır (Miles
vd., 2014). Girişimci pazarlama ise, müşterilere değer yaratmak ve müşterilerle olan ilişkileri
işletme ve paydaşları için fayda sağlayacak şekilde yönetmek amacıyla, yenilikçiliğin, risk
almanın, proaktifliğin bulunduğu yeni ürün ve hizmet yaratan pazarlama fırsatlarından
yararlanma sürecidir (Miles ve Darroch, 2006).
Marinalar, yatlara, yat sahiplerine ve diğer işletmelere çok çeşitli hizmet imkânlarını sunarak
faaliyet gösteren deniz turizmi alanındaki en önemli hizmet işletmelerindendir (Atlay Işık, 2011).
Arlı (2013) son yıllarda, marinacılık alanında ülkemizde yaşanan gelişmeler ile marinalar
arasındaki rekabet arttığından ve marina yöneticilerinin rekabet ortamında müşteriler ile uzun
soluklu ilişkiler kurabilmek adına bir takım yöntemler geliştirdiğinden bahsetmektedir. Bu
sebeple marinaların hizmet sunumunda çeşitlilik göstererek ve farklı müşteri gruplarının
ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde değer yaratmaya hedeflenen hizmet işletmeleri için önemli bir
örnek olduğu kabul edilebilir.
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Bu çalışmada, yukarıdaki noktalardan hareket ile hizmet baskın mantık ve girişimci pazarlama
arasındaki simbiyotik ilişkinin belirlenmesi amacıyla Muğla ilindeki Fethiye ve Göcek’te faaliyet
gösteren marinalardaki üst düzey yöneticilerinden oluşan uzmanlar örnekleminde keşfedici bir
araştırma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, girişimci pazarlama ve hizmet baskın mantık
değişkenleriyle ilgili literatür genel hatları ile açıklanmış ve değişkenlerin boyutlarına
değinilmiştir. Tasarım ve yöntem bölümünde araştırma sürecindeki veri toplama yöntemi ve
örneklemin demografik özelliklerine yer verilmiş, araştırma bulguları kısmında nitel olarak elde
edilen verilerin, içerik analiziyle yapılan tematik sınıflamasına yer verilmiştir. Sonuç kısmında
ise değişkenlerle ilgili simbiyotik ilişkiyi açıklayan bulgulardan hareketle bir sonuca varılmıştır.

2. LİTERATÜR TARAMASI
2.1. Girişimci Pazarlama
Geçtiğimiz yüzyılda, yaşanılan ekonomik gelişmeler insanlar için birçok farklı iş fırsatlarını
beraberinde getirmiş ve insanların da bu fırsatları değerlendirmesi sonucunda “girişimcilik
kavramı” literatürde yerini almıştır. Girişimcilik, iş dünyasında tespit edilen yeni fırsatların
imkanlara ve değerlere uygunluğu anlaşıldığı an, büyüme, kar elde etme, yeniliklere öncülük
etme, saygınlık elde etme gibi amaçlar benimseyerek, belli bir riske de katlanmayı göze alarak
insanlığa faydası olacak ürün ve hizmetlerin üretilmesi için üretim faktörlerinin bir araya
getirildiği aktifliğin, yaratıcılığın ve esnekliğin bulunduğu bir süreçtir (Çiftçi, 2017). Durukan
(2006) girişimci kavramının temel unsurlarını “başkalarının fark edemediği fırsatları görme, bu
fırsatları iş fikrine dönüştürme ve bu iş fikrini uygulamak adına risk alabilme” şeklinde
özetlemiştir.
Girişimcilik ve pazarlama, geçmişte farklı disiplinler olarak gelişmiştir. Ancak, her ikisi de,
yenilikçilik, yaratıcılık, esneklik, proaktiflik, fırsatçı olmanın önemini kavramakta ve esas olarak
sürece dayalı ve pazar odaklı olmaları gibi temaları içerir. Pazarlama literatüründeki
tartışmalarda, pazarlamanın amacının karşılıklı bir şekilde yararlı fayda sağlayacak değişim
ilişkileri oluşturmak olduğu şeklinde vurgulanmaktadır. Hem girişimcilik hem de pazarlama
literatüründe ortak nokta, fırsatları belirlemek ve fırsatlardan yararlanmaya odaklanmaktır.
Girişimcilik literatürü girişimcilerin, firmaların ve paydaşların ihtiyaçlarına vurgu yaparken
pazarlama literatürü, müşteriler ve diğer paydaşlar için değer yaratmaya vurgu yapmaktadır
(Miles vd., 2014).
Girişimci pazarlama kavramı ilk olarak, 1987 yılında Amerikan Pazarlama Derneği (American
Marketing Association-AMA)’nin organize ettiği pazarlama ve girişimcilik sempozyumunda
ifade edilmiştir. Kraus vd. (2010) çalışmalarında AMA’nın pazarlama tanımını ve girişimcilik
tanımlarını sentezleyerek, girişimci pazarlamayı “müşterilere değer sunmak ve müşteri ilişkilerini
işletmeye ve paydaşlarına fayda sağlayacak şekilde yönetmek amacıyla yenilikçiliğin, risk
almanın, proaktifliğin bulunduğu örgütsel bir süreç” olduğu şeklinde tanımlamışlardır. Diğer bir
tanımda ise girişimci pazarlamanın “üstün değer yaratan mal ve hizmetler yaratmak için yeniliği
kullanarak pazarlama fırsatlarından yararlanma süreci” olduğu vurgulanmaktadır (Miles ve
Darroch,2006). Dal ve Dal (2016), başarılı pazarlamanın aynı zamanda başarılı girişimciliğin
göstergesi olduğundan ve bu birleşimin, yeni fırsatları bulabilmeyi, yenilikçi fikirleriyle
müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına hedef pazara başarılı bir şekilde ürün veya hizmet
sunabilmeyi içerdiğinden bahsetmektedir.
Girişimci pazarlamanın odak noktasının, geleneksel pazarlamadaki gibi müşterilerle paylaşılan
işlem ve ilişkilerden çok, müşteri tarafından da iletilen değer yaratacak mal ve hizmetlerin var
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olabileceği üzerinedir. Bu yüzden müşteri edinme, müşterileri elde tutmaya yönelik yaratıcı
yaklaşımlar geliştirmeye ihtiyaç vardır ve müşterilere yoğunlaşma, değişen müşteri
gereksinimlerini belirlemede dinamik bir bilgi tabanı oluşturmayı gerektirmektedir (Morris vd.,
2002). Girişimci pazarlama, işletmenin müşterilerle ilişkilerinden faydalanarak onlara değer
yaratabildiği, var olan kaynaklarını en iyi şekilde bir araya getirdiği, riskin beraberinde getirdiği
belirsizliği azaltmaya çalışan, fırsatları keşfedip değerlendirdiği ve odak noktası yenilik olan bir
yaklaşımdır (Marangoz ve Erboy, 2013).
Stokes (2000) girişimci pazarlamada, geleneksel pazarlamadaki gibi pazarlama süreçlerinin
yukarıdan aşağıya doğru değil, aşağıdan yukarıya doğru bir yaklaşımla müşterilerin
hedeflendiğinden bahsetmiş ve işletmenin var olan müşterileri ile yakın ilişkiler kurarak bilgi
toplaması ve ağızdan ağıza iletişimle yeniliği bulma çabasını arttırması gerektiğini vurgulamıştır.
Girişimci pazarlamada müşteriler işletmenin pazarlama sürecine aktif olarak katılırken işletmenin
odak noktası ise müşterilere yeni değer yaratma amacıyla; müşterilerle bağ kurma, müşteriler ile
olan ilişkilerini geliştirerek yeni ürün veya hizmet geliştirmenin müşteri istek ve ihtiyaçlarına
göre belirleme ve değer yaratmanın yeni yollarını proaktif olarak aramak şeklindedir (Morris vd.,
2002). Girişimci pazarlamacılar, müşterilerin geri bildirimleri sayesinde, doğrudan müşteriyle
yüz yüze kurulan etkileşimler sayesinde elde ettiği bilgiler ile yeni ürün veya hizmetler ile ilgili
karar verme sürecindedirler. Pazarlamacılar, tedarikçileri veya iş ortakları gibi işbirlikçileriyle
bağlantı kurup pazar ve müşteri tercihlerindeki farklılıklar konusunda bilgi elde edebilirler
(Stokes, 2000).
2.1.1. Girişimci Pazarlamanın Boyutları
Morris vd. (2002) çalışmalarında girişimcilik eğilimi ve pazar odaklılık kavramlarının
birleşiminden yola çıkarak girişimci pazarlamanın 7 temel boyutuna değinmişlerdir. Bu boyutlar,
yenilik odaklılık, fırsat odaklılık, proaktiflik, hesaplanmış risk alma, kaynakları dengeleme,
müşteri yönlülük ve değer yaratma olarak belirtmişlerdir. Bu boyutlardan ilk beşi, girişimcilik
eğilimi ve son iki boyut ise pazar odaklılık faktörleridir. Söz konusu yedi boyut ve örnekleri şu
şekilde özetlenebilir (Morris vd., 2002; Miles ve Darroch, 2006; Dal ve Dal V., 2016):
-Yenilik Odaklılık: Girişimci pazarlamayı benimseyen bir firma, yenilikçi ve dinamik bir
yapıdadır. Firmalar yaptıkları değişim sayesinde, yeni durumları tecrübe eder, yeni rutinler uygular
ve yeni yetenekler kazanır. Mevcut sahip olan işlere meydan okuyarak ve mevcudu yeniliklerle
zorlayarak, girişimci pazarlamayı benimseyen firmalar yenilikçiliği, fırsatları gördükleri bir
mercek ya da odak noktası olarak kullanırlar. Bu sayede bu firmalar, radikal yeniliklerden
yararlanarak müşteriler için yeni değer önerileri yaratabilecek fırsatları keşfedip,
değerlendirebilirler. Pazarlama fırsatlarının keşfedip değerlendiren ve yeniliği bir lens olarak
kullanan bir firmaya örnek, İngiltere merkezli teknoloji geliştirme şirketi Generics Group’dur.
Generics Group, yüksek derecede yaratıcılığı konu alan müşterilere yeni değer önerileri sunmak
teknoloji geliştirme ve proje danışmanlığı işi için bir tarama mekanizması kullanmaktadır.
-Fırsat Odaklılık: Girişimci pazarlamayı benimseyen firmalar, stratejik vizyon ve stratejik
fırsatçılık arasında iyi bir denge kurma eğilimindedir. Yani, pazardaki konumlarını fırsatları
filtrelemek için kullanırlar. Bununla birlikte, stratejik olarak alakasız görünebilecek fırsatlara da
açıktırlar. Yani kendi firma stratejileri dışındaki gelecekte var olabilecek ürün/pazar birleşimlerini
de değerlendirebilmektedirler. Örneğin dünyanın en büyük girişimci pazarlama sürecini
uygulayan firmalarından biri olan Procter&Gamble (P&G), kendini bir çekirdek işletme ve yan
sektörleri yan işletmeleri olarak görmez. P&G yeni ve büyük küresel pazarlar yaratmak için sürekli
yeni fırsatları araştırmaktadır. Aynı zamanda temel gelir kaynağı olan eski akış ürünleri (Crest diş
macunu gibi), genellikle sürekli yenileyerek pazarlardaki üstün rekabetçi gücünü korumaktadır.
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-Proaktiflik: Girişimci pazarlamayı benimseyen firmalar, diğer firmaların sahip olmadığı fırsatlara
dair üstün bir fikir edinme eğilimindedir. Yani genellikle, bir ürün, pazar ya da teknolojiyle alanı
içindeki fırsatları ilk gören ve bu sayede fırsatları ilk kullanan kişilerdir. Tipik olarak diğer
firmalar, girişimci pazarlama firmasını takip edeceklerdir çünkü pazarlama girişimleri potansiyel
rakiplere sinyal olarak hareket eder ve aynı pazar fırsatlarını incelemeye teşvik eder. Girişimci
pazarlama, firmayı mevcut ve olası müşterileri ve paydaşları için ek değer yaratma amacıyla
yeniliklerden yararlanabileceği fırsatları sürekli olarak değerlendirmeyi zorunlu kılmaktadır. Bir
örnek olarak, 3M yeni alanlar yaratan bir firma olma konusunda belirli bir dönemde gelirinin
%7’sini AR-GE çalışmalarına ve gelirinin %15-20’sini de AR-GE çalışmalarında “öngörülen”
yeni ürün, pazar ve teknoloji yaratacak alanlara ayırmasıyla kendisini göstermiştir.
-Ölçülebilir Risk Alma: Girişimci pazarlamayı benimseyen firmalar ölçülebilir riskler almaktadır.
Bu firmalar bir kumarbaz değildir, mevcut sosyal, ekonomik ve teknolojik ortamlar doğası gereği
belirsizdir ve uzun zaman dilimlerinde rasyonel bahisi gerektirir. Risk yönetimi için bir yöntem,
firmalar riskleri diğer tarafa kaydırabileceğine inandıkları farklı taraflarla işbirliği içine
girmelidirler. Buna bir örnek olarak İntel, sürekli olarak ölçülebilir risk alan bir şirket örneğidir,
optik teknolojisinde radikal olarak yenilikler geliştiren farklı firmalara aktif olarak yatırım
yapmaktadır. Riski ölçülebilir kılmak için İntel, optik teknolojisindeki 30’dan fazla firmayla
stratejik ortaklıklara girmiş ve 520 diğer ilgili teknoloji girişimlerine stratejik yatırımlar yapmıştır.
-Kaynak Düzenleyici: Girişimci pazarlamayı benimseyen firmalar, yalnızca dış ortamları
incelerken değil aynı zamanda iç ortamlarını incelerken de fırsatçıdırlar. Bu sebeple kaynak tabanlı
bir görüş vardır. Bu firmalar fırsatlardan yararlanmak için sahip olunan ya da kontrol edilebilen
kaynaklardan değer oluşturma veya yararlanma yeteneği sergilemektedir. Kaynaklarını en etkin
kullanan firmalar arasında Siemens ve Saab teknoloji şirketleri bulunmaktadır. Her iki şirket de,
inovasyon ile iş geliştirme sayesinde ticari riskten yararlanmayı gerektiren kültüre sahiptirler.
-Müşteriye Odaklanma: Girişimci pazarlama, girişimci odaklılık ve müşteri odaklılık
kavramlarının birleşim noktasıdır. Bu iki önemli stratejik odaklılıkların aralarında bir ilişki olduğu
kesindir ve her iki odaklılık da işletmenin örgütsel felsefesine katkıda bulunmaktadır. Girişimci
pazarlama, müşterilerle derinden kurulan ilişkilere, müşteri değerine ve işletmenin pazarlama
çabalarına odaklanırken müşteri elde etme, müşterileri elde tutmak ve onlar için yeni ürün ve
hizmet oluşturma adına yaratıcı bir yaklaşımdır. Bu açıdan, işletme müşteri tabanı ile ilişkiler
kurmayı hedeflemelidir. İşletme ve müşteri tabanı içsel ilişkiler kurmakta ve müşteriler işletme ile
özdeşlemektedir. Buna örnek olarak Harley Davidson, Apple Computer, Virgin Airways ve Snap
On Tools gibi şirketleri verilebilir.
-Değer yaratma: Girişimci pazarlamayı benimseyen firmalar, müşteri ve paydaşlara değer
yaratmanın önemini kavrarlar, müşteri ve paydaşlarına ürün, hizmet veya imajdaki faydaları
arttırarak değer önerilerini sunmaktadırlar. Bunun için fırsatları belirleme ve kullanma sayesinde,
firmalar değer önerilerinde faydaları arttırabilir veya cazip fırsatları yakalayıp inovasyondan
yararlanarak müşteri için üstün değer yaratabilmektedir. Değer yaratımına bir örnek, Ericsson
(İsveç telekom teknolojisi şirketi) ve Skandia (İsveç sigorta ve finans hizmetleri şirketi) İsveç’teki
bir üniversite hastanesiyle birlikte çalışarak oluşturduğu yeni bir girişim olabilir. Yaşlıların ve
hastaların hastaneye gitmek yerine evde kalabilmelerine olanak sağlayan uzaktan bir tıbbi algılama
ve telekom teknolojisinin geliştirildiği bir değer yaratımı söz konusudur. Hastaları evde tutan
teknoloji, hastaya, sigorta şirketine, telekom şirketine ve topluma fayda sağlayarak müşteri ve
paydaş memnuniyeti ile sonuçlanmaktadır. Müşterileri için faydaları arttırmak için yeniliklerden
yararlanarak değer yaratma arayışında olan bir firma ise birçok alt markaya sahip olan P&G’dir.
P&G müşterilerin yaşamlarındaki hem açık hem gizli ihtiyaçlarını karşılamak için teknolojiden en
üst düzeyde yararlanmaktadır. P&G fırsat tanıma, değerlendirme ve kullanma ile ürünleriyle ilgili
yararları arttıracak değer önerileri yaratmaya odaklanma eğilimindedir. P&G radikal olarak tek
kullanımlık şampuan/saç kremi ve kuru temizlemeye alternatif ev tipi çamaşır temizleyicisi gibi
davranış değiştirici ürünler üreterek müşterilerinin ürünü kullanma zamanında değişiklik yaparak
ve maliyetleri azaltarak müşteriler için sağladığı değeri arttırmaktadır .
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2.2.Hizmet Baskın Mantık
Pazarlama teorisi, ilk başlarda geleneksel olarak firmalara ve bu firmaların maddi mallarının
üretilmesine odaklanan mal baskın bir mantık çerçevesindedir (Vargo ve Lusch, 2004). Mal
baskın mantık, üretimi esnasında katıştırma sürecinden geçerek formlarında değişiklik yaratılan
malların verimli bir şekilde üretilmesine yoğunlaşmıştır. Bu şekilde malların müşterilerin
müdahalesinden uzak tutularak satışa kadar standart şekilde depolarda saklanmasını
savunmaktadır (Lusch vd.,2008).
Hizmet baskın mantığı ele alan ilk çalışmayı yapanlar Vargo ve Lusch (2004), pazarlama
düşüncesindeki gelişimin mal odaklı baskın mantıktan, yeni bir hizmet odaklı baskın mantığa
doğru evrildiğini belirtmiştir. Hizmet baskın mantık yaklaşımında, mallar ve hizmetler, malların
hizmet sağlama ve sunumunda bir dağıtım mekanizması olarak hizmet sağlama terimi altında
birleştirilmişlerdir. Bu yeni pazarlama anlayışında, hizmet kavramı, bir işletmenin kaynaklarını
başka bir varlığın yararına kullanma süreci olarak açıklanmaktadır (Kuzgun ve Asugman, 2015).
Bu mantıktaki hizmet, başka bir varlığın faydası için özel yeterliliklerin (bilgi ve beceriler)
uygulanması olarak tanımlanır. Bu faydalar, her zaman hizmet sağlayıcı tarafından teklif
edilmesinden ziyade, müşteri bağlamında ortaya konmaktadır. Bağlamsal perspektif, firmaların
sağladığı değerlerin, değer üreten çıktılar açısından değil, devam eden bir değer yaratma süreci
için kaynak girdileri olarak görülmesi gerektiğini vurgulamaktadır (Lusch vd., 2008).
Hizmet baskın mantığı, değişimin doğasını değerlendirmek için farklı bir paradigma
sağlamaktadır. Bu paradigmaya göre, pazar işlevleri çeşitli kurum ve uygulamalardan etkilenen
sosyal aktörler arasında “hizmet için hizmet” değişimi olarak gerçekleşmektedir (Whalen ve
Akaka, 2015). Hizmet baskın mantık, müşteri odaklı olmaktan daha fazlasını ifade etmektedir;
“müşterilerle işbirliği yapmak” ve “müşterilerden öğrenmek ve öğrenilenleri müşterilerin bireysel
istek ve ihtiyaçlarına uyarlamak” anlamına gelmektedir (Vargo ve Lusch, 2004). Hizmet baskın
mantıkta değer yaratmak, farklı aktörlerin ağlarının olduğu sosyal etkileşimlerin önemiyle
açıklanmaktadır (Luca vd., 2016). Ayrıca, birlikte yaratılan değer kavramında değerin ürüne
gömülü olduğu, değiş tokuştan ziyade kullanımdaki değerin ön plana çıktığı, firmaların tek taraflı
değer sunumu yerine müşterilerle ilişkisel süreçler ile etkileşime girilerek değerin ''karşılıklı''
olarak önermelerle yaratıldığı vurgulanmaktadır (Kowalkowski, 2011).
Geleneksel pazarlamada anlayışında işletmenin pazar çevresi kontrol edilemez ve işletmenin o
çevreye uyum sağlamak zorunda olduğu bir alanken, hizmet baskın pazarlama anlayışında, pazar
çevresi karşılıklı bir şekilde proaktif ortaklaşa yaratılan bir alandır (Koçak, 2012). Hizmet odaklı
mantıktaki pazarlama, firmaların sürekli olarak rakiplerinden daha iyi değer önermeleri yapmak
için çaba harcadığı işletme kaynaklarına odaklanmış sürekli bir dizi sosyal ve ekonomik süreç
olduğunu belirtir. Bir serbest girişim sisteminde, firma, esas olarak, finansal performans açısından
piyasadan aldığı geri bildirimlerden daha iyi değer önermeleri yapıp yapmadığını bilir. Çünkü
firmalar, müşterilere her zaman daha iyi hizmet verebildikleri ve finansal performansı
arttırabildikleri için, hizmet odaklı pazarlama bakış açısı pazarlamayı sürekli bir öğrenme süreci
olarak algılar ve dolayısıyla çalışma kaynaklarının iyileştirilmesine yönelik bir tutum sergiler
(Vargo ve Lusch,2004). Hizmet baskın mantıkta kaynak kullanımı, sadece kaynak sağlayıcısını
ve kaynaktan faydalananı değil, tüm tarafları bir değer yaratma ağına dahil ederek, birlikte
yaratma yoluyla işbirlikçi bir değer yaratmaya olanak sağlamaktadır. Mallar ise hizmet baskın
mantığında önemini korumaktadır fakat kaynak aktarımını sağlamak için sadece bir araç olarak
görülmektedir (Lusch vd., 2008).
Madhavaram ve Hunt (2008), pazarlamanın hizmet baskın mantığıyla gelişimiyle birlikte artık
somut kaynaklardan çok dinamik kaynaklara odaklanmayı gerektirdiğini belirtir, zira dinamik
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kaynaklar (uzmanlık gerektiren bilgi ve beceriler) rekabet avantajı ve performansın kalbini
oluşturmaktadır. Hizmet baskın mantığında, bilgi ve beceriler, rekabet avantajı için temel
kaynaklardır(Vargo vd., 2008). Hizmet baskın mantık, neo-klasik iktisatçıların önerdiği gibi talep
ve arz dengeye ulaştığı bir alan yerine, firmaların pazarı kurduğu ve işlenen ve dinamik
kaynakların müşteriler ile değer önerisi yaratmak için entegre edildiği bir alanı tasvir etmektedir
(Storbacka ve Nenonen,2011).

2.2.1. Hizmet Baskın Mantığın 5 Aksiyomu
Aksiyom kelimesi, Yunanca “kendisinin kanıtı” olarak ifade edilir, Türkçe “belit” kelimesiyle eş
anlamlıdır, anlam olarak doğruluğu ispata gerek duyulmadan kabul edilen önerme demektir
(https://limenya.com/aksiyom-ve-teorem-arasindaki-fark/, 2019). Vargo ve Lusch tarafından
2004-2016 yılları arasında geliştirilip revize edilen hizmet baskın mantığın 5 ana aksiyomu
(Vargo ve Lusch, 2017) Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1: Hizmet Baskın Mantık Aksiyomları
1.Aksiyom
2.Aksiyom
3.Aksiyom
4.Aksiyom
5.Aksiyom

Hizmet, değişimin temel dayanağıdır.
Değer, her zaman müşteri de dâhil olmak üzere çoklu aktörler tarafından yaratılır.
Tüm sosyal ve ekonomik aktörler, kaynak birleştiricileridir.
Değer, her zaman benzersiz ve fenomenolojik olarak faydalanıcılar tarafından belirlenir.
Değerin birlikte yaratılması, aktör tarafından oluşturulan kurumlar ve kurumsal düzenlemeler yoluyla
koordine edilir.

Kaynak: (Vargo ve Lusch, 2017)

Tablo 1’de yer alan aksiyomlara göre hizmet baskın mantık açıklamaları şu şekilde yapılabilir;
-1.Aksiyom: “Hizmet, değişimin temel dayanağıdır.”: Uzmanlaşmış beceri ve bilginin
uygulanması değişimin temel birimi olduğunu ifade etmektedir. Tüm ekonomik değişimler, diğer
aktörlerin faydalanması için zihinsel ve fiziksel kaynakların uygulanması yoluyla hizmete
dayanmaktadır (Vargo ve Lusch, 2004). Ekonomik değişimlerdeki her aktör, diğer aktörlerin
yetenekleri ve uzmanlıklarından potansiyel olarak faydalanmakta ve birbirlerinden öğrenme
etkisini potansiyel olarak gerçekleştirerek uzmanlık alanlarını genişletmektedirler ki bu da;
değişimi karşılıklı olarak faydalı kılan bir artı durumla sonuçlandırmaktadır(Whalen ve Akaka,
2015).
-2.Aksiyom: “Değer, her zaman müşteri de dâhil olmak üzere çoklu aktörler tarafından
yaratılır.”: Değer, firmaların, çalışanların, müşterilerin, paydaşların, devlet kurumlarının ve
herhangi bir sektörde bulunan diğer aktörlerin birleşik çabalarıyla birlikte yaratılmaktadır (Vargo
vd., 2008). Firma, tek başına bağımsız olarak bir değer yaratamaz. Firma bir değer olasılığı
yalnızca değer önermelerinin geliştirilmesi ve müşterilere iletilmesi yoluyla gösterebilir.
Müşteriler de kendi değer önermeleri ile karşılık vermelidir. Bu karşılıklı çerçeve de hizmet için
hizmet değişimi yapılarak bir değer ortaya çıkmaktadır (Whalen ve Akaka, 2015).
-3.Aksiyom: “Tüm sosyal ve ekonomik aktörler, kaynak birleştiricileridir.”: Hizmet değişimi,
kendi kendini düzenleyen ve sürekli değişen bir ekosistemde gerçekleşir. Hizmet ekosistemleri
arasında aktörler, kurumlar, uygulamalar ve kaynaklar bulunmaktadır (Lusch ve Vargo, 2011).
Aktörler, çoklu ekosistemlerin içine yerleştirilmiştir ve kaynakları ihtiyaç ve yeteneklerine göre
bütünleştirir (Chandler ve Vargo, 2011). Birleştirme çabalarının çıktıları, değer önerileri, değer ve
pazarlar olarak ortaya çıkmaktadır (Whalen ve Akaka, 2015).
-4.Aksiyom: “Değer, her zaman benzersiz ve fenomenolojik olarak faydalanıcılar tarafından
belirlenir.”: Fenomenoloji diğer adıyla olgu bilim, birey ile olgu arasında dinamik yaşam içinde
deneyimlerin oluşması, olguyu anlamak için bireylerin o olgu hakkında tecrübe ettiği ortak

955

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

anlamlar içeren bir dünyanın tanımlanmasını ifade etmektedir (Sezer,2016). Fenomenoloji felsefi
düşüncesi, insan eylemlerinin yaşadığı bağlamlarda koşullandığını ve insan eylemlerinin göreceli
bir yönü olduğunu anlatmaktadır (Gürbüz ve Şahin, 2017.) Vargo ve Lusch (2008), değerin nasıl
belirlendiğini anlatan bu aksiyomda, özellikle “deneyimsel” kelimesi yerine “fenomenolojik”
kelimesini seçtiklerini vurgulamışlardır. Değer, belirli bir sosyal ve zamansal bağlamda ve
kullanım yoluyla belirlenmektedir (Vargo vd., 2008).
-5. Aksiyom: “Değerin birlikte yaratılması, aktör tarafından oluşturulan kurumlar ve kurumsal
düzenlemeler yoluyla koordine edilir.” Değer yaratma, başka bir aktörün yararına (hizmetine)
uygulanan ve kaynak yaratmayı mümkün kılan kurumları ve kurumsal düzenlemeleri içeren bir
bağlam dâhilinde anlaşılabilir (Chandler ve Vargo,2011). Değerin birlikte yaratılması, pazardaki
kurumlar arasında yer alan işbirliği ve koordinasyon ile kendilerini kurumsal düzenlemelerle
(kurallar, normlar, anlamlar, semboller, uygulamalar gibi) birbirini yönlendiren, birbirlerine bağlı
ve kendi kendilerini yöneten hizmet ekosistemleri içerisinde mümkün olmaktadır. Hizmet için
hizmet alışverişi yapan ekonomik ve sosyal ağlarda, değer oluşturma işlemine katılan kaynak
bütünleştirici aktörlerin bulunduğu kurumlar, rekabetten daha çok birbirleri ile işbirliği
mekanizması içine girmektedirler (Vargo ve Lusch,2016).

2.3.Girişimci Pazarlama ve Hizmet Baskın Mantığın Etkileşimi
Girişimciler pazarlama konusunda, yeni iş olanakları ve yeni fırsatların belirlenebilmesi,
belirlenen fırsatların değerlendirilmesi adına gerekli kaynakların bir araya getirilmesi ve iş
faaliyetlerinin etkin olarak sürdürülebilmesi için işletmelerin bulundukları sektördeki dış
çevreleriyle olan ilişkileri önemlidir. Bu bakımdan, müşteriler ile kurulan birebir ilişkiler hedef
pazar ile etkileşimi sağlamaktadır. Girişimci pazarlamada, müşteri ve girişimci örgüt davranışını,
örgüt kültürünü ve stratejilerini birlikte belirlemektedir (Marangoz ve Erboy, 2013).Girişimci
pazarlama, yeni pazarlar ve fırsatlar oluşturmak için müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını anlama
amacıyla, müşteriler ile olan ilişkilerinden faydalanarak yenilikçi bir yaklaşımı benimsemektedir
ve müşteri ve işletme arasındaki ilişki karşılıklı iki yönlüdür (Dal ve Dal., 2016). Hizmet baskın
mantık da, işletme ve müşteri arasında “hizmet için hizmet” değişimiyle karşılıklı bir ilişki ile
değer yaratımından bahsederken (Vargo ve Lusch, 2004), tüm tarafların değer yaratma ağına dâhil
olduğu işbirlikçi bir değer yaratımını vurgulamaktadır (Lusch, vd., 2008). Bu bağlamda bu iki
kavramda birbiriyle simbiyotik bir ilişki içerisinde gelişmekte ve sahip oldukları boyutları sinerjik
şekilde ortaya çıkarabileceği düşünülebilir.

3.TASARIM VE YÖNTEM
Araştırma keşfedici bir yaklaşıma sahip olduğu için, araştırmada benimsenen akıl yürütme
mantığı tümevarımdır. Keşfedici bir yaklaşıma sahip olan araştırmalarda genellikle, nitel
araştırma yöntemleri tercih edilmektedir. Nitel araştırmaların amacı, elde edilecek verilerin
istatistiksel yöntemlerle analiz edilmesi ve sonuç hakkında genelleme yapılmasından ziyade
araştırma konusu hakkında olayları ve olguları kendi ortam ve şartlarında açıklamak, araştırma
konusunda uzman kişilerle karşılıklı etkileşime geçerek onların deneyimlerini, algılarını ve
yorumlarını elde ederek araştırılan konuyla ilgili betimsel bir tablo çizebilmektir (Gürbüz ve
Şahin, 2017). Nitel araştırmaların kavramları ve karmaşık olan ilişkileri anlayabilme adına güçlü
yönleri bulunmaktadır (Altunoğlu, vd., 2017). Bu açıdan nitel bir araştırma yöntemi ile girişimci
pazarlama ve hizmet baskın mantık değişkenlerinin daha detaylı incelenebileceği kanaatine
varılmıştır.
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Keşfedici yaklaşıma sahip olan araştırmalar, literatür taraması, konuya hakim uzmanlar ile
yapılacak görüşme ve odak grup görüşmesi şeklinde bir çok yol ile yapılabilmektedir (Gürbüz ve
Şahin, 2017). Görüşme, insanların deneyimlerini algılayabilme adına merakın simgelendiği
dikkatli bir dinleme ve sorgulama sürecini ifade etmektedir (Seggie ve Bayyurt, 2017). Bu sebeple
araştırmada, yarı yapılandırılmış görüşme veri toplama yöntemi olarak kullanılmıştır. Yarı
yapılandırılmış görüşme sorularını belirlemek için, girişimci pazarlama ve hizmet baskın mantık
değişkenleriyle ilgili literatür taraması yapılmıştır. Literatür taraması sonucunda, değişkenlerle
ilgili temel boyutlar belirlenerek konuyla ilgili cevap verebileceği düşünülen sorular
oluşturulmuştur. Yarı yapılandırılmış görüşme soru formunda, ilk bölümde katılımcıların
kendilerini tanıtmaları istendiği demografik sorular, 2.bölümde hizmet baskın mantık ile ilgili 6
alt soru ve 3.bölümde ise girişimci pazarlamayla ilgili 4 alt soru bulunmaktadır (bkz. Ek).

3.1. Örneklem ve Veri Toplama Süreci
Araştırmanın örneklemini, temelde hizmet işletmesi olan, Muğla bölgesindeki Fethiye ve
Göcek’te faaliyet gösteren 5 farklı marinanın üst düzey yöneticilerinden oluşturmaktadır. Nicel
araştırmaların tersine nitel araştırmalarda, örneklemin niceliğinden ziyade niteliği yani
örneklemden toplanacak verinin zenginliği önemlidir (Baltacı, 2018). Yıldırım ve Şimşek (2013)
nitel çalışmalarda örneklem belirlenirken, sayıdan çok araştırmaya katkı sağlayacak veri
miktarının önemli olduğu, araştırmanın odağına göre bir kişiyle bile nitel çalışma
yürütülebileceği, bazı durumlarda konunun uzmanı 1 kişiden elde edilen verilerin, farklı bir
araştırmada 20 kişiden elde edilecek verilerden içerik olarak daha fazla doygunluk
sağlayabileceğini belirtmektedir (Yaşa Özeltürkay vd., 2017).
Örnekleme ulaşmak için yargısal örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Amaca göre olarak da
isimlendirilebilen yargısal örnekleme, araştırma amacına uygunluk sağlayan ve araştırılan konuya
cevap verebileceğine inanılan örneklemi belirleme yöntemidir (Kuşluvan ve Eren, 2008). Bu
amaçla marinalardaki üst düzey yöneticilerle iletişime geçilmiş, araştırmaya katılmayı kabul
edenler ile Temmuz-Ağustos 2019 tarihi arasında yarı yapılandırılmış görüşmeler
gerçekleştirilmiştir.
Araştırmaya katılan 5 üst düzey yöneticiye yöneltilen demografik sorulardan oluşan 1.bölüm
çerçevesindeki cevaplar aşağıdaki Tablo 2’de gösterilmektedir.
Tablo 2. Katılımcıların Genel Profilleri
Katılımcı
No
K1

Cinsiyet

Yaş

Eğitim

Erkek

52

Marina İşletme Müdürü

K2
K3

Erkek
Kadın

57
37

Marina Sorumlu Müdür
Marina İşletme Müdürü

K4

Erkek

44

K5

Erkek

36

Marina İşletme Müdürü ve
Operasyon Direktörü
Marina Sorumlu Müdür

Pozisyon

Lisans
(Turizm İşletmeciliği ve
Otelciliği Yüksekokulu)
Lisans (İletişim Fakültesi)
Lisans (Dil ve Tarih-Coğrafya
Fakültesi)
Lisans (Su Ürünleri Fakültesi)
Lisans (Deniz Bilimleri
Fakültesi)

Marina
Tecrübesi
10 yıl
25 yıl
14 yıl
20 yıl
4 yıl

Nitel olarak gerçekleştirilen bu araştırmanın analizi için, öncelikle tüm görüşmeler katılımcıların
onayı alınarak ses kaydı altına alınmıştır. Ses kayıtlarının ortalama süresi 30 dakikadır. Ses
kayıtlarındaki veriler dinlenerek metin haline getirilmiştir. Görüşmelerden 12 sayfalık bir veri
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metni elde edilmiştir. Analiz aşamasında ise bu metinler, tekrar tekrar okunarak içerik analizi
yapılmış ve tekrar eden kodlar belirlenmiştir. Bu kodlar temalara göre sınıflandırılmıştır. Daha
sonra hizmet baskın mantık ve girişimci pazarlama değişkenlerinin birleştiği ortak tema
belirlenmiştir.

4.ARAŞTIRMA BULGULARI
Elde edilen veriler, içerik analiziyle incelenen veriler kodlanarak belirlenen temalarda
sınıflandırılmıştır. Aşağıdaki Tablo 3’de ulaşılan temalar hizmet baskın mantık için sırasıyla ;
hizmet odak noktası, aktörler, somut kaynaklar, dinamik kaynaklar, değerin birlikte yaratılması
olarak ve girişimci pazarlama içim ise sırasıyla; yenilikçilik, hesaplanmış risk alma, proaktiflik,
fırsa odaklılık, müşteriye odaklanma şeklinde verilmiştir. Temalar kapsamında katılımcılardan
sağlanan veriler değişkenler (kodlar) şeklinde gruplandırılmıştır.
Tablo 3. Temalar ve Kodlar
Hizmet Baskın
Mantık Temaları

Hizmet Odak
Noktası

Aktörler

Somut Kaynaklar

Dinamik
Kaynaklar

Değerin Birlikte
Yaratılması

Girişimci
Pazarlama
Temaları

Kodlar
Müşteri Memnuniyeti
Müşterileri Mutlu Etme
Farklı Hizmetler Sunma
Müşteriyi Ön Planda Tutma
Müşterilerin İstekleri
Müşterilerin Önerileri
Marina Yönetimi
Marinadaki Kiracılar
Yat Sahipleri/Mürettebat
Teknik-Servis Firmaları
Charter Firmaları
Ulaştırma Hizmetleri
Fiziki Özellikler
Konum
Lokasyon
Çevre
Kaliteli Fiziki İmkânlar
Altyapı
Deneyimli İnsan kaynağı
Çalışan-Müşteri İlişkisi
Personel
Eğitimli Eleman
Çalışanların bilgi-birikimi
Güler yüzlü Çalışan
Kapasitesi Olan Eleman
Çalışanların Deneyimi
Bilgili Çalışan
Firmaların Etkileşimi
Paydaşlar
Karşılıklı İlişki
Birbirinden faydalanma
Birbirine Yön Verme
Rakiplerden Etkilenme
Çalışanların Fikirleri
Müşteri Fikirleri
Müşteri Talepleri

Yenilikçilik

Hesaplanmış
Risk Alma

Proaktiflik

Kodlar
Değişime açıklık
Hizmeti geliştirme
Yeni projeler
Yeni hizmetler sunma
Kendini Geliştirme
Hizmetin Kalitesini Arttırma
Değişime açık olma
Deneyip görmek
Fizibilite Çalışması
Temkinli Risk Alma
İmkânlar Doğrultusunda Risk
alma
Beklentileri Tahmin Etme
Öngörme
Beklenti Dışı Hizmet
Geri Bildirimlerden Çıkarımlar
Yeni Fikirleri Deneme
Hizmet Gelişimine Duyarlılık
Beklentilerin Üzerinde Hizmet
Sektördeki Gelişmeler
Diğer Tesislere Ziyaretler
Başka Bölgelerdeki Gelişmeleri
Takip

Fırsat Odaklılık
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Rakipleri Araştırma
Yurtdışı Gezileri
Uluslararası Fuarla Katılım
Sektörel Yayınları Takip Etme
Müşterilerin Talepleri
Müşterilerden Öğrenme
Müşteri İstekleri ile Yenilik
Diğer Kurumlar ile Temaslar
Yenilikçi Fikirler
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Müşteriler ile İletişim
Müşterilerin Beklentileri
Geri Bildirimler
Müşterilere Cevap Verme
Müşterilerden Öğrenme
Birebir ilişki
Yüz yüze İletişim
Deneyimlerin Paylaşılması
Müşteriler ile İlişki Kurmak
Anketler ile Ölçme
Müşteri Tepkileri
Etkileşim

Müşteriye
Odaklanma

İletişim
Birebir İlişki
Geri Bildirimler
Müşteri Memnuniyeti
Müşterilerin Paylaşımları
İhtiyaçlara Cevap Verme
Müşterilerin Talepleri
Müşteriye Değer Vermek
Dostluk İlişkisi
Kuvvetli İlişki
Sadık Müşteri

5.SONUÇLAR
Bu çalışmada, girişimci pazarlama ve hizmet baskın mantık yaklaşımı arasındaki simbiyotik
ilişkinin belirlenmesi amacıyla keşifsel bir bakış açısı ile marina üst düzey yönetimindeki
uzmanlar ile nitel bir araştırma gerçekleştirilmiştir ve toplanan veriler tematik bir şekilde
kodlanmıştır.
Araştırma bulgularının, girişimci pazarlama ve hizmet baskın mantık ile ilgili literatürde
vurgulanan noktalar temelinde çıkarımları mevcuttur. Bulgular, hizmet baskın mantık
çerçevesinde, müşterilere yeni değerler yaratma anlamında nelere odaklanıldığını açıklamaktadır.
Bu açıdan en çok vurgulanan nokta, “müşteriler ile kurulan birebir ilişki” konusudur. Bunun
dışında, müşterilerin fikirleri, müşterilerin beklentileri müşterilerin geri bildirimleri,
müşterilerden öğrenme, rakipler ile etkileşim, sektördeki aktörler ile ilişki gibi faktörlere
odaklanarak değerin birlikte yaratılması öne çıkmaktadır.
Girişimci pazarlama çerçevesinde ise aynı şekilde yeniliklerin ve fırsatların belirlenmesinde,
müşteriler ile kurulan birebir ilişki vurgulanmış, müşterilerin talepleri, müşterilerin önerileri,
müşterilerin istekleri doğrultusunda yenilik yapma, sektördeki gelişmeler, diğer kurumlar ile
temaslar faktörleri öne çıkmaktadır. Bu faktörlerde, girişimci pazarlama ve hizmet baskın mantık
arasındaki simbiyotik ilişkiyi açıkladığı çıkarımında bulunulabilir. Böylece Şekil 1’de
özetlenmeye çalışıldığı üzere hizmet baskın mantık yaklaşımında marinalar için ön plana çıkan
“değerin birlikte yaratılması” olgusu, girişimci pazarlamadaki fırsat ve müşteri yönlülük
yaklaşımlarını doğrudan karşılamaktadır. Söz konusu etkileşimle marinalar için fırsatların değer
önerileriyle birlikte yaratılabilmesi için hizmet baskın mantığın önemi vurgulanmış olacaktır.
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Şekil 1. Girişimci Pazarlama ve Hizmet Baskın Mantığın Simbiyotik İlişkisi

Bu araştırma girişimci pazarlama anlayışının hizmet işletmelerinde benimsenmesinde hizmet
baskın mantığın yaklaşımının önemini vurgulayan özgün bir çalışma olarak değerlendirilebilir.
Çalışmada zaman, ekonomik ve emek kısıtları sebepleriyle daha yüksek sayıda marina
yöneticisine (uzmana) ulaşılamamıştır. Ayrıca bu konuda benzer bir araştırmaya
rastlanamadığından karşılaştırma imkânı sağlanamamıştır. Bundan sonraki çalışmalarda farklı
hizmet işletmeleri uzmanlarıyla geliştirilebilecek benzer çalışmalar hizmet baskın mantığın
girişimci pazarlamadaki önemini vurgulamak adına daha genellenebilir sonuçlara ulaşılmasını
sağlayabilir.
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EK: Yarı yapılandırılmış mülakat soruları
1. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? (Yaş, eğitim, sektörel deneyim vb.)
2. Bir hizmet işletmesi olarak odaklandığınız kilit noktalar nelerdir?
o

o

o
o
o
o

Müşterileriniz kimler? Kimlere hizmet veriyorsunuz? Bulunduğunuz hizmet
sektöründeki aktörler kimlerdir? (Müşteriler, tedarikçiler, aracılar, rakipler gibi).
Bu aktörler ile nasıl bir ilişki sürdürmektesiniz, birbirinizden etkileniyor
musunuz veya faydalanıyor musunuz?
İşletme olarak hizmet sunumunda hangi kaynağı önemsiyorsunuz? Tesisteki
fiziksel imkânlarınıza ve çalışanlarınızın müşterilere sunabileceği bilgi ve
beceriler gibi uzmanlık gerektiren yönlerinize ne düzeyde odaklanıyorsunuz,
sizce rekabet avantajı için hangi kaynak neden daha önemlidir?
Size göre değer nedir? Müşterilere yeni değer yaratma konusunda nasıl bir çaba
içerisindesiniz? Müşterilerden etkileşiminiz ne düzeyde?
Müşterilere daha iyi bir hizmet verebilme adına onlarla nasıl bir etkileşim
içerisindesiniz? Müşterileriniz fikirlerini sizinle nasıl ve ne şekilde paylaşıyorlar?
Müşteriler ile nasıl bir işbirliği kuruyorsunuz?
Müşterileriniz ile olan ilişkileriniz ve onların geri bildirimleri yeni hizmetler
geliştirme konusunda nasıl bir etkiye sahip? Hizmet deneyimine müşterileriniz
nasıl katkı sağlıyorlar?
Müşterileriniz yeni değerler/hizmetler geliştirme konusunda söz sahibi midirler?
Sizce müşteriler de birer hizmet üreticisi midir?

3. Pazarlama sürecinde, yeni iş/hizmet fırsatları keşfetmeye nasıl bir bakış açısıyla
yaklaşıyorsunuz?
o
o
o
o

İşletme olarak değer yaratıcı bir yenilikçi yaklaşıma sahip misiniz? Yenilikçi bir
şekilde müşterilere değer yaratma adına risk alır mısınız?
Müşterilerden önce onların istek ve beklentilerini öngörücü bir proaktif
yaklaşımla onlara yeni uygulamalar/hizmetler yaratabiliyor musunuz?
Gelecekteki talebi/istekleri tahmin ederek yeni fırsatlar yaratma ve hizmetler
geliştirme konusuna duyarlı mısınız?
Değişim ve öğrenme istekliliğiniz ne düzeydedir? Açıklar mısınız?
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FARKLI ALANLARDA ÇALIŞAN PERSONELİN TÜKENMİŞLİK
DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: DENİZLİ İLİNE İLİŞKİN
BİR ARAŞTIRMA
COMPARISON OF BURNOUT LEVELS OF STAFF WORKING IN
DIFFERENT FIELDS: A RESEARCH IN DENIZLI CITY
Celaleddin SERİNKAN*

Esin BARUTÇU†

ABSTRACT
Burnout has been an important research topic in terms of both individual and organizational
results. If the personnel working intensively experience organizational burnout, they may be
inefficient, low motivated and harmful to the organization. The aim of this study is to determine
the burnout levels of the personnel working in three different fields. In addition, it was tried to
determine whether there was a difference in burnout in terms of demographic characteristics. The
sample of the study consists of nurses, dentists and military personnel working in different areas
in Denizli. As a result of the study, there were differences in burnout levels between the groups.
Key words: Burnout, nurse, dentist, personnel, military personnel
ÖZET
Tükenmişlik hem bireysel hem de örgütsel açıdan sonuçları itibariyle önemli bir araştırma konusu
olmuştur. Yoğun şekilde çalışan personel, örgütsel tükenmişlik yaşıyorsa, işyerinde verimsiz,
motivasyonu düşük ve örgüte zarar verici tutum ve davranışlar içerisinde olabilir. Bu çalışmanın
amacı, üç farklı alanda görev yapan personelin tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesidir.
Çalışmada ayrıca, demografik özellikler açısından tükenmişlik bakımından farklılık olup
olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemini Denizli ilindeki farklı alanlarda
çalışan hemşireler, diş hekimleri ve askeri personel oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda
gruplar arasında tükenmişlik düzeylerinde farklılıklar bulunmuştur.
Anahtar kelimeler: Tükenmişlik, hemşire, diş hekimi, personel, askeri personel

1. GİRİŞ
Yoğun ve stresli yaşam ve iş koşulları, insanları tükenmişlik olgusuyla karşı karşıya bırakmıştır.
Tükenmişlik sendromu yazın alanda da en çok çalışma yapılan konulardan birisi olmuştur.
Modern çağın hızlı ve karmaşık yapısının karşı karşıya bıraktığı tükenmişlik kavramı, ilk kez
Greene tarafından 1961 yılında yayınlanan “Bir Tükenmişlik Olayı (A Burnt-Out Case)”
romanında, bir mimarın işiyle ilgili hissettiği bitkinlik ve öfke duyguları sonucu idealizmini
kaybetmesi ve psikolojik olarak çöküntüye uğrayarak işini terk edip Afrika ormanlarına
kaçışından bahsetmesiyle gündeme gelmiştir (Tanrıverdi vd.,2018: 115).
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Bu çalışmada, Denizli ilinde görev yapan hemşireler, diş hekimleri ve askeri personelin
tükenmişlik düzeyleri değerlendirilmiştir. Ayrıca gruplar arasında tükenmişliğin boyutları olan
duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı açısından farklılık olup olmadığı incelenmiştir.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Tükenme (burnout) kavramı ilk defa 1974’te Freudenberger tarafından ortaya atılmış ve
insanların aşırı çalışmaları sonucu işlerinin gereklerini yerine getiremez bir duruma gelmeleri
anlamı taşıyan duygusal tükenme durumu olarak tanımlanmış (Naktiyok ve Karabey, 2005: 183)
; böylece literatürde yerini almıştır. Daha sonra Maslach ve Jackson tarafından geliştirilen
tükenmişlik; bir tür insanlarla ilgili iş yapan bireyler arasında sıkça görülen duygusal tükenme ve
sinizm sendromu ( Maslach ve Jackson, 1981: 99) ya da işteki kronik duygusal ve kişilerarası
streslere verilen uzun süreli bir tepki (Maslach ve Leiter,2016:351) şeklinde ifade edilmiştir. Bir
başka şekilde tükenmişlik, özellikle yardımcı meslekleri içeren mesleki strese uzun süreli bir tepki
olarak tanımlanabilir (Gabassi vd., 2002:309). Maher tükenmişliği “psikomatik hastalığı,
uykusuzluğu, iş ve müşterilere karşı negatif tutumu, işe gelmemeyi, alkol ya da ilaç kullanımını,
suçluluğu, kötümserliği, ilgisizliği ve depresyonu içeren kompleks bir sendrom” (Akduman,
2015) olarak ifade etmiştir.
Maslach ve Jackson tükenmişliği duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarıda düşme
şeklinde üç boyutlu olarak ifade etmişlerdir. İlk olarak tükenmişlik bireyin duygusal kaynaklarını
tüketmesi ile ortaya çıkmakta ve kişinin duygusal anlamda tükenmesi ile sonuçlanmaktadır.
Duygusal anlamda tükenen birey bir sonraki aşamada insanlarla olan ilişkisini sınırlandırır ve
psikolojik olarak uzaklaşır. Bu da duyarsızlaşma boyutunu ifade eder. Son aşamada ise birey daha
önceki olumlu tutumlarıyla şimdiki tutumları arasındaki farkı anlar ve bunun sonucunda mesafeli
tutumlarının, çalıştığı kuruma ve topluma katkılarını sınırladığını düşünür. Böylece birey iş ve
insan ilişkileri konusunda bir yetersizlik duygusu içerisine girer. Kişinin kendini olumsuz
değerlendirme eğilimi ise olması kişisel başarı boyutu içerisinde tanımlanmaktadır (Ardıç ve
Polatçı, 2008:71).

2.1. Tükenmişlik Belirtileri
Tükenmişlik yavaş ve sinsice başlayan, ortaya çıkışı ne kadar ani de olsa sürekli gelişen kronik
bir olgudur. Bireyin bir gün içinde ani bir şekilde yaşadığı bir olay yaşanılan tükenmişliğin
belirtisi haline gelebilir. Bazen çok seyrek de olsa tükenmişlik herhangi bir olay olmadan
birdenbire ortaya çıkabilir (Akduman, 2015).
Tükenmişlik belirtileri kişiden kişiye farklılık göstermekle birlikte, genel olarak fiziksel,
psikolojik ve davranışsal belirtiler olmak üzere üç başlık altında incelenmektedir (Ardıç, Polatçı,
2008: 73).
Fiziksel Belirtiler: Tükenmişlik fiziksel anlamda öncelikle hafif belirtiler olarak kendisini
göstermektedir. Bu belirtiler; yorgunluk ve bitkinlik hissi, baş ağrısı, uyuşukluk, uyku
bozuklukları şeklinde sıralanmaktadır. Önlem alınmazsa devam eden süreçte; geçmeyen soğuk
algınlıkları, enfeksiyonlara karşı direncin azalması, kilo kaybı veya şişmanlık, solunum güçlüğü,
genel ağrılar, mide-bağırsak hastalıkları, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, kas gerilmeleri, kalp
çarpıntısı ve cilt hastalıkları oluşmaya başlayabilir. Bu ve benzeri rahatsızlıklardan sürekli şikâyet
edildiğinde, birey bu belirtileri göz ardı etmemeli ve önlem almalıdır. Çünkü bu tür belirtiler
tükenmişliğin habercisi olabilmektedirler (Ardıç, Polatçı, 2008: 73).
Psikolojik Belirtiler: Psikolojik belirtiler genel olarak; diğer insanları eleştirme, insanlar ile
ilgilenmeme, düşük başarı hissi, hayal kırıklığı, sıkılma, depresyon, endişe, umutsuzluk, zayıf
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konsantrasyon, alınganlık, yabancılaşma ve tek başına kalma şeklinde sıralanabilir.
Tükenmişliğin psikolojik belirtileri diğerlerine göre daha az gözle görülür olsa bile dikkat
edildiğinde hem birey hem de çevresi tarafından kolaylıkla fark edilebilir (Akduman,2015).
Davranışsal Belirtiler: Davranışsal belirtiler daha kolay tanınmakla birlikte tükenmişliğin ciddi
bir boyuta ulaştığının da bir göstergesidir. İçinde yaşadığı karmaşayı uzun bir süre boyunca
saklamaya çabalamış birey için; tükenmişlik duygusu, bireyin içinde saklayamayacağı kadar
huzursuzluk vermektedir Bu belirtiler, başarısızlık hissi, aile içi çatışmalar, konsantrasyon
düşüklüğü, unutkanlık, çabuk öfkelenme, ani sinir patlamaları, sık gelen ağlama nöbetleri, yalnız
kalma isteği, alınganlık ve takdir edilmediğini düşünme, işi yavaşlatma, hırsızlık eğilimleri, işten
uzaklaşma, işine karşı gittikçe büyüyen hoşnutsuzluk, hizmetin niteliğinde bozulma, hizmet
verilen kişilere hatalı müdahaleler ve hizmet verilenlerin şikayet sayılarındaki artış, evraklarla
ilgili sahtekarlıklar, düşük iş performansı, iş arkadaşlarına karşı alaycı ve suçlayıcı olma, iş
tatminsizliği, yeni bir meslek eğitimi alma eğilimi, işe geç gitme ve gitmemeler, örgütsel
bağlılıkta azalma, iş gücü devrinde yükselme, hastalıktan kaynaklanan nedenlerle işe
gelmemelerde ve geç gelmelerde artış, işten ayrılma ve başka iş alanlarına transfer olma isteği
(Karsavuran, 2014:139) şeklinde sıralanabilir.

2.2. Tükenmişliğin Evreleri
Tükenmişlik belirtileri ve evreleri olan, birdenbire ortaya çıkmayan bir sendromdur. Tükenmişlik
genel olarak dört evre ile tanımlanabilir (Kaçmaz, 2005:30):
1. Evre: Şevk ve Coşku Evresi(enthusiasm); bu evrede yüksek bir mutluluk ve enerji de artma
gözlenmektedir. Kişi için mesleği her şeyin üstündedir. Stresli çalışma koşulları,
uykusuzluk ve yaşamın diğer koşullarına rağmen üstün bir uyum sağlama çabasındadır.
2. Evre: Durağanlaşma Evresi (stagnation); bu evrede artık istek ve mutlulukta azalma olur.
İşten başka bir şey yapmıyor olmak sorgulanmaya başlanır.
3. Evre: Engellenme Evresi (frustration); başka insanlara yardım ve hizmet etmek için
çalışmaya başlamış olan kişi insanları, sistemi ve çalışma şartlarını değiştirmenin ne kadar
zor olduğunu anlar ve yoğun bir engellenmişlik duygusu yaşar.
4. Evre: Umursamazlık Evresi (apathy); bu son evrede artık çok derin duygusal kopma ya da
kısırlaşma, derin bir inançsızlık ve umutsuzluk gözlenmektedir. Bu durumda iş yaşamı kişi
için bir tatmin ve kendini gerçekleştirme alanı olmaktan uzaklaşıp, kişiye sıkıntı ve
mutsuzluk veren bir durum haline gelecektir.
Tükenmişliğin yaşandığı örgütlerde, işte verimsizlik, kişiler arası çatışmalar ve krizlerin
yaşanması muhtemeldir. Tükenmişliğin altı aydan fazla uzun sürmesi durumunda bunun kronik
hale gelmesi ve kişide ruhi ve fiziki rahatsızların ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu durumda
olan kişilerin örgüte yararlı olması oldukça zor olacaktır. İşyerinde görev yapan yöneticilerin
tükenmişlik yaşayan kişilerin farkında olmaları ve çalışanlarını mümkünse bu duruma düşmeden
gerekli tedbirleri alarak hem personele hem de örgüte karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri
gerekir.

3. GEREÇ VE YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Amacı, Yöntemi ve Ölçek Bilgisi
Araştırmanın amacı, Denizli ilindeki hemşireler, diş doktorları ve askeri personelin tükenmişlik
düzeylerinin belirlenmesidir. Ayrıca grupların demografik özellikleri açısından aralarında
tükenmişlik düzeylerinde farklılıkların olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmanın
örneklemini, araştırmayı kabul eden Denizli devlet hastanesindeki hemşireler oluşturmaktadır.
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Diş hekimlerinden oluşan örneklem ise Denizli ilinde görev yapan ve Denizli Diş Hekimleri
odasına kayıtlı bulunan ve anket yapmayı kabul eden hekimlerden oluşmaktadır. Askeri
personelin örneklemi ise Denizli ilinde görev yapan ve araştırmayı kabul eden askeri personel
oluşturmuştur.
Her üç gruptan veriler, olasılığa dayalı olmayan örnekleme yöntemlerinden kolayda örneklem
metodu kullanılarak elde edilmiştir. Kolayda örnekleme, ankete cevap veren herkesin örneğe
dahil edilmesi olup oldukça yaygın olarak kullanılan bir tekniktir (Coşkun vd., 2017: 148).
Araştırmada yüzyüze anket yöntemi kullanılmış olup araştırmadan geçerli 249 veri seti elde
edilmiştir.
Tükenmişlik ölçeğini ilk defa 1981 yılında Maslach ve Jackson geliştirmiş ve 1992 yılında Ergin
tarafından Türkçeye uyarlanmıştır (Azizoğu ve Özyer, 2010: 141; Yıldırım ve İçerli, 2010: 126).
Grupların tükenmişlik düzeylerini belirlemek amacıyla Maslach Tükenmişlik Ölçeği (MTÖ)
kullanılmıştır Araştırmada anket yöntemi kullanılmış olup beşli likert tipi hazırlanan ölçekte (1:
Hiçbir zaman, 2: yılda birkaç kez, 3: Ayda birkaç kez, 4: Haftada birkaç kez, 5: Hergün) şeklinde
belirlenen seçenekler yer almıştır (Barutçu ve Serinkan, 2008:550).
MTÖ, duygusal tükenme (DT), duyarsızlaşma (D) ve kişisel başarı (KB) olmak üzere üç alt
boyuttan ve 22 maddeden oluşmaktadır. Ölçekte, duygusal tükenme ile ilgili 9, duyarsızlaşma ile
ilgili 5, kişisel başarı ile ilgili 8 madde bulunmaktadır (Öztürk vd., 2008, 93).
Ankette yer alan kişisel başarı ifadeleri diğerlerinin aksine olumlu ifadelerdir ve bu ifadelerden
alınan yüksek puan, yüksek kişisel başarıyı ifade etmekte, diğer taraftan tükenmişliğin düşük
düzeyde olduğunu göstermektedir. Buna göre duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma alt
boyutlarından alınan yüksek puanlar tükenmişliği gösterirken kişisel başarı alt boyutundan alınan
düşük puan ise yüksek düzeyde tükenmişliği ifade etmektedir (Ardıç ve Polatçı, 2008:79). Diğer
bir anlatımla duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt gruplarında, yüksek puanlar yüksek
tükenmişliği, kişisel başarı alt grubunda ise düşük puanlar yüksek tükenmişliği göstermektedir
(Öztürk vd., 2008, 93).
Ölçeğin yaygın şekilde kullanılması, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmalarının yapılmasından
dolayı bu çalışmada, ayrıca faktör analizi yapılmamıştır. Araştırmanın çarpıklık ve basıklık
değerlerine bakıldığında -2 ve +2 arasında değerlerden oluşması nedeniyle (Şencan, 2005: 200201) dağılımın normal dağılıma uyduğundan parametrik testlerin yapılmasına karar verilmiştir.
Araştırmada frekans, yüzde, aritmetik ortalamalar ve farklılık analizleri kullanılmıştır.
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3.2.

Bulgular

Araştırmaya katılan kişilere ilişkin demografik bulgular aşağıda gösterilmektedir.
Tablo 1: Sosyo- Demografik Bulgular
Soru
Cinsiyet
Bay
Bayan
Medeni Durum
Evli
Bekâr
Boşanmış
Meslek
Diş hekimi
Hemşire
Askeri personel

Sıklık

%

102
147

41,0
59,0

192
39
18

77,1
15,7
7,2

69
134
46

27,7
53,8
18,5

Maaş Düşüncesi

Soru

Sıklık

%

Yaş
25’ ten küçük
26- 30
31-35
36-40
41-50
50+
Eğitim

13
20
58
43
59
10

6,4
9,9
28,6
21,2
29,1
4,9

Ortaöğretim
Lisans
Yüksek lisans
Doktora

9
180
54
6

3,6
72,3
21,7
2,4

Mesleği Değiştirme Düşüncesi

Yeterli
Kısmen yeterli

46
107

18,5
43,0

Evet
Hayır

49
132

19,7
53,0

Yetersiz

96

38,6

Bazen

68

27,3

İşyerindeki Çalışma mutluluğu
Büyük mutluluk duyuyorum

Çalışma arkadaşlarından memnuniyet
67

26,9

Çok memnunum

113

45,4

Az mutluluk duyuyorum

118

47,4

Kısmen Memnunum

130

52,2

Mecbur olduğum için
çalışıyorum

64

25,7

Hiç memnun değilim

6

2,4

Yönetici memnuniyeti
Oldukça memnunum
Vasat derecede memnunum
Memnun değilim

İşinden genel memnuniyet
56
149

22,5
59,8

Memnunum
Kısmen memnun

115
109

46,2
43,8

44

17,7

Memnun değilim

25

10,0

Araştırmaya katılan kişilerin %59’u bayan, %71 i evli ve %72’si lisans derecesinde eğitime
sahiptir. Yaş aralığı bakımından 31-35 yaş ile 41-50 yaş grubu en fazla orana sahiptir.
Katılımcıların yarısından az fazlası hemşire, %28’si diş hekimi ve yaklaşık %19’u da askeri
personelden oluşmaktadır.
Araştırmaya dahil olan kişilerin yarıya yakını, aldıkları maaşı kısmen yeterli görmekte, %20 si
mesleklerini değiştirmeyi düşünmekte ve yaklaşık yarısı işyerlerinden az mutlu olduklarını
belirtmişlerdir. Mecbur olduğu için çalıştıklarını belirtenlerin oranı %26’dır. Buna rağmen
katılımcıların büyük çoğunluğu mesai arkadaşlarından memnundurlar. Katılımcılar
yöneticilerinden büyük oranda (%73) memnun iken işlerinden genel olarak çok büyük oranda
memnuniyet duymaktadırlar.
Bu ortalamalara bakıldığında grupların işleriyle ilgili bazı sıkıntılarının olduğu ancak genel olarak
işlerinden memnuniyet duydukları söylenebilir.
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Grupların tükenmişlik düzeylerine ilişkin bulguları aşağıda gösterilmektedir. Bu tabloda
cevaplayıcıların tükenmişlik ölçeğinde yer alan 22 ifadeye verdikleri cevapların aritmetik
ortalamaları gösterilmektedir.
Tablo 2: Tükenmişlik Ölçeğine İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler
Tükenmişlik İfadeleri
1- Kendimi işimden duygusal olarak uzaklaşmış hissediyorum.
2- İşgününün sonunda kendimi bitkin hissediyorum.
3- Sabah kalkıp yeni bir işgünü ile karşılaşmak zorunda olduğumda kendimi
yorgun hissediyorum.
4- İş arkadaşlarımın pek çok şey hakkında neler hissettiklerini kolayca
anlayabilirim
5- Bazı çalışanlara onlar sanki kişilikten yoksun birer objeymiş gibi
davrandığımı hissediyorum
6- Bütün gün insanlarla çalışmak benim için gerçekten gerginliktir.

N

7- İş arkadaşlarımın sorunlarını etkili bir şekilde hallederim.
8- İşimin beni tükettiğini hissediyorum.
9- İşimle diğer insanların yaşamlarını olumlu yönde etkilediğimi
hissediyorum.
10- Bu mesleğe başladığımdan beri insanlara karşı katılaştığımı hissediyorum.
11- Bu iş beni duygusal olarak katılaştırdığı için sıkıntı duyuyorum
12- Kendimi çok enerjik hissediyorum.
13- İşimin beni hayal kırıklığına uğrattığını düşünüyorum.
14- İşimde gücümün üstünde çalıştığımı hissediyorum.
15- Bazı insanların başına gelenler gerçekten umurumda değil.
16- Doğrudan insanlarla çalışmak bende çok fazla stres oluşturuyor.
17- Çalışma arkadaşlarıma rahat bir atmosferi kolayca sağlayabilirim.
18- Çalışanlarla yakın ilişki içinde çalıştıktan sonra kendimi ferahlamış
hissediyorum.
19- Bu meslekte pek çok değerli işler başardım.
20- Kendimi çok çaresiz hissediyorum.
21- İşimde duygusal sorunları soğukkanlılıkla hallederim.
22- Çalışanların bazı problemleri için beni suçladıklarını hissediyorum.

249
249
249

Mean
2,57
4,00
3,55

SS
1,1689
,9630
1,1454

249

4,10

1,0396

249

2,17

1,2756

249

3,10

1,3278

249
249
249

4,12
3,24
3,61

1,0820
1,3006
1,3152

249
249
249
249
249
249
249
249
248

2,67
2,65
3,16
2,83
3,34
1,92
3,08
3,81
3,86

1,2987
1,2540
,75913
1,2097
1,3176
1,2468
1,2921
1,1326
1,2082

249
249
249
249

3,44
2,44
3,57
2,53

1,2239
1,2466
1,2777
1,2761

(1: Hiçbir zaman, 2: yılda birkaç kez, 3: Ayda birkaç kez, 4: Haftada birkaç kez, 5: Hergün)
Cevaplayıcıların tükenmişlik ifadelerine bakıldığında en yüksek ortalamaya “İş arkadaşlarımın
sorunlarını etkili bir şekilde hallederim, iş arkadaşlarımın pek çok şey hakkında neler
hissettiklerini kolayca anlayabilirim ve işgününün sonunda kendimi bitkin hissediyorum”
ifadeleri sahiptir. En az ortalamaya sahip olan ifadeler ise “Bazı insanların başına gelenler
gerçekten umurumda değil, Bazı çalışanlara onlar sanki kişilikten yoksun birer objeymiş gibi
davrandığımı hissediyorum ve Kendimi çok çaresiz hissediyorum” olarak belirlenmiştir.
Araştırmaya katılan kişilerin verdikleri cevaplarsan hareketle elde edilen tükenmişlik ölçeğinin
genel ortalaması ve boyutlarına ilişkin ortalamalar aşağıdaki tabloda belirtilmektedir.
Tablo 3: Tükenmişlik Boyutlarına İlişkin Dağılımlar
Tükenmişlik Ort.

N
248

Mean
3,42

SS
,53743

Duygusal tükenme

249

3,13

,76155

249

2,39

,86629

249

4,75

,82146

Duyarsızlaşma
Kişisel başarı
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Katılımcıların tükenmişlik ortalaması ayda birkaç kez oranı içerisindedir. Yani cevaplayıcıların
kısmen tükenmişlik yaşadıkları söylenebilir. Kişisel başarı boyutunun ifadeleri genelde pozitif
şeklinde kurulduğu için bu boyuttan katılımcıların yüksek puan almaları, düşük derecede
tükenmişlik yaşadıklarını göstermektedir. Diğer bir anlatımla katılımcıların kişisel başarı puanları
düşük değil, aksine yüksektir. Katılımcıların kişisel başarı boyutundan yüksek puan almaları
sebebiyle tükenmişlik sendromunu yaşamamaktadırlar. Ayrıca katılımcılar duyarsızlaşmadan
düşük puan almaları, bu boyut itibariyle tükenmişlik yaşadıkları görülmektedir.
Araştırmaya katılan meslek grupları arasında tükenmişlik ve tükenmişlik boyutları bakımından
farklılıkların olup olmadığı Anova analiziyle tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 4: Meslek Grupları Açısından Tükenmişlik Farklılıkları
N
Tükenmişlik ortalaması

Diş hekimi
Hemşire
Askeri personel
Toplam

Duygusal tükenme

Diş hekimi
Hemşire
Askeri personel
Toplam

Duyarsızlaşma

Diş hekimi
Hemşire
Askeri personel
Toplam

Kişisel başarı

Diş hekimi
Hemşire
Askeri personel
Toplam

Mean

SS

p
,043

69

3,39

,51664

134

3,49

,58183

46

3,63

,39188

249

3,49

,53743

69

2,81

,71046

134

3,22

,79197

46

3,34

,59038

249

3,13

,76155

69

2,25

,84929

134

2,32

,86163

46

2,78

,80818

249

2,39

,86629

69

4,92

,90270

134

4,72

,80939

46

4,58

,68752

249

4,74

,82146

,000

,002

,048

Gruplar arasında tükenmişliğin genel ortalaması ve boyutların ortalamaları açısından anlamlı
farklılıklar tespit edilmiştir. Askeri personelin tükenmişlik puanı, diğer gruplara göre daha
yüksektir. Ayrıca duygusal tükenme ve duyarsızlaşma boyutundan askeri personel yine en yüksek
ortalamaya sahiptir. Kişisel başarı boyutuna bakıldığında askeri personel, en az puana sahipken
en fazla puana diş hekimleri sahip olmuşlardır. Kişisel başarı puanının düşük olması tükenmeyi
göstermektedir.

4. SONUÇ
Denizli ilinde görev yapan üç farklı mesleğe mensup grupların tükenmişlik düzeylerinin
incelendiği bu çalışmada, askeri personelin diş hekimleri ve hemşirelere göre daha fazla
tükenmişlik yaşadıkları tespit edilmiştir.
İşyerindeki çalışma bakımından grupların yarısı mutsuzluk yaşamakta ve yine yarıya yakını
zaman zaman mesleklerini bırakmayı düşünmektedirler. Diğer taraftan gruplar, çalışma
arkadaşlarından, yöneticilerinden ve işlerinden büyük oranda memnunluk duymaktadırlar.
Grupların genel tükenmişlik ortalaması açısından ise katılımcıların kısmen tükenmişlik
yaşadıkları belirtilebilir.
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Çalışma hayatı içinde olan bireylerin daha az tükenme yaşamaları için sahip oldukları meslekten
memnunluk duymaları, çalışma şartlarından ve çalışma arkadaşlarından memnunluk duymaları
gerekmektedir. Ayrıca yöneticilerinden ve işin sağladığı maddi ve manevi imkanlardan memnun
olmaları önem arzetmektedir. Askeri personelin diğer meslek gruplarına göre daha fazla
tükenmişlik yaşamaları nedeniyle üst kademe yöneticilerinin bu tükenmişliği azaltıcı önlemleri
almaları tavsiye edilebilir.
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DEĞİŞKENİ: SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK*
AN IMPORTANT VARIABLE IN FOOD CONSUMPTION:
SUSTAINABILITY
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ABSTRACT
The concept of sustainability, which is one of the most popular subjects in 21st-century business
means to take necessary measures for the protection and survival of the ecological system.
Today's consumers evaluate the products they will buy, especially food, not only according to
classical cost-benefit criteria but also according to their effects on individual and social health,
economy and natural environment. Creating alternatives for sustainable consumption and
expanding the market to meet this emerging need becomes a necessity for entrepreneurs who want
to invest in this field. In this context, sustainability awareness among entrepreneurs should be
increased. The main purpose of this study is to define sustainability, an increasingly important
variable for consumers, and to introduce this variable which affects consumer attitudes and
behaviours as a perspective that should be taken into consideration for entrepreneurs. This study
will address the concept of sustainability in the context of sustainable food consumption. Within
the scope of the study, firstly the sustainability variable will be discussed and then the concept of
sustainable food consumption will be explained. Sustainable food consumption will be examined
in terms of social, economic, ecological and governance dimensions. Finally, sustainability will
be explained with examples and perspectives for entrepreneurs starting food market to emerge on
this issue in Turkey, expectations and evaluation criteria will be set out.
Keywords: Sustainability, Sustainable Food Consumption, Sustainable Consumption Behaviour
ÖZET
21. yy. işletmeciliğinde en popüler konulardan birisi olan sürdürülebilirlik kavramı özetle,
ekolojik sistemin korunması ve yaşatılması için gerekli tedbirlerin alınması anlamını
taşımaktadır. Tüketicilerin gerek fizyolojik gerek psikolojik gerekse sosyal faydalar gözeterek
ekolojik duyarlılıklarının artmasına paralel olarak, ürünlerin ve üretim sistemlerinin de
sürdürülebilir biçimde tasarlanması gerekliliği oluşmaktadır. Günümüz tüketicileri, başta gıda
olmak üzere satın alacakları ürünleri sadece klasik fayda maliyet kriterlerine göre değil, aynı
zamanda bireysel ve toplumsal sağlık, ekonomi ve doğal çevre üzerindeki etkilerine göre de
değerlendirmektedir. Bu değerlendirmeyi yaparken de doğallık, yerellik, kalori, karbon ayak izi,
su ayak izi gibi kimi ölçütler gelişmektedir. Üreticiler için önemli bir konu olarak gündeme gelen
sürdürülebilirlik son yıllarda tüketicilerin tutum ve davranışlarını etkileyen bir değişken olarak da
karşımıza çıkmaktadır. Sürdürülebilir tüketim bilincine ilişkin artan farkındalık alsında
girişimciler için de fırsat ve gereklilikler doğurmaktadır. Sürdürülebilir tüketim için alternatifler
oluşturmak ve pazarı doğan bu ihtiyaca cevap verecek şekilde genişletmek bu alanda yatırım
Bu çalışma, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ Programı Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar faaliyeti
kapsamında desteklenen 2018-1-TR01-KA204-058739 numaralı “Assessing and Changing Adults’ Behaviour on
Sustainable Consumption of Food (SUSCOF)” başlıklı proje temel alınarak hazırlanmıştır
† Prof. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, gavcar@mu.edu.tr, İİBF, İşletme
‡ Araş. Gör, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, eyupsen@mu.edu.tr, İİBF, Kamu Yönetimi
§ Dr. Öğrt. Üyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, ankarabulut@mu.edu.tr, Fetiye İşletme Fakültesi, İşletme
*
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yapmak isteyen girişimciler için zorunlu hale gelmektedir. Bu bağlamda girişimciler nezdinde
sürdürülebilirlik bilincinin arttırılması gerekmektedir. Bu çalışmanın temel amacı da tüketiciler
için önemi artan bir değişken olan sürdürülebilirliği tanımlamak, tüketim tutum ve davranışlarını
etkileyen bu değişkeni girişimciler için de dikkate alınması gereken bir perspektif olarak
tanıtmaktır. Bu çalışma sürdürülebilirlik kavramını sürdürülebilir gıda tüketimi bağlamında ele
alacaktır. Çalışma kapsamında ilk olarak sürdürülebilirlik değişkeni ele alınacak daha sonra
sürdürülebilir gıda tüketimi kavramı açıklanacaktır. Sürdürülebilir gıda tüketimi, sosyal,
ekonomik, ekolojik ve yönetişim boyutlarıyla irdelenecektir. Son olarak da girişimciler için
sürdürülebilirlik perspektifi örneklerle açıklanacak ve Türkiye’deki gıda pazarında bu konuya
ilişkin ortaya çıkmaya başlayan beklentiler ve değerlendirme kriterleri ortaya konulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Gıda Tüketimi, Sürdürülebilir Tüketim
Davranışları

1.GİRİŞ
1987'de Birleşmiş Milletler Brundtland Komisyonu sürdürülebilirlik kavramını “bugünün
gereksinimlerini, gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama yeteneğinden ödün vermeden
karşılamak” olarak tanımlamıştır (The Brundtland Commission, 1987). Bu tanım günümüzde çok
tartışılan sürdürülebilirlik kavramının ilk önemli çıkış noktası olarak kabul edilmektedir. Politika
planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarından akademik tartışmalara, şirketlerin üretim
planlarından sivil toplum kuruluşlarının faaliyet raporlarına kadar birçok farklı mecrada tartışılan
sürdürülebilirlik kavramına ilişkin kesin ve üzerinde uzlaşılmış bir tanım yoktur ancak yukarıda
atıf yapılan Brundtland Komisyonu’nun raporunun tüm bu tartışmalara ve sürdürülebilirlik
kavramının kendisine ilham olduğu söylenebilir.
Kuhlman ve Farrington sürdürülebilirliği “refahı daha uzun süre korumak” olarak
tanımlamışlardır. Bu tanımda temel vurgunun refah üzerinde olduğunu hatırlatmakta fayda vardır
(Kuhlman & Farrington, 2010: 3441). Sürdürülebilirlik üzerine alan yazınında yapılan
çalışmaların bazıları ekolojik tartışmalara referansla sürdürülebilirliğin tartışılmasını eksik olarak
değerlendirmiş ve sürdürülebilirliğin kavramsal olarak kullanımında sosyal sürdürülebilirlik,
kültürel sürdürülebilirlik gibi yeni bakış açıları ve uygulama alanları sunarak daha geniş bir
çerçeve çizmişlerdir (Vallance, Perkins, & Dixon,, 2011: 343) (Heinberg , 2010: 1). Refahı
merkeze alan bu temel tanımlama da aslında bu geniş çerçeveleme eğilimini önceleyen kapsamlı
tartışmalar için önemli ve kapsayıcıdır. Bu bağlamda düşünüldüğünde sürdürülebilirlik
toplumsallığın var olduğu her alanda mevcut refahın korunması ve dahası mevcut gereksinimler
giderilirken, yarınların ihtiyaçlarını gidermelerine imkân verecek devamlılığın sağlanması olarak
tanımlanabilir. Yapılan tanımdan da anlaşılabileceği üzere bu çalışmada sürdürülebilirlik
ihtiyaçların karşılanmasının devamlılığı ve refahın korunmasını merkeze alarak bir çerçevede ele
alınmıştır. Buradan hareketle sürdürülebilirliğin sadece ekolojik değil aynı zamanda kültürel,
toplumsal, politik, ekonomik birçok farklı alanın konusunu nasıl oluşturduğu anlaşılabilir.
Sürdürülebilirlik kavramı bu çalışmada sürdürülebilir gıda tüketimi bağlamında tartışılacaktır. Bu
sebeple sürdürülebilir gıda tüketimini irdelemekte fayda vardır. Öncelikle sürdürülebilir tüketim
karar verme aşamasında tüketicilerin bireysel tercihlerinin yanı sıra toplum ve çevre için en iyisini
seçme aşamasında sosyal sorumluluk sahibi olmasıdır (Vermeir & Verbeke, 2008: 543). Bir başka
tanıma göre sürdürülebilir tüketim “dünyanın kaynaklarının sürdürülebilirlik sınırları içerisinde
kullanılmasını temel alan ve doğal yaşama verilen zararı en aza indiren yolları arayan tüketim
biçimidir” (Karalar & Kiracı, 2011: 73). Seyfang (2005: 294) sürdürülebilir tüketimi kavramını
satın alma kararları alınırken hem toplumsal hem de çevresel kaygıları içeren piyasa
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dönüşümünün itici gücü olarak tanımlamıştır. Seyfang sürdürülebilirliğin piyasa üzerindeki
dönüştürme gücünü öne çıkarmış bununla beraber sürdürülebilir tüketimin toplumsal ve çevresel
sorumluluktan beslendiğini vurgulamıştır. Bu tanımlardan hareketle sürdürülebilir tüketim
bağlamında sürdürülebilir gıda tüketimi tüketicilerin gıda ürünleri satın alırken ve tüketirken
çevresel ve toplumsal kaygılarla satın alma süreçlerini etkileyen bir değişken olarak görülebilir.
Sürdürülebilir gıda tüketimi kısaca tüketicilerin gıda tüketiminde bireysel zevk ve tercihlerinin
yanı sıra çevresel ve toplumsal kaygılar güderek tüketecekleri ürünlere karar vermeleri olarak
tanımlanabilir.
Yukarıda sürdürülebilir ve sürdürülebilir gıda tüketimi kavramları çalışma bağlamında kısaca
açıklanmıştır. Bu çalışmanın temel amacı tüketiciler için önemi artan bir değişken olan
sürdürülebilirliği tanımlamak, tüketim tutum ve davranışlarını etkileyen bu değişkeni girişimciler
için de dikkate alınması gereken bir perspektif olarak tanıtmaktır. Daha önce belirtildiği gibi bu
çalışma sürdürülebilirlik kavramını sürdürülebilir gıda tüketimi bağlamında ele alacaktır. Çalışma
kapsamında sürdürülebilir gıda tüketimi bir karar değişkeni olarak, sosyal, ekonomik, ekolojik ve
yönetişim boyutlarıyla irdelenecektir. Daha sonra girişimciler için sürdürülebilirlik perspektifi
örneklerle açıklanacak ve Türkiye’deki gıda pazarında bu konuya ilişkin ortaya çıkmaya başlayan
beklentiler ortaya konulacaktır.

2.BİR KARAR DEĞİKENİ OLARAK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Seyfang yukarıda yer verilen tanımında sürdürülebilir tüketim anlayışının piyasayı dönüştürme
gücüne değinmiştir aynı zamanda bu tanım tüketici davranışlarını sürdürülebilir tüketimle
ilişkilendirmiştir. Buradan hareketle sürdürülebilirlik tüketici davranışlarını etkileyen bir
değişken olarak ele alınabilir. Alan yazınında bu argümanı destekleyecek birçok çalışma
yapılmıştır. Veenhoven (2004) hem tüketiciler hem de politik karar alıcılar için sürdürülebilirliği
bir ikna mekanizması olarak görmüş ve karar alma süreçlerinde sürdürülebilirliği bir değişken
olarak ortaya koymuştur. Kong ve diğerleri (2002) sürdürülebilirliği insanların mevcut
davranışlarını etkileyen ve değiştiren bir mekanizma olarak ele almıştır. Hertwich (2002)
sürdürülebilirliği çevreye duyarlı olma motivasyonuyla tüketici davranışlarını şekillendiren bir
süreç olarak ele almıştır. Dobers ve Strannegard (2005) sürdürülebilir tüketimin var olan tüketim
anlayışına alternatif bir vizyon olarak ortaya koymuştur.
Alan yazınında yapılmış olan çalışmalarında altını çizdiği üzere sürdürülebilir tüketim,
tüketicilerin davranışlarını etkileyen bir değişken ya da faktör olarak ele alınmıştır. Tüketicilerin
ürün tercihlerinde etki boyu değişmekle beraber ürünün sürdürülebilir olup olmadığı etkili
olmaktadır. Konuya ilişkin artan farkındalığın da etkisiyle bir karar değişkeni olarak
sürdürülebilirliğin etkisi hiç kuşkusuz artacaktır. Dahası, yapılan çalışmalarda gençlerin
sürdürülebilir, yeşil ürünlere olan ilgisinin daha fazla olduğu saplanmıştır (Çabuk, Nakıboğlu, &
Keleş , 2008: 97). Gelecek kuşakların bu konuya daha fazla ilgili olmaları girişimciler tarafından
konuya daha hassas yaklaşılması gerektiğini vurgular niteliktedir. Bu noktada üreticiden
tüketiciye tüm aktörlerin bu karar değişkenini planlama, üretim ve satışı kapsayacak şekilde ilgili
süreçlerde dikkate almaları gerekmektedir. Sürdürülebilir tüketim konusunda işletmelerin de
sorumlulukları vardır. “İşletmeler pazarlama faaliyetleri ile özellikle tüketicilerde sürdürebilir
tüketim bilinci oluşturarak ve arkasından çevreye duyarlı üretim, tanıtım, tedarik, ambalajlama
ve etiketleme faaliyetlerine önem vermelidirler” (Önce & Marangoz, 2012: 391). Sürdürülebilir
tüketim noktasında işletmelere atfedilen bu sorumlulukla beraber bir karar değişkeni olarak
sürdürülebilirlik girişimciler tarafından mutlaka dikkate alınması gereken bir konu olarak ele
alınmalıdır. Tekrar etmek gerekirse, hem tüketicilerin ürün seçme kararlarını etkilen bir değişken
olduğu için hem de sürdürülebilir ekonominin bir gerekliliği olarak sürdürülebilirlik işletmelerin
ve girişimcilerin dikkate alması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
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Sürdürülebilirliğin daha iyi anlaşılabilmesi ve bir karar değişkeni olarak etki alanının
saplanabilmesi açısından etkili olduğu boyutların mercek altına alınmasında fayda vardır. Konu
üzerine yapılan araştırmalar, ve güncel alan yazını sürdürülebilirlik konusunun dört boyutu
olduğunu ifade etmektedir. FAO (2018) sürdürülebilirliğin üç boyutunu sosyal, ekonomik ve
ekolojik boyutlar olarak tanımlamıştır. Güncel alan yazını bu boyutlara ek olarak yönetişim
boyutunu da sürdürülebilirliğin güncel bir boyutu olarak ele almaktadır (Maye , Kirwan, &
Brunori, 2019: 302). Sürdürülebilirliğin toplumsallığı ve bir toplumsal mesele olarak ele alınması
sosyal boyut olarak ele alınmaktadır. Örneğin toplumun diğer paydaşlarına ve gelecek nesillere
karşı bir sorumluluk bilinciyle sürdürülebilirlik meselesinin dikkate alınması ancak konunun
sosyal boyutu çerçevesinde açıklanabilir. Sürdürülebilirlik konusuna ilişkin yapılan tartışmaların
en çok yosunlaştığı yer hiç kuşkusuz konunun çevresel yani ekolojik etkiler ve sonuçlar
bağlamında ele alınması üzerinedir. Dolayısıyla sürdürülebilir tüketimin ekolojik konular
bağlamında anlaşılmaya ve açıklanmaya çalışıldığı alan sürdürülebilirliğin ekolojik boyutudur.
Çevresel sonuçlarla ilişkili olarak alternatif bir ekonomi vizyonu olarak sürdürülebilir ya da
döngüsel ekonomi konuları günümüzde çokça tartışılmaktadır. Sürdürülebilirlik ekonominin
önemli bir konuşurdur. Bu konuya ilişkin yürütülen tartışmaların anlamlandırılması noktasında
sürdürülebilirliğin ekonomik boyutu öne çıkmaktadır. Son olarak 1900’lerin sonundan günümüze
kadar yönetim üzerine yapılan tartışmaların önemli bir konusu olarak gündemde olan yönetişim,
sürdürülebilirlik konusunda da bir alan ya da boyut olarak karşımıza çıkmaktadır. Yukarıdaki
tartışmalardan da anlaşılabileceği üzere sürdürülebilirlik üreticiden, tüketiciye kamusal ya da özel
birçok paydaşı ilgilendiren bir süreçtir. Dolayısıyla bu konuya ilişkin yapılan çalışmalarda
sürdürülebilirliğin yönetişim bağlamında ele alınması ve yönetişimin sürdürülebilirliğin bir
boyutu olarak dikkate alınması gerekliliği öne çıkmaktadır.

3.SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA TÜKETİMİ HAREKETLERİNE TÜRKİYE’DEN
ÖRNEKLER
Çalışmanın bu bölümünde sürdürülebilir gıda tüketimi ile ilişkili, kar amacı güden veya gütmeyen
bir takım oluşumlara Türkiye’den örnekler verilmiştir.

3.1.Turuncu Bayrak
Otel ve restoran işletmelerinde yapılan gıda israfını %70 azaltmayı amaçlayan bir uygulama olan
“Turuncu Bayrak”, 2018 yılında, “Gıda İsrafını Önleme & Bilinçlendirme Platformu” tarafından
hayata geçirilmiştir. Bu proje kapsamında turuncu bayrak verilen işletmelerde; öncelikle israfın
hangi boyutta olduğu analiz edilip, raporlanmakta, daha sonra işletmenin satın alma, mutfak ve
servis personellerine gıda israfı hakkında eğitimler ve sertifikalar verilmekte, gıdaların satın alım,
üretim, tüketim, ayrıştırma ve geri dönüşüm süreçleri düzenlenmekte ve son olarak oluşturulan
“gıda bankası” aracılığıyla tüketim fazlası yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır. Yine
turuncu bayraklı işletmelerin içerisinde, müşterilere yönelik olarak israfı azaltma konusundaki
farkındalığı ve bilgi düzeyini arttırmayı amaçlayan görsel materyallere ve aktivitelere yer
verilmektedir. Pek çok kamu kuruluşu, STK ve ticari işletme tarafından da destelenen bu proje
kapsamında şu an turuncu bayrak almış bulunan 15 otel işletmesi bulunmaktadır (“Turuncu
Bayrak”, t.y.; “Gıda İsrafını Önleme ve Bilinçlendirme Programı”, 2019)
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3.2.Yeşilist
Kendisini “Türkiye’nin ilk yeşil rehberi ve sürdürülebilir yaşam platformu” olarak tanımlayan
yeşilist web sitesi, 2010 yılında sürdürülebilir, temiz ve çevre dostu üretim yapan firmaların
listelendiği bir rehber olarak tasarlanarak faaliyete geçirilmiştir. Yeşilist, zaman içerisinde
takipçilerinin de katkılarıyla büyüyerek hem çevrimiçi (online) hem de çevrimdışı (offline)
hizmet veren bir oluşuma dönüşmüştür. Bugün itibariyle bünyesinde 60’dan fazla yazar, yüzlerce
firmayı barındıran bir rehber ve yeşil/sürdürülebilir yaşam konusunda yazılmış binlerce makale
bulunmaktadır. Platformun tüketicileri yeşil yaşam konusunda bilgilendirme, eğitim ve atölyeler
düzenleme, yeşil danışmanlık yapma, sürdürülebilirliğin her alanına dair merak ve ihtiyaçlarını
karşılama gibi amaçları bulunmaktadır. Platform “gıda” başlığı altında; “vejetaryen ve vegan”,
“yeme-içme”, “tarifler” ve “gıda gündemi” gibi konuları listelemekte ve takipçilerine gıdanın
sürdürülebilir tüketimi ile atık yönetimi konularında sıklıkla bilgilendirme yapmaktadır
(“Yeşilist”, t.y.).

3.3.Yemekte Denge Eğitim Projesi
Yemekte Denge Eğitim Projesi, 2011 yılından bu yana Sabri Ülker Vakfı’nın ilköğretim
çağındaki çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırma amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı
Temel Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlayıp sürdürdüğü bir projedir. 2011 yılından
beri; İstanbul, İzmir, Aydın, Antalya, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Sinop ve
Trabzon olmak üzere 10 ilde 500 okulda devam eden proje, 2017-2018 Eğitim Öğretim yılından
itibaren Ankara, Adana, Bursa, Eskişehir ve Rize illerini de içine alarak 15 ilde ve 750 okulda
yürütülmektedir. Ana mesajı, “Dengeli bir şekilde her şeyi yiyebilirsin. Tek yapman gereken
dengeyi nasıl kuracağını öğrenmek” olan bu projede çocuklara, yeterli ve dengeli beslenmenin
kuralları öğretmenlerinin kılavuzluğunda, eğlenerek öğretilmeye çalışılmaktadır. Bu amaçla
çocukların yaşına uygun alıştırmalar, interaktif oyunlar, sunumlar, besin kartları ve posterler
hazırlanmaktadır (“Yemekte Denge”, t.y.).

3.4.Ruhun Doysun
Tüketici elektroniği ve ev aletleri üreticisi Grundig’in sürdürülebilir gıda tüketimi ekseninde
sürdürdüğü bir deneyimsel pazarlama uygulamasıdır. Grundig, ruhun doysun manifestosunda
“doğaya hak ettiği özeni vermek, insanlara hak ettikleri yaşam kalitesini sunmak ve yarını
unutmadan yaşamak” gibi amaçlar beyan etmekte ve tüketicileri, içinde özen ve farkındalığın
olduğu, doğayla bağ kurulan, geri dönüşümün alışkanlık haline geldiği, bilinçli tüketilen ve
sofralardaki yemeğin nereden gelip ve nereye gittiğinin bilindiği bir deneyimi paylaşmaya davet
etmektedir. Ruhun doysun web sitesinde; gıda ile ilgili istatistikler, doğal beslenme ve sağlıklı
yaşam konularında bilgilendirici yayınlar, uzman görüşleri, Sürdürülebilirlik ile ilgili dünyadan
haberler, ve tüketiciler için pratik bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca Grundig, dünyanın farklı
ülkelerinde yürüttüğü ve gıda atıklarının yenilikçi yaklaşımlarla azaltmayı hedeflediği Respect
Food / Gıdaya Saygı girişimi kapsamında; 2016’dan bu yana 4 aşevi ile 25 ton gıdanın israftan
kurtarıldığını ve 49.300 kap yemek dağıtıldığını bildirmektedir (“Ruhun Doysun”, t.y.).

3.4.Fazla Gıda
İşletmelerin stoklarındaki atıl gıdaların ekonomiye, topluma ve çevreye kazandırılmasına
yardımcı olmayı amaçlayan bir ticari işletmedir. Fazla Gıda girişimi, Birleşmiş Milletler’in 2015
Yılında belirlediği “2030 Sürdürülebilir Küresel Kalkınma Hedefleri” doğrultusunda, gıda tedarik
zincirinde oluşan atığın %50 azaltılması hedefine katkı sağlama fikriyle, Olcay Silahlı ve Arda
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Eren isimli iki Türk girişimci tarafından 2016 yılında hayata geçirilmiştir. Girişim, 2030
Hızlandırma Programı’na seçilen dünyadan 9 etki odaklı girişimden biri seçilmiş ve Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı tarafından organize edilen 2017 Cenevre Sosyal Fayda Zirvesi’nde
Türkiye’den tek temsilci olarak yer almıştır. Firmanın web sitesinde, iklim değişikliğine sebep
olan karbon salınımının %8’inin atık gıda kaynaklı olduğu ve bu sorunun çözümünde kamu
kurumlarının veya kar amacı gütmeyen organizasyonların yanı sıra ticari işletmelerin de
katkılarının gerekliliğinden bahsedilmektedir. Çok sayıda büyük ölçekli gıda üreticisi ve
perakendecisi ile iş ortaklığı bulunan firma, işletmelerin kendi imkânlarıyla satamadıkları gıdaları
satmalarına, bağışlamalarına veya geri dönüşüme kazandırmalarına aracılık etmektedir (“Fazla
Gıda”, t.y.).

3.6.Gıda Kurtarma Derneği
Fazla Gıda A.Ş. tarafından fonlanarak ülke çapındaki sivil toplum kuruluşlarına kaynak
sağlamakta olan bir dernektir. Gıda atık ve kaybının önlenmesi için gerekli iletişim ve farkındalık
çalışmalarının yürütülmesi, gıda atığını önleme konusunda faaliyet gösteren sivil toplum
kuruluşlarına araştırma, finansman, süreç iyileştirme ve teknoloji kullanımı gibi konularda destek
sağlanması, gıda bankalarına sürekli gıda bağışı sağlanması gibi amaçlarla faaliyet
göstermektedir. Dernek, Türkiye’nin 25 ilinde 100’e yakın sivil toplum kuruluşu ve yerel yönetim
birimine gıda atığını önleme konusunda yardımcı olmaktadır ve 2017 içinde 500 tonun üzerinde
gıdanın kurtarılmasına katkı sağlamıştır (“Gıda Kurtarma Derneği”, t.y.).

3.7.SUSCOF Projesi
Orjinal adı “Assessing and Changing Adults’ Behaviour on Sustainable Consumption of Food”
olup Türkçe’ye “Gıda Ürünlerinin Sürdürülebilir Tüketimi Konusunda Yetişkin Davranışlarının
Değerlendirilmesi ve Değiştirilmesi” olarak tercüme edilebilen ve Avrupa Birliği tarafından
Erasmus+ KA2 Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklık Projeleri kapsamında desteklenen bir projedir.
Proje, Dokuz Eylül Üniversitesi koordinatörlüğünde ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi,
Aarhus University, MAPP Research Center (Danimarka), Slovak University of Agriculture in
Nitra – (Slovakya), University of Natural Resources and Life Sciences (Avusturya) ve bir sivil
toplum kuruluşu olan Legacy17 (İsveç) ortaklığında devam etmektedir. Proje, yetişkinlerin
sürdürülebilir gıda tüketimi konusundaki farkındalığını artırarak, gelecek nesiller için bir rol
model haline gelmelerini sağlayacak eğitim içeriği geliştirip sunmayı amaçlamaktadır. Halen
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi liderliğinde ikinci çıktısı üzerinde çalışılmakta olan projenin
hedeflenen temel çıktıları aşağıdaki gibidir (“SUSCOF”, t.y.):
1. Ülke bazlı ihtiyaç analizleri ve mevcut durum analizi raporu hazırlamak,
2. Uluslararası düzeyde geçerli bir sürdürülebilir gıda tüketimi indeksi (SCOFI) geliştirmek,
3. Proje ortağı olan ülkeler bazında karşılaştırmalı sürdürülebilir gıda tüketimi davranışı haritası
çıkarmak,
4. Eğitim materyalleri (kitap, broşür, video, vb.) hazırlamak,
5. Kişilerin kendi gıda tüketimi davranışlarını inceleyebilecekleri bir dijital platform ve mobil
uygulama (MySusCoF) geliştirmek.
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SONUÇ
Doğal kaynakların aşırı tüketime bağlı olarak tükenme riskiyle karşı karşıya olduğu düşüncesi,
tüketici toplumunun bu konuda yeni refleksler geliştirmesine yol açmıştır. Doğadaki su
kaynaklarına bağımlılıkta ve karbon salınımında ilk sırada yer alan gıda ürünleri ise doğal çevre
sorumluluğu taşıyan tüketim anlayışının merkezinde bulunmaktadır. Doğadaki deformasyona
paralel olarak her geçen gün daha fazla çevre bilinciyle hareket eden tüketicilerin, gıda
tüketimlerinde sadece kendilerinin değil sonraki kuşakların da gereksinimlerini göz önünde
bulundurarak tüketimlerinde dengeli ve sorumlu bir tutum sergilemeleri, sürdürülebilir tüketim
davranışı olarak ifade edilmektedir.
Gerek akademik literatür gerekse sosyoekonomik hayatın pratikleri izlendiğinde sürdürülebilir
gıda tüketimine ait tutum ve davranışların artış göstermekte olduğu anlaşılmaktadır. Belki de
yakın gelecekte alternatif bir tercih olmaktan çıkıp sosyal veya yasal bir zorunluluk halini
alabilecek olan sürdürülebilir gıda tüketimi alanında hâlihazırda yatırım sahibi olan ticari işletme
sayısı oldukça sınırlıdır. Yakın gelecekte gıda sektöründe faaliyet gösteren pek çok firmanın,
sürdürülebilirlik anlayışına uygun dönüşümler geçirmesi beklenirken kendisine sürdürülebilirliği
temel alan pek çok yeni markanın da doğması muhtemeldir. Bu durum sürdürülebilir gıda
tüketimi ile ilişkili; ürün ve hizmet üretimi, değişim, lojistik ve depolama, atık yönetimi vb. pek
çok alanda uzun ömürlü ve kârlı girişimcilik fırsatları bulunduğunu da göstermektedir.
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TÜRKİYE’DE SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI: ANTALYA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
TURKEY’S SOCIAL MUNICIPALITY APPROACH: EXAMPLE OF
ANTALYA METROPOLITAN MUNICIPALITY
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Harcama, Antalya Büyükşehir Belediyesi
Key words: Social Policy, Social Welfare State, Social Municipality, Social Expenditure,
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GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI
Özellikle 1980 sonrası dönemde yerelleşme politikalarının hız kazanması ile birlikte, sosyal
politikaların uygulanmasında merkezi yönetimin yanında yerel yönetimlerin de sorumluluklar
üstlendiği ve sosyal belediyecilik anlayışının önem kazandığı görülmektedir. Yerel yönetimlerin
sosyal politika uygulamalarını yansıtan sosyal belediyecilik yaklaşımı ile belediyeler, sosyal
devletin yereldeki temsilcileri olmaktadırlar. Türkiye’de sosyal belediye hizmeti adı altında,
dezavantajlı kesimler olarak ifade edilen kadın, çocuk, yaşlı, yoksul, işsiz ve gençlere yönelik
önemli hizmetler sunulmaktadır. Günümüz sosyal belediyecilik anlayışında belediyeler, sınırları
dahilinde yaşayan ihtiyaç sahibi bireylerin yoksunluklarının giderilmesi amacıyla sistemli ve
programlı hizmetlerin yürütülmesi için sosyal harcamalar yapmaktadırlar.
Türkiye’de sosyal belediyecilik faaliyetlerinin yasal çerçevesi özellikle 5393 sayılı Belediye
Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile belirlenmiştir. 6360 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu ile de bazı düzenlemelere gidilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu,
belediyelere önemli sosyal hizmet görevleri vermiş ve bu hizmetlerin sunumu ile ilgili esasları
düzenlemiştir. Bu Kanun’a göre belediyeler, belde sakinlerinin yerel ve ortak tüm ihtiyaçlarının
muhatabı olarak görülmüş ve yetkilendirilmiştir. 1980’li yıllarda Büyükşehir belediye modelinin
yerel yönetim sistemi içine dahil edilmesinin ardından, 1990’lardan itibaren ülkemizde
Büyükşehir belediyelerinin sosyal belediyecilik uygulamaları sıklıkla görülmeye başlamıştır. Bu
uygulamalar, ilk olarak sosyo-kültürel alanlarda yoğunlaşırken, daha sonraları engellilerden
başlayıp, toplumdaki dezavantajlı çeşitli gruplara doğru yönelen bir seyir izlemiştir. 2000’li
yıllarda da, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile söz konusu belediyelere, sosyal yardım
ve sosyal hizmet alanında faaliyette bulunmaları için oldukça geniş yetkiler tanınmıştır. Nitekim,
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun pek çok maddesinde, sosyal belediyeciliğe kanuni
altyapı oluşturabilecek hükümler bulunmaktadır.
Özellikle büyükşehir belediyelerinin, sosyal hizmetlere yönelik görev ve sorumlulukları dahilinde
ele alındığında sosyal politika alanında oldukça büyük öneme sahip oldukları görülmektedir. İlgili
Kanunlarda yer aldığı üzere, sosyal açıdan belediyeler; yerel ekonomik gelişme ve mesleki
becerileri artırma görevleriyle işsizlik sorununun çözümünde rol sahibi olurken, diğer yandan
engelli, yaşlı ve dar gelirlilere, gençlere, kadın ve çocuklara yönelik sosyal hizmet ve yardım
hizmetlerini sunmaktadırlar.
Dr.Öğr.Üyesi., Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü,
dtoprak@mehmetakif.edu.tr
*
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Çalışmanın alanını oluşturan Antalya Büyükşehir Belediyesi de sosyal belediyecilik alanında
özellikle aile yardımları, eğitim yardımları, aşevi yardımları, kadınlar, çocuklar, gençler ve
yaşlılara yönelik hizmetler, engellilerin topluma kazandırılmasına yönelik uygulamalar, bilgi
evleri ve istihdama yönelik meslek edindirme kursları gibi önemli sosyal hizmet faaliyetleri
gerçekleştirmektedir.
Bu çalışmanın temel amacı; sosyal belediyeciliğin teorik temellerini ortaya koymak ve
belediyelerin sosyal belediyecilik kapsamında yapmış olduğu faaliyetleri Antalya Büyükşehir
Belediyesi örneğinde inceleyerek analiz etmektir.

LİTERATÜR TARAMASI
Berkün (2017) çalışmasında, sosyal belediyeciliğin teorik temellerini açıkladıktan sonra, başarılı
örnekler üzerinden sosyal belediyecilik hizmetlerine yönelik algı ve faydalanma düzeyini
araştırmıştır. Son yıllarda başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere pek çok belediyenin sosyal
belediyecilik faaliyetlerinin hız kazandığını ancak yerel yönetimlerin sosyal belediyecilik
faaliyetlerini etkin ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için; eğitim ve bilinçlendirme
çalışmalarının yapılması, sosyal hizmet birimlerinin oluşturulması ve belediyelerin mali açıdan
güçlendirilmesi gerekliliği sonucuna ulaşmıştır.
Çelik (2014) çalışmasında, sosyal belediyeciliğin uygulama alanları ile Şanlıurfa Büyükşehir
Belediyesi’nin sunduğu sosyal hizmet ve sosyal yardımları incelemiştir. Çalışmanın sonucuna
göre, belediyelerin sosyal belediyecilik kapsamında daha iyi hizmet sunabilmeleri için merkezi
yönetim tarafından gerekli mali kaynakların tahsis edilmesi, eşgüdüm sorununun çözülmesi ve
kentin sosyal doku araştırmasının sağlam verilere göre yapılması gerekmektedir.
Toprak ve Şataf (2017), Türkiye’de sosyal belediyecilik hizmetlerine yönelik olarak yapılan
sosyal harcamaları incelemişlerdir. Yerel yönetim hizmetlerini yerinde gerçekleştiren ve yerel
yönetimlerin en önemli birimi olan belediyelerin, sosyal alanlarda daha fazla hizmet üretmesinin
ve sosyal harcama paylarını artırmasının sosyal belediyecilik yaklaşımı açısından önemli ve
gerekli olduğu sonucuna varmışlardır.
Mermer, Şataf ve Negiz (2016) çalışmalarında, sosyal belediyeciliğin teorik temellerini verdikten
sonra, Denizli Büyükşehir Belediyesi örneğinde sosyal belediyecilik hizmetlerine yönelik algı ve
faydalanma düzeyini ele alan ampirik bir araştırmaya yer vermişlerdir. Çalışmada, belediyelerin
popülist kaygılardan kaynaklı gelirleri yetersiz kaldığında altyapı, çöplerin toplanması, yolların
bakım ve onarımı, parklar ve eğlenme dinlenme alanları gibi faaliyetlerinden tamamen
vazgeçmediği; sosyal politika alanındaki hizmetlerinden ise daha büyük ölçüde vazgeçme kararı
aldıkları sonucuna varmışlar ve bu doğrultuda belediye gelirlerinin arttırılmasının sağlanmasına
dikkat çekmişlerdir.
Koç ve Ökmen (2015) çalışmalarında, Ege Bölgesi’nde yer alan Denizli, İzmir, Kütahya ve
Manisa Belediyelerini örnek iller olarak seçmişler ve belediyelerin faaliyet raporları, performans
programları ve kesin hesap belgelerini incelemişlerdir. Ülkemizde sosyal belediyecilik olarak
nitelendirilebilecek hizmet düzeyinin düşük olduğu, tüm dezavantajlı kesimleri içeren bir
kapsayıcılıkta olmadığı sonucuna ulaşmışlardır.
Şahinoğlu (2017) çalışmasında, Türkiye’de sosyal politikada yerelleşmenin uygulamadaki
karşılığı olarak adlandırılabilecek sosyal belediyecilik anlayışı ve bu anlayışın gelişimini
incelemiş, eleştirel bir anlayışla mevcut durum temelinde sorunlar ve çözüm önerilerini ele
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almıştır. Çalışmanın sonucuna göre, sosyal belediyecilik uygulamaları açısından belediyeler
önemli bir aşama kaydetmişlerdir. Ancak yetki karmaşası, koordinasyon eksikliği, kaynak
yetersizliği, veri sıkıntısı gibi uygulamalara yönelik sorunlar bulunmakta olup bu sorunların
giderilmesi önem arz etmektedir.
Kocaoğlu, Aydoğan ve Karabulut Akkuş (2017) çalışmalarında, belediyelerin sosyal devlet,
sosyal politika ve sosyal belediyecilik kavramları çerçevesinde Türkiye’de ne durumda
olduklarını uygulamalı ve karşılaştırmalı bir değerlendirme ile ortaya koymayı amaçlamışlar ve
bu çerçevede Keçiören (Ankara) Belediyesi’nde gerçekleştirilen sosyal belediyecilik
uygulamalarını ele almışlardır. Çalışmada, bir ilçe belediyesi olarak çok sayıda gönüllük esasına
dayalı projeye sahip olan ve sosyal belediyecilik hizmetlerinde kurumsal olarak üst düzey bir
farkındalık yakalamış olan Keçiören Belediyesi’nin sosyal belediyecilik alanında ileri seviyeye
gelmiş bir ilçe belediyesi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
İpek ve Çıplak (2016) çalışmalarında, Çanakkale Belediyesi’nin sosyal hizmetlere ayırdığı
harcamalar ile sosyal belediyecilik algısı ve öneminin ortaya konulmasını amaçlamış ve
Çanakkale Belediyesi bütçeleri ve faaliyet raporları doğrultusunda durum değerlendirmesi
yapmışlardır. Çalışmada, sosyal harcamaların bütçe içerisindeki payının düşük olduğu sonucuna
varılmıştır. Ayrıca, Çanakkale Belediyesi’nin bütçesindeki genel performans sonuçları başarılı
bulunsa da yardım programlarında gerçekleşme oranlarında tutarsızlıklar görüldüğünden,
Çanakkale Belediyesi’nin bütçesinin sosyal bütçe açısından kısmen başarılı olduğu sonucuna
ulaşılmıştır.
Özer (2015) çalışmasında, sosyal devlet anlayışının yerele yansıyan sosyal ekonomi politikalarını
ele almış ve sosyal belediyeciliği özellikle sosyal hizmetler ve sosyal yardımlar özelinde
değerlendirmiştir. Sonuç olarak, sosyal yardımların amacının, sosyo-ekonomik yoksunluk içinde
bulunan kişileri durumlarına ve özelliklerine göre, en kısa sürede kendi kendilerine yeterli hale
getirerek muhtaçlıktan kurtarmak olması gerekliliğine vurgu yapmıştır.
Negiz (2011), belediyelerin sosyal hizmet ve sosyal yardım sorumluluğunu inceleyen
çalışmasında, Isparta belediyesi örneği üzerinde bu hizmetlerin yerel halk tarafından tanınma,
yararlanılma ve değerlendirilmesine ilişkin durum analizini ortaya koymayı amaçlamış ve Isparta
belediyesinin sosyal hizmet ve yardım açısından mevcut durumu, bu hizmetleri yönelttiği yerel
halkın değerlendirmeleri ile tartışılmıştır. Çalışmada, mali yeterliliğin belediyelerin hizmet
etkinliğinde önemli bir gerekçe olduğu, belediyelerin sosyal ve kültürel hizmetler açısından görev
tanımını ve içeriğini tam olarak anlamalarının önemi ve yoksulluğun azaltılması gerekliliği
sonucuna varılmıştır.

TASARIM VE YÖNTEM
Bu çalışmada sosyal belediyeciliğin teorik temelleri ortaya konularak, Türkiye’de sosyal
belediyecilik faaliyetleri ve bu alandaki yasal mevzuat ele alınmış, sosyal belediyecilik
uygulamaları ve harcamaları kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi örnek olarak
incelenmiştir. Bu bağlamda Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik adına
hedefleyip gerçekleştirmek istediği faaliyetlerin kapsamı ve gerçekleşme durumu analiz
edilmektedir.
Bu amaç doğrultusunda çalışma üç ana bölüm halinde ele alınmıştır. Birinci bölümde sosyal refah
devletinin kavramsal çerçevesi ortaya konulmuştur. İkinci bölümde; refah devletinin yereldeki
gücü olan sosyal belediyecilik kavramı ve sosyal belediyeciliğin temel fonksiyonları ele alınarak,
sosyal belediyeciliğin Türkiye’deki yasal dayanaklarına ilişkin bilgiler verilmiştir. Üçüncü
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bölümde ise; sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında son yıllara ilişkin Antalya Büyükşehir
Belediyesi stratejik planı, faaliyet raporu ve performans programları ayrıntılı olarak analiz
edilmiş, hedef ve performans sonuçlarının tutarlılığı incelenmiş ve sosyal belediyecilik
kapsamındaki sosyal harcama verileri tespit edilmeye çalışılmıştır.
Bu çalışmada örnek belediye olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin seçilmesinin
sebeplerinden biri, belediyenin açıklayıcı ve şeffaf olarak hazırlanmış plan, program, proje,
faaliyet ve verilerinin yer aldığı rapor ve kaynaklarına kolay ulaşılabilirliğin olmasıdır. Bir diğer
ve önemli sebep ise Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilikle ilgili faaliyet
alanının genişliği ve uygulamalarının çeşitliliğidir. Antalya Büyükşehir Belediyesi özellikle
kültür, turizm, sosyal yardım ve sosyal hizmet alanlarında diğer belediyelere örnek olabilecek
başarılı bir görünüm sergilemektedir.
Çalışmanın yöntemi, literatür taraması ile ikincil veriler temelinde veri çözümlemesine
dayanmaktadır. Bu çerçevede, ilk olarak, araştırma konusu ile ilgili literatür taraması yapılarak
sosyal refah devleti ve sosyal belediyecilik konularının teorik yapısı ortaya konulmuştur. Daha
sonra ise, bu yapı çerçevesinde Türkiye’de sosyal belediyecilik anlayışı, yasal mevzuat ve sosyal
belediyecilik faaliyetleri incelenmiştir. Son olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi örneğinde
2015-2019 stratejik planı, 2018 yılı faaliyet raporu ve 2018 ve 2019 performans programları
analiz edilerek sosyal belediyecilik faaliyetlerine ilişkin performans ve harcama düzeyine ilişkin
bazı tespitlerde bulunulmuştur.

BULGULAR
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilikle ilgili olarak; kültür, turizm, spor ve
eğitim hizmetleri alanında, sağlık hizmetleri alanında ve sosyal hizmetler alanında önemli
stratejik hedefleri bulunmaktadır. Bu stratejik hedefler; kentin kültürel değerlerini gün yüzüne
çıkartmak, sanat, turizm, spor ve eğitim alanlarında etkin hizmetler yürüterek toplumsal
gelişmeye katkı sağlamak, sağlık sorunlarını çözmeye yönelik hizmetleri sunarak yaşam kalitesini
yükseltmek, mezarlık hizmetlerinde vatandaş memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak, sosyal
belediyecilik anlayışıyla bir arada ve eşit yaşamak için farklılıkları ve değerleri bütünleştiren
sosyal hizmetler üreterek vatandaşların yaşam standardını yükseltmek olarak belirtilebilir.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik faaliyetleri, Belediye Başkanı ve Genel
Sekreterin bilgisi dahilinde idari ve sosyal işlerden sorumlu Genel Sekreterliğin altında önemli
ana birimlerden yürütülmektedir. Bu birimler; Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kültür ve
Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı’dır. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin, sosyal belediyecilik faaliyetlerinin
yürütülmesine ilişkin mevcut yapısıyla oldukça gelişmiş bir görünüm sergilediği görülmektedir.
Genel olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik alanındaki faaliyetlerine
bakıldığında; kadınlara yönelik sosyal hizmetler kapsamında; ASPEM (Antalya Sağlık ve
Psikolojik Eğitim Merkezi) hizmetleri, Kadın Sığınma Evi, Kadın-Erkek Eşitliği Koordinasyon
Bürosu, Kibelya Bebek Projesi, Kadın İşgücü Geliştirme Merkezi (KİGGEM) hizmetleri yer
almaktadır. Çocuk ve gençlere yönelik sosyal hizmetler kapsamında; Gençlik Danışma Merkezi,
Büyükşehir Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri, Büyükşehir Belediyesi Anaokulları Sosyal
Faaliyetleri, Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi, Büyükşehir Belediyesi Mobil Otobüs/Tır Kreşi gibi
hizmetler sunulmaktadır. Yaşlılara yönelik sosyal hizmetler kapsamında; huzurevi hizmeti, Mavi
Ev Projesi, Yarım Elma Projesi, evde bakım hizmetleri gerçekleştirilmiştir. Engellilere Yönelik
Sosyal Hizmetler kapsamında; engelli bireyler ve yakınları; danışmanlık ve yönlendirme, sesli
kütüphane (internet, kitap okuma vb.), yazılı kaynak, uzman desteği (avukat, psikolog vb.)
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hizmetlerinden ve çeşitli kurs ve aktivitelerden faydalanmışlardır. Bu kapsamda, Engelli Danışma
Merkezi, Görme Engelliler Sesli Kütüphanesi Hizmetleri, Engelsiz Taksi Projesi, Beyaz Baston
Kullanma ve Bağımsız Hareket Etme Projesi, Özgür Yaşam Grubu Projesi, Tekerlekli Sandalye
Basketbol Eğitim Programı, Mola Evleri ile engelliler için diğer Sosyal Projeler ve Kültürel
Faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Bunların yanısıra, Aile Eğitim ve Sosyal Hizmet Merkezleri
(Danışmanlık Hizmetleri, Okul Öncesi Eğitimi Hizmeti, Masal Okulu Projesi vb.) ve diğer sosyal
hizmet ve projeler de topluma yönelik sosyal hizmetler olarak yürütülmektedir. Ayrıca Antalya
Büyükşehir Belediyesi; Ayaktan Teşhis ve Tedavi Hizmeti, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri, İlaç
Toplama Kampanyası Projesi, Sanat ve Mesleki Eğitim Faaliyetleri ve Ayni ve Nakdi Yardımlar
Projesi (Sosyal Kart Projesi, Ekmek Yardımı Projesi, Aşevi Yardımı, Sosyal Yardım Merkezi,
Tekerlekli Sandalye Hizmeti vb.) ile halkına sosyal belediyecilik uygulamalarını sunmaktadır.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında bu faaliyetler için sosyal
harcamalar yapmaktadır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Günümüzde merkezi yönetimlerin yanında yerel yönetimler sosyal politikaların uygulanmasında
önemli bir aktör olarak yer almaktadır. Yerel yönetimlerin sosyal politika uygulamaları sosyal
belediyecilik çerçevesinde değerlendirilmekte ve belediyeler hizmet alanlarıyla bu konuda önemli
sorumluluklar üstlenmektedir.
Türkiye’de sosyal belediyecilik faaliyetlerinin yasal çerçevesi 5393 sayılı Belediye Kanunu ve
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile çizilmiş olup, 6360 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanunu ile de bazı düzenlemelere gidilmiştir. Bu Kanunlarda belediyelerin sosyal belediyeciliğe
ilişkin görev ve yetkileri belirlenmiş ve belediyeler mahalli düzeydeki sosyal politika ve sosyal
refah hizmetlerinin yerine getirilmesinde ve belde halkının refahının artırılmasında temel
kurumlar haline gelmiştir.
Ülkemizde sosyal belediyecilik hizmetleri adı altında yapılan faaliyetlerin çoğunluğunun
temelinde sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin yer aldığı görülmektedir. Bu hizmetler genel
olarak; çocuklara, gençlere, yaşlılara, engellilere, kadınlara, yoksul ve kimsesizlere, işsizlere ve
afetzedelere yönelik sosyal belediyecilik uygulamalarından oluşmaktadır. Bunların yanısıra
belediyeler eğitim, sağlık, spor ve kültürel faaliyet alanlarında da hizmet sunmaktadırlar.
Antalya Büyükşehir Belediyesi de sosyal belediyecilik kapsamında; aile yardımları, eğitim
yardımları, aşevi yardımları, ayni ve nakdi yardımlar, kadınlar, çocuklar, gençler ve yaşlılara
yönelik hizmetler, engellilerin topluma kazandırılmasına yönelik uygulamalar, bilgi evleri ve
istihdama yönelik meslek edindirme kursları gibi birçok önemli hizmetlerde bulunmaktadır.
Antalya Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planına göre, 2018 yılı için sosyal hizmetlere
ayrılan pay, faaliyetlere tahsis edilen toplam harcamaların yüzde 0,06’sini oluşturmaktadır.
Antalya Büyükşehir Belediyesinin sağlık ve defin hizmetleri için bütçesinden ayrılan pay 2018
yılında yüzde 2,6 iken; kültür, turizm, spor ve eğitim hizmetlerine bütçesinden ayırdığı pay yüzde
3,3 olarak gerçekleşmiştir. Antalya Büyükşehir Belediyesi 2018 yılı Performans Programına göre
ise sosyal hizmet faaliyetleri, bütçe içi performans hedefleri maliyetleri toplamının yüzde 1,6’sini
oluşturmaktadır. Bu oran sağlık ve defin hizmetleri için yüzde 0,9; kültür, turizm, spor ve eğitim
hizmetleri için yüzde 2,5’dir.
Genel olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin faaliyet raporları ve performans programlarına
bakıldığında stratejik hedeflerde belirtilen faaliyetlerin yapıldığı görülmüştür.
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Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 faaliyet raporunda; kültür, turizm, spor ve eğitim
hizmetleri alanında, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, Şehir Tiyatrosu Şube
Müdürlüğü’nün ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın bu alandaki hedefleri ve
performans sonuçları analiz edildiğinde genel itibariyle hedef ve sonuçların birbirleriyle tutarlı
olduğu tespit edilmiştir. Sağlık hizmetleri alanında, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın
faaliyetlerinin hedef ve mevcut durumları incelendiğinde çoğu hedefin aşıldığı, performansın
gayet yüksek olduğu görülmektedir. Sosyal hizmetler alanında Sosyal Hizmetler Dairesi
Başkanlığı’nın gösterge hedef ve mevcut durumları incelendiğinde de genel itibariyle hedeflenen
sonuca ulaşıldığı görülmekte olup performans yüksek düzeydedir.
Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin performans sonuçları yüksek düzeyde olsa da sosyal
harcamalar bakımından özellikle sosyal hizmetler kapsamında ayrılan payın düşük düzeyde
olduğu görülmektedir. Bu açıdan özellikle sosyal hizmetler alanında sosyal harcamaların
arttırılması gerekliliği söz konusu olmaktadır. Belediyelerin kaynak yetersizlikleri önemli sorun
alanlarından birini oluşturmakta ve bu durumun iyileştirilmesi için belediyelerin öz gelirlerinin
arttırılması önem arz etmektedir.
Sonuç olarak, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin stratejik hedefleri ve performans sonuçları
karşılaştırıldığında, sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında yüksek oranda başarı elde
ettiği görülmekte ve bu alanda Antalya Büyükşehir Belediyesi diğer belediyelere de örnek teşkil
etmektedir.
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YENİ BİR GİRİŞİMCİLİK MODELİ OLARAK VAKIF
ÜNİVERSİTELERİ
FOUNDATION UNIVERSITIES AS A NEW ENTREPRENEURSHIP
MODEL
B. Mert DEMİR †

F. Burcu ÇOLAKOĞLU*

ABSTRACT
The number of foundation universities in Turkey with the 2000s began to increase rapidly. These
years are the years where entrepreneurship of their activities under the priority mission of being
the start of the transformation of the market economy, in the universities in Turkey and in the
world. The purpose of this study is to discuss the concept of entrepreneurial university through
foundation universities in the light of the Higher Education Council 2019 report published by
YOK, in particular by addressing the structural transformation that took place after 1990 in the
higher education system in Turkey and in the world. In this study, first of all, the development of
universities in the world will be discussed and the transformation of the aims, structures and
activities of the universities since the birth of modern universities will be addressed. Later, the
same discussion will be carried out in Turkey where relatively a later date by the establishment
of modern European universities. Afterwards, the structural transformation in higher education
will be discussed and the foundation and increase in the number of foundation universities will
be examined as an extension of this structural transformation. Terminally, the foundation
universities operating today will be evaluated within the scope of entrepreneurial university by
using the data of the Foundation Higher Education Institutions 2019 report and various
suggestions will be presented.
Key Word: Foundation Universities, Entrepreneurial University, Entrepreneurship
JEL Code: A30
ÖZET
2000’li yıllar ile Türkiye’de vakıf üniversitelerinin sayısı hızla artmaya başlamıştır. Bu yıllar hem
dünyada hem de Türkiye’de üniversitelerin, girişimcilik misyonu altında yaptıkları faaliyetlerin
piyasa ekonomisi öncelikli olmasının dönüşümünün başladığı yıllardır. Bu çalışmanın amacı,
özellikle 1990 sonrası dünyada ve Türkiye’de yükseköğrenim sistemlerinde yaşanan yapısal
dönüşümü ele alarak; vakıf üniversiteleri üzerinden girişimci üniversite kavramını, YÖK
tarafından yayınlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019 raporu ışığında tartışmaktır.
Çalışmada öncelikle, dünyada üniversitelerin gelişimi tartışılacak ve modern üniversitelerin
doğuşundan günümüze kadar ki üniversitelerin amaçlarının, yapılarının ve faaliyetlerinin
dönüşümü ele alınacaktır. Daha sonra, aynı tartışma modern üniversitelerin kuruluşunun
Avrupa’ya göre nispeten daha geç bir tarihte gerçekleştiği Türkiye üzerinden yürütülecektir.
Sonrasında ise, yükseköğrenimdeki yapısal dönüşüm ele alınacak ve bu yapısal dönüşümün bir
uzantısı olarak vakıf üniversitelerinin kurulması ve sayılarının artışı irdelenecektir. Son olarak
*
†

Arş. Gör., İstanbul Gelişim Üniversitesi Havacılık Yönetimi Bölümü, fbcolakoglu@gelisim.edu.tr
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ise, günümüzde faaliyet gösteren vakıf üniversiteleri, Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019
raporu verilerinden yararlanılarak girişimci üniversite kapsamında değerlendirilecek ve çeşitli
öneriler sunulacaktır.
Anahtar Kelime: Vakıf Üniversiteleri, Girişimci Üniversite, Girişimcilik

1. GİRİŞ
Yirminci yüzyılın son dönemi ile birlikte tüm dünyada bilgi ve bilgi üretimi önemli hale gelmiş
ve gelişmiş ülkelerin bilgi toplumuna dönüşümleri başlamıştır. Bu süreç ile birlikte bilgi
ekonomisi olarak adlandırılan yeni bir küresel ekonomik yapı meydana gelmiştir. Söz konusu
yapıda insanların ekonomik durumları, bilgi ve eğitim seviyeleri ile ülkelerin rekabet gücü, beşeri
ve sosyal sermayeleri ile ölçülür hale gelmiştir. Dolayısıyla, bilginin üretimi ve paylaşılması ile
ilgili en önemli kurum olan üniversitelerden beklenti artmış ve üniversiteler toplumların ilgi
odakları haline gelmiştir. Yükseköğretim kurumlarının ise bu beklentiyi karşılayabilmeleri için
yeniden yapılanma süreci içine girmeleri zorunlu hale gelmiştir. Bununla birlikte küreselleşme,
piyasa ekonomilerine geçiş ve özellikle hizmetlerin serbest dolaşımı yönündeki hızlı gelişmeler
nedeniyle yükseköğretim, Birleşmiş Milletler, UNESCO, OECD, AB Komisyonu, Dünya
Bankası ve hatta Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararası kuruluşların da en çok önem verdiği ve
üzerinde durdukları konulardan biri olmuştur (YÖK, 2007:13). Tüm dünyada büyük bir değişim
yaratan küreselleşme üniversite yapılanmasında da önemli değişiklikler meydana getirdiği
görülmektedir. Dünyada meydana gelen bu değişimin Türkiye’yi de etkilediği açıkça
görülmektedir (Odabaşı, 2008: 371).
Üniversiteler, ülkelerin kalkınmalarını sağlayan, araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirildiği en
önemli kurumlardır. Günümüzde küreselleşme, rekabetin önemli ölçüde artış göstermesi,
üniversitelere olan devlet desteğinin giderek azalması bundan dolayı da finansal anlamda
sıkıntılar yaşanması gibi sebeplerle üniversitelerin yapıları, rolleri ve fonksiyonlarında önemli
değişimlerin meydana geldiği görülmektedir (Çetin, 2007: 221). Üniversitelerin yaşadığı bu
dönüşüm ile uzantılı olarak, devlet desteğinin azalmasına paralel bir şekilde girişimci üniversite
olgusu sıklıkla daha fazla telaffuz edilir hale gelmiştir. Girişimci üniversite kendi kaynağını kendi
yaratan, özel sektörle koordineli şekilde projeler gerçekleştiren, uygulamaya dönük bilimsel
çalışmalarda bulunan yeni üniversite tipini ifade etmektedir. Özellikle devlet desteği ile değil de
kurucu vakfın mal varlığı ile kurulan vakıf üniversiteleri sıklıkla kaynaklara erişmek için girişimci
üniversite vurgusu yapmaktadır. Literatürde girişimci üniversite üzerine yapılan çalışmaların
bazılarında sıklıkla girişimci üniversite dönüşümünün, üniversitelerin toplumu aydınlatma, bilim
üretme misyonunu arka plana ittiğine ve üniversitelerin özel sektör prensipleri çerçevesinde
yönetilmeye başlandığına dair eleştirilere yer verilmektedir.

2. ÜNİVERSİTELERİN TARİHİ VE GİRİŞİMCİ ÜNİVERSİTE
Üniversite adı verilen kurumun tarihi 900 yıllık bir geçmişe dayanmaktadır. Geçen 900 yıl
içerisinde üniversiteler; 1- Orta çağın Kilise Merkezli Üniversitesi, 2- Ulus Devletler Dünyasının
Üniversitesi (Humbolt Üniversitesi), 3-Bilgi Toplumu Üniversitesi (Girişimci Üniversite)
şeklinde sınıflandırılan yapısal dönüşüme uğramıştır (Kavili Arap, 2010: 4, Türel, 2004: 153).
Söz konusu sınıflandırmadan kısaca bahsetmek gerekirse;
Orta Çağın Kilise Merkezli Üniversitesi; 11. yüzyılın sonlarına doğru başlayıp Aydınlanma
Çağı’na kadar geçen sürede kurulan üniversitelerin temsil ettiği döneme denk gelmektedir. Bu
dönemdeki üniversiteler toplumun mesleki işgücü ihtiyacını karşılamaya yönelik eğitim vererek
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söz konusu ihtiyacı karşılama konusunda başarılı olduğu söylenebilmektedir (Gürüz, vd., 1994:
58).
Ulus Devletler Dünyasının Üniversitesi (Humbolt Üniversitesi); Rönesans sonrası kilisenin
etkisinin azalmasıyla birlikte devletin etkisinin arttığı görülmektedir. Devlet etkisinin artması ile
birlikte üniversitede verilecek derslerin ne olacağı sorusu gündeme gelmiş ve bölümler üzerinde
yoğunlaşılmıştır. Bu sayede dünyada ücretsiz, bilimsel bilgi üretmeye yönelik modern
üniversiteler ortaya çıkmıştır (Çiftçi, 2010: 2).
Bilgi Toplumu Üniversitesi (Girişimci Üniversite); Bu tip üniversiteler 2. Dünya Savaşı
sonrasında ortaya çıkmaya başlamışlardır. 1970’li yıllardan sonra ise daha belirgin karakteristik
özellikler sergilemişlerdir (Türel, 2004: 154). Girişimci üniversiteler ile birlikte, üniversiteler
bilgiye değil harekete yönelik bir hal almıştır. Bu dönemde kurulan üniversiteler endüstri
kuruluşları ile ortak projeler yaparak üniversite anlayışının değişmesine sebep olmuşlardır (Çiftçi,
2010: 3). Yaşanan değişim ile üniversitelerden beklentiler de değişmiştir. Üniversitelerin sadece
bilgi üretmeleri yetersiz hale gelmiş, ürettikleri bilgiyi kullanarak yeni kaynaklar yaratmaları
gerekmiştir. Üniversitelerin geniş çaplı hizmet vermeyi hedeflemesiyle birlikte kendi finansal
kaynaklarını da yaratmaları ihtiyacı doğmuştur (Ökmen & Bal, 2013: 71).
Girişimci üniversitelerin üç temel anlama geldiği söylenebilmektedir (Röpke: 2);
 Üniversitenin kendisi, bir organizasyon olarak girişici olabilir
 Üniversite üyeleri (öğrenciler, akademisyenler, çalışanlar) birer girişimciye dönüşebilir.
 Üniversite ile çevrenin etkileşimi (üniversite ile bölge arasında oluşan ikili birlikteliği)
girişimci yapılanmalar oluşturabilir.
Girişimci üniversite olmanın koşulu bu üç maddenin birbirine bağlı olmasıdır. Yani ikinci madde
için birinci maddeye, üçüncü madde için ikinci maddenin gerçeklemesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Günümüzde varlığını sürdüren girişimci üniversiteler, yönetim açısından önemli yenilikler
meydana getirmiştir. Söz konusu modelde yönetim ile ilgili işlerin büyük kısmını rekabet,
teknoloji transferi, finans ve diğer akademik birimlerle ilişkiler belirlemeye yönelik faaliyetler
oluşturmaktadır (Özer, 2011: 92). Bu tip üniversitelerin hem akademisyenler hem de öğrenciler
açısından düşünsel ve ticari girişimlerine destek veren kurumlar olduğu söylenebilmektedir
(Odabaşı, 2008: 372). Girişimci üniversite, bilgi üretimi ve bilginin kullanımı konusunda
geleneksel üniversitelerden farlılık göstermektedir. Bu tip üniversiteler bazı akademisyenler
tarafından desteklenirken bazı akademisyenler tarafından önemli ölçüde eleştirilmektedir. Söz
konusu eleştirilerin ana nedeni de üniversitelerin sanayi ile yapacakları işbirliklerinin üniversite
kurumuna zarar vereceğini düşünmeleridir. Mutlak para odaklı düşüncenin, üniversitelere olan
saygıyı azaltabileceği düşünülmektedir (Ökmen & Bal, 2013: 71). Clark (2004); girişimci
üniversitenin ticarileşme ile eş anlamlı olarak görülmemesi gerektiğini vurgulamaktadır (Clark,
2004: 358). Buna rağmen mevcut durumda üniversitelerin ana misyonlarından uzaklaştıkları
görülmektedir. Eğitim ve araştırmanın girişimciliğin ana misyonu olan “kar etmek” misyonun
yaklaştığı söylenebilmektedir (Clark, 2004: 358). Aslan 2010 yılında yaptığı çalışmada;
üniversitelerin, girişimci üniversite ile birlikte “akademik özgürlük” ve “bilimsel özerklik”ten
uzaklaştıklarını belirtmektedir (Aslan, 2010: 183).
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Tablo 1: Üniversitelerin Dönemsel Sınıflandırmasının Karşılaştırılması
Orta Çağın Kilise
Merkezli Üniversitesi
Hedef

Eğitim

Ulus Devletler Dünyasının
Üniversitesi (Humbolt
Üniversitesi)
Eğitim, Araştırma

Rol
Yöntem
Yaratılan

Hakikati Savunmak
Skolastik
Profesyoneller

Doğayı Keşif
Modern Bilim, Tek Bilim
Profesyoneller, Bilim İnsanları

Yönelim
Dil
Örgütlenme
Yönetim

Evrensel
Latince
Fakülteler, Okullar
Şansöyle

Ulusal
Ulusal Diller
Fakülteler
Akademisyenler (Yarı
Zamanlı
Kaynak: Bloomberk Businessweek Türkiye, 23-29 Mayıs 2010, 58

Bilgi Toplumu Üniversitesi
(Girişimci Üniversite)
Eğitim, Araştırma, Bilginin
Kullanımı
Değer Yaratma
Modern Bilim, Disiplinlerarası
Profesyoneller, Bilim İnsanları,
Girişimci
Küresel
İngilizce
Üniversite Enstitüleri
Profesyonel

3.TÜRKİYE’DE ÜNİVERSİTELERİN TARİHİ
Türkiye’de üniversitelerin tarihsel gelişimi incelendiğinde, Osmanlı döneminde ağırlıklı olarak
Fransa etkisi göze çarparken, cumhuriyet ilanı ile birlikte özellikle Nazi zulmünden kaçan bilim
insanlarının etkisiyle Almanya etkisi ağırlık kazanmış, sonrasında dünyadaki konjonktüre uygun
olarak ABD etkisi hissedilmiştir. Literatürde sıklıkla üniversiteler cumhuriyet öncesi ve sonrası
olmak üzere iki ayrı dönemde ele alınmaktadır. Cumhuriyet öncesi dönem için Batı tarzı ilk
üniversitenin açılış tarihine ilişkin olarak farklı görüşler olsa da, 1845’te açılışına karar verilen
1863 yılında halka açık olarak kimya, fizik, astronomi, coğrafya ve jeoloji gibi konularda verilen
konferansların Darülfünun’un temellerini attığı ve Darülfünun’un Batı tarzı ilk üniversite olduğu
ağırlıklı olarak kabul edilmektedir. 1865 yılında binanın yanması sonucu eğitim durmuş, 1870
yılında törenle kendi binasına kavuşan ve eğitime tekrar başlayan Darülfünun Osmanlı’nın ilk
üniversitesi olarak yaygın kabul görmektedir (Erdoğan, 2004: 4; Akyüz, 2006: 168). Literatürde
yer alan başka bir görüşe göre ise 18.yüzyıl sonu 19. Yüzyıl başı hız kazanan yenileşme
hareketlerinin bir sonucu olarak kurulan Mühendishane-i Berr-i Hümayun, Mühendishane-i Bahri Hümayun, Tıbbiye ve Harbiye Mektepleri de Batı tarzı yükseköğretiminin Osmanlı’daki
başlangıç noktası ve örnekleri olarak kabul edilmektedir (Özarslan ve diğ., 1998: 39).
Defalarca çeşitli sebeplerle açılıp kapatılan Darülfünun 1932’ye kadar varlığını sürdürmüş,
1933’te üniversite reformu ile kapatılarak yerine Cumhuriyet ilkelerine uygun olarak Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı İstanbul Üniversitesi kurulmuştur (Tanilli, 1991: 378-380). Aynı yıllarda Nazi
zulmünden kaçan Alman bilim insanlarının İstanbul Üniversite’sinde göreve başlaması ile yeni
kurulan üniversite Humboldt modeli tarzında kurulmuştur (Tekeli, 2003: 137-138; Hatiboğlu,
1995: 96-101). 1946 yılında çıkartılan 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu ile üniversiteler “yüksek
araştırma ve öğretim birlikleri” olarak tanımlanmıştır. Bu yasa ile üniversitelerin tüzel kişiliği
tanınmış, bilimsel ve yönetsel özerklik getirilmiştir. Ancak bu üniversitelerin tamamen özerk
olduğu anlamına gelmemelidir (Gök, 1998: 76). 1961 yılında askeri müdahale sonucu hazırlanan
yeni anayasa ile özerklik gerek üniversiteler gerekse TRT gibi kurumlar için anayasada yer
almıştır. Bilimsel ve yönetsel özerklik arttırılmış, Milli Eğtim Bakanlığı’nın üniversiteler
üzerindeki yetkileri üniversiteler ve Üniversiteler Arası Kurul’a devredilmiştir (Hatiboğlu, 2000:
196-197; Gök, 1998: 76). 1973 yılında 1750 sayılı Üniversiteler Kanununu ile üniversite tanımı
ağırlıklı olarak öğretim üzerinden yapılmış, kanunun 3. maddesinde öğretimin milli değerleri
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öğretmek ve aşılamak hedefli olduğu ifade edilmiştir (RG: 07.07.1973:14587). Bu kanun ile
birlikte üniversitelerin özerklikleri daraltılmıştır.
1980 yılında askeri müdahaleden sonra 1981 yılında çıkartılan 2547 sayılı “Yükseköğretim
Kanunu”nu ile birlkte, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı akademiler, yine Milli Eğitim
Bakanlığı’na bağlı eğitim enstitüleri, iki yıllık Meslek Yüksek Okulları, konservatuarlar ve
mektupla öğretim yapan YAYKUR tek çatı altında toplanarak, YÖK’ün çatısı altına girmiştir
(YÖK Tarihçe, https://www.yok.gov.tr/kurumsal/tarihce e.t.11.08.2019). Dönüşüm ve
değişiklikler sadece YÖK’ün kurulması ile sınırlı kalmamış, Humbolt modeli üniversite
örgütlenmesi yerine Girişimci üniversite eğitimi modeli benimsenmiş, üniversitelerin özerklikleri
azalmıştır. Girişimci üniversite mantığına uygun olarak 1980 sonrasında hızlı bir şekilde kitle
eğitimini sağlamak için üniversite sayısı artmış, üniversiteler ABD’deki üniversite sistemine
benzer şekilde şirket benzeri çalışmaya başlamıştır. Üniversite yönetiminde modern işletmecilik
teknikleri ağırlık kazanmış, neoliberal dönüşüm üniversiteleri de etkileyerek özel girişimcilik
desteklenmiştir. Bunun sonucunda 1984 yılında açılan ilk vakıf üniversitesi ile birlikte vakıf
üniversiteleri Türk yükseköğretim sistemi üzerinde ciddi bir dönüşüm yaratmıştır, kısa zamanda
sayıları artmaya başlamış, 2000’lerle birlikte hız kazanmıştır. 2019 yılı itibariyle Türkiye’de
bulunan 206 üniversitenin 77’sini vakıf üniversiteleri oluşturmaktadır. Devlet üniversiteleri ise
daha fazla fona ve kaynaklara ulaşmak için özel sektörle sıkı bir işbirliği arayışına girmiştir.
Kamunun ise görevi özel girişime imkân sağlamak, kaynak aktarmak, düşünceleri sınırlandırmak
ve gerektiğinde tasfiye yapmaya doğru dönüşmüştür (Timur, 2000: 351-353, 366).

4. VAKIF ÜNİVERSİTELERİ
Üniversite reformu ile 1933 yılında Cumhuriyet’in ilk üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi’nin
kuruluşundan 1982 yılına kadar geçen sürede Türkiye’de 19 üniversite kurulmuştur. 1982’de bu
sayı 27’ye çıkmış, 1992’de 53 olmuştur. 1992’den sonra vakıf üniversitelerinin sayıları artmış,
1994 yılında 3 olan vakıf üniversitesi sayısı 2006 yılında 24’e yükselmiştir. 2006 sonrasında ise
pek çok vakıf ve devlet üniversitesi kurulmuştur (Günay & Günay, 2011). 2019 yılı itibariyle
Türkiye’de bulunan 206 üniversitenin 129’u devlet üniversitesi, 77’si ise vakıf üniversitesidir.
Türkiye’de vakıf üniversiteleri, Anayasa’nın 130.maddesine dayanarak kurulmaktadır.
Anayasa’nın 130.maddesine göre, “kanunda gösterilen usul ve esaslara göre kazanç amacına
yönelik olmamak şartı ile vakıflar tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim
kurumları kurulabilir. Vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları, mali ve idari
konuları dışındaki akademik çalışmaları, öğretim elemanlarının sağlanması ve güvenlik
yönlerinden Devlet eliyle kurulan yükseköğretim kurumları için Anayasa’da belirtilen hükümlere
tabidir” (Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası). 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu 101.maddesine
göre vakıflar, “gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca
özgülemeleri ile oluşan tüzel kişiliğe sahip mal toplulukları” şeklinde tanımlanmaktadır. (RG:
08.12.2001: 24607.)
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 2. maddesine göre, “vakıflar; kazanç amacına yönelik
olmamak şartıyla ve mali ve idari hususlar dışında, akademik çalışmalar, öğretim elemanlarının
sağlanması ve güvenlik yönlerinden bu kanunda gösterilen esas ve usullere uymak kaydıyla,
Yükseköğretim kurumları veya bunlara bağlı birimlerden birini veya birden fazlasını ya da bir
üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın, ekonominin ihtiyaç duyduğu
alanlarda yüksek nitelikli işgücü yetiştirmek amacıyla, … yüksekokul kurabilir” hükmü yer
almaktadır (RG: 04.11.1981: 2547). 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 6.maddesine
göre, “vakıflarca kurulan üniversiteler, vakıf tüzel kişiliği dışında ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olur
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ve bu üniversitenin gelirleri geçici olarak dahi hiçbir suretle vakıf malvarlığına veya hesaplarına
aktarılamaz. Aynı kanunun ek 18.maddesi ile de vakıf üniversitelerine, YÖK bütçesinde yer alan
ödenekle sınırlı olmak üzere, ilgili üniversitenin başvurusu, Yükseköğretim Kurulu’nun görüşü
ve Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine Maliye Bakanlığınca Devlet yardımı yapılmaktadır”.
Vakıf Yükseköğretim Kurum Yönetmeliği 28. maddesine göre, “Vakıflar kendilerine kazanç
sağlamak amacı ile yükseköğretim kurumu kuramazlar. Kurmuş oldukları yükseköğretim
kurumundan herhangi bir surette gelir, kazanç ve hak elde edemezler. Vakıf yükseköğretim
kurumunun her çeşit gelirleri yükseköğretim kurumunda kalır ve geçici ya da dolaylı olarak dahi
hiç bir surette vakıf mamelekine veya üçüncü şahıslara intikal ettirilemez.” Bu maddeden
anlaşılacağı gibi, vakıflar kazanç sağlamak amacıyla üniversite kuramayacakları gibi elde edilen
gelirlerin üniversite bünyesinde eğitime yönelik kullanılması zorunludur. (RG: 31.12.2005:
26040.)
2547 sayılı Kanuna ilave edilen ek maddelerle, “vakıf üniversitelerine “kamu tüzel kişiliği” de
verilmektedir. Kısaca Türkiye’de yükseköğretim sistemi, kamu kesimi içerisinde, özel sektörün
faaliyette bulunmasına izin verilen, ancak kamu ağırlıklı ve kamunun gözetim ve denetimine tabi
karma bir yapı olarak tanımlanmaktadır” (Oğuz, Oktay, & Ayhan, 2001).

5. VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR
Üniversiteler kuruldukları dönemden beri üzerine tartışmaların yürütüldüğü, çağlar boyunca
kilise, devlet ve çeşitli sosyal baskı gruplarının baskı altına almaya çalıştığı yapılardır.
Üniversiteler bu baskılar karşısında etik ve bilimsel değerleri koruma, toplumsal taleplere cevap
verme misyonundan vazgeçmeme savaşı vermektedir. Yükseköğrenimden artan beklentiler ve
kaynak sorunları üniversitelerin bu baskılara karşı tutumunu değiştirmek zorunda bıraktığı gibi
ayrıca üniversitenin rollerinde de önemli değişiklikler yaratmaktadır. Günümüz serbest piyasa
koşullarının ve onun uzantılarının etkisi altında kalan üniversiteler, faaliyetlerini piyasa koşulları
altında sürdürmek ve iş piyasası ile uyumlu hale gelmek, iş piyasasının talep ettiği fakülte ve
bölümleri açarak, iş piyasasına dönük eğitim vermek ve iş piyasasının gereksinimlerini
karşılamak için değişmek zorundadır. Bunun sonucu olarak üniversiteler, bilimsel araştırma ve
geliştirme rolü göz ardı edilerek, mesleki eğitim veren yapılara dönüşme tehlikesi ile karşı karşıya
kalmaktadır (Balyer ve Gündüz, 2011: 71). Literatürde üniversitelerin piyasanın bir aktörü ve
sermayenin ihtiyacına uygun proje yapan, araştırma konularını sanayi ihtiyaçlarına göre
belirleyen, bunun dışında alanlardan kaynakları kısan, piyasaya eleman yetiştiren kurumlar haline
geldiğini, bilimsel araştırmalarını sadece uygulamaya dönük alanlarla sınırlandığını ve kar-zarar
bilançolarına dayalı olarak yürüten şirketvari yapılara dönüştüğü endişesini taşıyan çalışmalar
bulunmaktadır. Üniversitenin bir parçalanma ve kimlik kaybı yaşadığını, üniversitenin tolumu
aydınlatıcı amacını yitirip toplum ile bağlarının kopmaya başladığı endişesi literatürde artan
şekilde dile getirilmektedir (Balyer ve Gündüz, 2011: 77-78).
Üniversitelere dönük bakışın değişimi ve üniversite sayılarının artışı beraberinde çeşitli
müzminleşen problemleri getirmiştir. Şenses, üniversite sayısının hızlı artışının, üniversitelerde
kaynak eksikliği sorununu beraberinde getirdiğini bunun sonucu olarak da üniversitelerin
kaynaklara ulaşmak için üniversitelerin özerkliği ve akademik özgürlüklerden fedakârlık
yaptığını ifade etmektedir (Şenses, 2007). Karakütük ve Özdemir ise Türkiye’de üniversite
sayısının öğretim üyesi gereksinimine dikkat edilmeden hızlı bir şekilde attığını, bunun
sonucunda yeni kurulan devlet ve vakıf üniversitelerinde öğretim elemanlarının ders yüklerinin
fazlalığı ve bundan kaynaklı olarak eğitimdeki niteliksel problemlerden bahsetmektedir
(Karakütük ve Özdemir, 2011). Acar’da benzer şekilde yeni kurulan üniversitelerin nitelikli
öğretim elemanı eksikliğinin, üniversitelerin başlıca problemlerinden olduğundan bahsetmektedir
(Acar, 2012). Doğan’da yaptığı araştırmada benzer sonuçlara ulaşır. Yeni kurulan üniversitelerin
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kurumsallaşma ve nitelik öğretim elemanı sorunu yaşadıklarını tespit etmiştir (Doğan, 2013).
Kılınç ve diğerleri yaptıkları çalışmada yeni kurulan üniversitelerde öğretim üyesi eksikliği,
öğrenci sayısı fazlalığı, ders yükü ve fiziki imkan yetersizliklerinin temel sorunlar olduğunu tespit
etmişlerdir (Kılınç vd., 2017).
Yukarıda bahsedilen dönüşümün bir uzantısı olarak Türk yükseköğretim yapısı da 1984 yılında
kurulan ilk vakıf üniversitesi ile birlikte Amerikan modeline doğru bir dönüşüm yaşamış, bu
kurumlarda Türk yükseköğrenim yapısı içerisinde önemli bir yer edinmiş ve mevcut yapıyı piyasa
koşullarına uyumlaştırmada önemli bir misyon üstlenmiştir. Literatürde, yaşanan bu değişime
karşı önemli tepkiler ve değişimin çelişkileri ile ilgili çalışmalar yer almaktadır. Balyer ve Güldüz
Türkiye’de yükseköğrenim sisteminin gelişiminin üniversite sayısında yaşanan nicel artış olarak
algılandığına ve herhangi bir altyapı oluşturulmadan ve yeterli öğretim üyesi yetiştirilmeden hızlı
bir şekilde üniversite sayısının arttığına ancak bunun yükseköğrenim sisteminde niteliksel bir
gelişme doğurmadığına işaret etmektedir (Balyer ve Gündüz, 2011: 74).
2001-2005 yılları arasında YÖK üyeliği yapan Işıklı; vakıf üniversitelerinin kuruluşunun
hayırseverlik ve yükseköğrenimi geliştirmek amacı taşımadığını, bilakis vakıf üniversitelerinin
kar gibi amaçlar ile kurulduğunu ve YÖK’ün de bunun zeminini yarattığını ve bunun
yükseköğretimin özelleştirilmesi olduğunu iddia etmektedir (Balyer ve Gündüz, 2011: 74-75).
Vakıf üniversitelerine ilişkin bir diğer eleştiri ise vakıf üniversitelerinin öğretim üyesi yetiştirme
politikalarının olmamasıdır. Bunun yerine vakıf üniversiteleri yetişmiş öğretim üyelerini yüksek
ücretler ile transfer etme politikası ile devlete öğretim üyesi yetişmesi noktasında ekstra bir yük
yüklemektedirler. Ayrıca kurucu vakıf tarafından belirlenen mütevelli heyetinin üniversite
yönetiminde tek karar verici olması ve doğrudan doğruya bu kişilerin önerisi ile rektörlerin seçimi
yerine alternatif yönetim önerileri ile vakıf üniversitelerindeki bazı sorunların çözülebileceği
Gürüz ve diğerleri (1994), Mutlu (2000), TÜSİAD (2003) tarafından dile getirilmektedir.

6. VAKIF ÜNİVERSİTELERİNİN GİRİŞİMCİ ÜNİVERSİTE KAPSAMINDA
DEĞERLENDİRİLMESİ
Araştırmada veri toplama tekniği olarak literatür taraması ve doküman analizi yöntemi
kullanılmıştır. Bu kapsamda yerli ve yabancı bilimsel nitelikli kitaplar, dergiler ve yayımlanmış
olan diğer eserlerdeki bilgilerden yararlanılmıştır. Vakıf üniversitesi ile ilgili elde edilen bilgiler
ise YÖK tarafından yayınlanan Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019 raporu ışığında
karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiş ve yorumlanmıştır.
6.1. Vakıf Üniversitelerinin Kuruluş Yıllarına Göre Karşılaştırılması
Tablo 2: 1984 Sonrası Yıllara Göre Açılan Üniversite Sayıları

Kaynak: Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019 raporu, YÖK,2019
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1990’lı yılların başından itibaren yükseköğretimde de görülen küreselleşme ile tablo 2’de
görüldüğü gibi üniversite ve öğrenci sayılarının arttığı buna bağlı olarak gelişen kamu
kaynaklarının yetersizliği ile kurumların yeni kaynak bulma çabasına girdikleri görülmektedir.
Söz konusu durum, bilim yuvası olarak görülen üniversitelerin birer “işletme”, bilim üretmesi
öngörülen öğrencilerin de “müşteri” olarak dönüşüme uğradığı bir sürece sebep olmuştur (Sakınç
& Aybarç Bursalıoğlu, 2012, s. 93). Söz konusu durum birçok akademisyen tarafından
eleştirilmektedir.

6.2. Vakıf Üniversitelerinin Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi Sıralamasına
Göre Karşılaştırılması
Tablo 3: TÜBİTAK- Türkiye’de Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeks Sıralaması

Kaynak: Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019 raporu, YÖK,2019

TÜBİTAK’ın yayınladığı Türkiye’de Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeks Sıralamasında ilk
50’de 2012 yılında 10 vakıf üniversitesi, 2013 yılında 12, 2014 yılında 11, 2015 yılında 10, 2016
ve 2017 yıllarında 13, 2018 yılında ise 16 vakıf üniversitesi yer aldığı görülmektedir. Bu tablodan
çıkan sonuca göre; vakıf üniversitelerinin daha az bürokrasi ve daha hızlı karar verme avantajına
karşı girişimci ve yenilikçi üniversite olma konusunda beklentilerin altında kaldığı görülmektedir.
6.3. Vakıf Üniversitelerinin Dünya Sıralamasındaki Yerlerine Göre
Karşılaştırılması
Tablo 4: TIMES HIGHER EDUCATION THE WORLD UNIVERSITY RANKINGS –
Türkiye’deki Vakıf Üniversitelerinin Sıralaması
Dünya Sıralaması
351-400
401-500
501-600
801-1000
1001+

Türkiye’deki Vakıf Üniversiteleri
Sabancı Üniversitesi
Koç Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Atılım Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Kaynak: Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019 raporu, YÖK,2019
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Tablo 5: QS Dünya Sıralaması – Türkiye’deki Vakıf Üniversiteleri

QS Dünya Sıralaması
448
456
501-510

Türkiye’deki Vakıf Üniversiteleri
Koç Üniversitesi
Bilkent Üniversitesi
Sabancı Üniversitesi

Kaynak: Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019 raporu, YÖK,2019

Times Higher Education The World University Rankings’e göre ilk 500’de Türkiye’den sadece
2 vakıf üniversitesi, ilk 1000’de ise sadece 4 vakıf üniversitesinin yer aldığı görülmektedir.
Burada Türkiye’de vakıf üniversitelerinin sadece %5’inin ilk 1000’e girdiğini bu oranın da hayli
düşük olduğunu söylemek mümkündür. QS Dünya Sıralamasında ise ilk 500 içerisinde 2 vakıf
üniversitesi yer almaktadır. Bu bağlamda nitelikli eğitim, araştırma, atıf, endüstri ile iş birliği ve
uluslararası tanınırlık konusunda Türkiye’de vakıf üniversitelerinin dünya sıralamasında oldukça
geride kaldığı söylenebilmektedir.
6.4. Vakıf Üniversitelerinin URAP (University Ranking By Academic Performance)
Sıralamasına Göre Karşılaştırılması
Tablo 6: 2018-2019 URAP Genel Puan Tablosuna Göre Vakıf Üniversiteleri

Kaynak: Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2019 raporu, YÖK,2019

Vakıf üniversiteleri hazır yetişmiş öğretim üyelerini transfer ederek öğretim üyesi yetiştirme
sürecinden yani zamandan tasarruf etmektedirler. Kurtay ve Duran’ın (2018) çeşitli vakıf
üniversitelerinde gerçekleştirdikleri çalışmada vakıf üniversitelerinin araştırma görevlisi
yetiştirme anlayışının olmadığı ve vakıf üniversitelerinde çalışmaktan en mutlu olan kişilerin
devlet üniversitesinden emekli olan profesörlerin olduğu ortaya konmuştur. (Zayim-Kurtay &
Duran, 2018). URAP sıralamasından da anlaşılacağı üzere Türkiye’deki üniversiteler arasında
sadece 9 vakıf üniversitesinin ilk 50’ye girebildiği görülmektedir. Buradan yola çıkarak denebilir
ki; Türkiye’de vakıf üniversiteleri üzerine tartışmalar bölümünde de sıklıkla bahsedildiği gibi ağır
ders yükü, öğretim elemanı yetersizliği gibi sebeplerle vakıf üniversitelerindeki öğretim
üyelerinin akademik performansları devlet üniversitelerindeki akademik personele göre yayın
yapma ve bilimsel doküman üretme noktasında geri kalmaktadır.
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7. SONUÇLAR
Özellikle 20.yüzyılın son çeyreğinde küreselleşmenin hız kazanması, bilgi toplumuna geçiş ve
bilgi ekonomisi adı verilen küresel ekonomik yapının kurulması ile uygulanabilir bilginin önemi
ülkeler ve endüstriler arası rekabette giderek önem kazanmıştır. Bunun sonucunda üniversitelerin
üzerindeki beklentiler artmış ve yükseköğretim yeniden yapılandırılması ve yaşanan değişimin
gereksinimlerini karşılaması üzerine tartışmalar artmıştır. Neoliberal politikaların tüm kesim ve
sektörler üzerinde hakim hale gelmesiyle, üniversiteler üzerinde devlet desteği azalmış,
üniversiteler kendi kaynaklarını yaratma ve kaynakalara ulaşma rekabetine girmişlerdir. Devlet
desteğininin azalması ile üniversiteler, girişimci üniversite modeline doğru dönüşüm yaşamıştır.
Girişimci üniversite özel sektörle koordineli şekilde projeler gerçekleştiren, kendi kaynağını
kendi yaratan, uygulamaya dönük bilimsel çalışmalarda bulunan yeni üniversite tipini ifade
etmektedir ve 20. yüzyılın son çeyreğinde yaşanan küreselleşme ve değişimin bir sonucu aynı
zamanda gerekliliğidir.
Bahsedilen dönüşüm Türkiye yükseköğretim sisteminde de rahatlıkla gözlemlenebilmektedir.
Yüzyılın son çeyreğinde Türkiye’de vakıf üniversitelerinin açılması ile yükseköğretim sisteminde
çok önemli değişiklikler yaşanmış, özel sektör uygulamaları akademik hayatın içine girmiştir.
Özellikle devlet desteği ile değil de kurucu vakfın mal varlığı ile kurulan vakıf üniversiteleri, daha
fazla kaynağa sahip olmak, fonlara ve kaynaklara erişmek için girişimci üniversite vurgusu
yapmaktadır. Girişimci üniversite, bilgi üretimi ve bilginin kullanımı konusunda geleneksel
üniversitelerden farklılık göstermektedir. Uygulamaya dönük, projelendirilebilir ve özel
sektöründe dahil olduğu çalışmalar girişimci üniversitelerde öne çıktmaktadır.
Literatüde girişimci üniversite üzerine yapılan çalışmalar göstermektedir ki, girişimci
üniversitenin doğuşundan sonra içerdiği anlam değişime uğramış, üreten üniversite algısı yerini,
salt kaynaklara erişmeye çalışan ve bunu yaparken özel sektör uygulamalarını ve yönetim tarzını
benimseyen, mensupalarını sürekli performans değerlendirmesine tabi tutan bir yapı meydana
geldiğine dair eleştiriler ağırlıktadır. Üniversitelerin kaynaklara ulaşma uğruna etik ve bilimsel
değerlerden taviz verdiği, toplumu aydınlatma misyonunun geri planda kaldığına dönük eleştiriler
literatürde sıklıkla kendine yer bulmaktadır. Üniversitelerin neoliberal dönüşümle birlikte
faaliyetlerini serbest piyasa koşulları altında sürdürmesi ve piyasa ile uyumlaşma, piyasanın
taleplerini karşılama çabası üniversiteleri bilimsel araştırma yapan kurumlardan, mesleki eğitim
veren ve uygulanabilir bilimsel bilgiler ile uğraşan kurumlar haline getirmiştir.
Literatürde 1980 sonrasında üniversite sayısının hızlı bir şekilde artmasının, vakıf üniversitelerine
kolayca izin verilmesinin beraberinde pek çok soruna sebebiyet verdiğini gösteren çalışmalar
Türkiye’nin hala yükseköğretim noktasında sıkıntılarını çözemediğini işaret etmektedir. Ders
yükünün ağır olması, öğrenci sayısı fazlalığı, öğretim elemanı yetersizlikleri, bunlardan kaynaklı
olarak eğitimin niteliğinde yaşanan düşüş, üniversitelerin kurumsallaşamaması sorunları
literatatürde sıklıkla kendine yer bulmaktadır. Bu sorunların derinleşmesinde vakıf
üniversitelerinin de etkisi büyüktür. Vakıf üniversitelerinin öğretim üyesi yetiştirme politikasının
olmaması, yetişmiş öğretim üyelerini yüksek ücretlerle transfer etmesi, devlet üzerinde öğretim
üyesi yetiştirme noktasında ekstra yük yüklemekte ve eğitimdeki niceliksel artışa karşın niteliksel
düşüşün sebebi olmaktadır. 2019 yılı verilerine göre 78 üniversiteye bağlı 273 bölümde profesör,
doçent veya doktor öğretim üyesi yer almamakta, bölümler öğretim üyeleri olmadan eğitim
vermektedir. Bu bölümlerin toplam öğrenci kontenjanı 14 bin 421’dir. Türkiye genelinde bin 434
bölümde profesör ünvanına sahip öğretim üyesi yer almazken, 743 bölümde ise doçent ünvanına
sahip öğretim üyesi dahi yer almamaktadır (akademikpersonel.org, 2019). Söz konusu
rakamlardan görüleceği gibi üniversite sayısının artışı beraberinde eğitim kalitesi artışı değil, tam
tersi üniversite eğitiminin niteliksel zarar görmesine sebep olmuştur.
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Vakıf üniversitelerinin çalışmada literatür taraması ve döküman analizi yöntemiyle elde edilen
veriler ışığında incelenmiştir. Ayrıca YÖK tarafından yayınlanan Vakıf Yükseköğretim
Kurumları 2019 Raporu vakıf üniversitelerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesinde
kullanılmıştır. Devlet üniversiteleri gibi doğrudan devlet tarafından fonlanmayan vakıf
üniversiteleri için kaynak sıkıntısı oldukça önemlidir. Bunun için vakıf üniversiteleri girişimci
üniversite, yenilikçi üniversite vurgusu yapıp bu alanlara dönük çalışmaları teşvik etseler de
istenen sonucu elde edememiş görünmektedirler. TÜBİTAK’ın yayınladığı Türkiye’de Girişimci
ve Yenilikçi Üniversite Endeks Sıralamasında ilk 50’de 2012 yılında 10 vakıf üniversitesi, 2013
yılında 12, 2014 yılında 11, 2015 yılında 10, 2016 ve 2017 yıllarında 13, 2018 yılında ise 16 vakıf
üniversitesi yer aldığı görülmüştür. Bu sıralamadan anlaşılacağı gibi sıralamada sürekli kendine
yer bulan ve arkasında önemli sermaye gruplarının dersteği olan bir kaç vakıf üniversitesi hariç,
vakıf üniversitelerinin devlet üniversitelerine karşı rekabet gücünün düşüklüğü göze çarpmakta
ve girişimci üniversite vurguları sorgulanabilmektedir. Aynı şekilde THE ve QS tarafından
yapılan dünya sıralamalarında da arkasında önemli sermaye gruplarının yer aldığı bir kaç vakıf
üniversitesi dışında sıralamalarda ilk 500’de vakıf üniversiteleri kendilerine yer bulamamaktadır.
Akademik performans karşılaştırmalarında da URAP sıralamasına göre, Türkiye’de ilk 10’da
sadece 2 vakıf üniversitesi yer alırken, ilk 50 içerisinde ise 9 üniversite yer almaktadır. Çalışmada
yer alan veriler ışığında 2006’dan sonra vakıf üniversitesi sayısının hızla tırmanmaya başladığı
görülmektedir. Bu niceliksel artışa karşın niteliksel olarak istenen artışın sağlanamaması
beraberinde büyük sorunlar yaratmış ve vakıf üniversiteleri ve girişimci üniversiteye karşı
eleştirileri beraberinde getirmiştir.
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EĞİTİM KURUMLARINDA ÇALIŞANLARDA MOBBİNGİN İŞ
PERFORMANSI, PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL DURUMUNA ETKİSİ
THE EFFECT OF MOBBING TO JOB PERFORMANCE,
PSYCHOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL CONDITIONS OF
EMPLOYEES FROM EDUCATION INSTITUTIONS
Naciye KAYA1*

Yağmur Sacide BAHÇECİK 2
ABSTRACT

Mobbing is one of the important issues in business life, however studies on mobbing were firstly
started from 1990s. Mobbing is not just about affecting job performance, it can also cause serious
psychological effects on employees. This research studies on the psychological, physiological and
performance-related effects of mobbing experienced by employees from educational institutions.
Screening method was chosen for the research. Yıldırım's (2010) scale of psychological
harassment and effects was used as data collecting tool. This research, consisting of datas taken
from 100 employees from educational institutions in Istanbul's Anatolian side, tests 7 hypotheses
based on nonparametric Mann-Whitney U significance test, Kruskal Wallis significance test and
via correlation analysis. Results of the study appear in conclusion section in detail.
Key words: Mobbing, psychological harassment, job performance, The effects of mobbing.
ÖZET
Mobbing geçmişten günümüze çalışma hayatında yer almış önemli konulardandır. Ancak
mobbing ile ilgili 1990'lı yıllardan itibaren araştırmalar yapılmaya başlanmıştır. Mobbing sadece
işyerinde çalışma ahengini etkilemez aynı zamanda bireyler üzerinde ciddi psikolojik etkilere yol
açabilir. Bu çalışma, eğitim kurumlarında çalışan kişiler tarafından algılanan mobbing
davranışlarının, iş performansı, psikolojik ve fizyolojik etkileri ile ilişkisini araştırmaktadır.
Çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak Yıldırım ve Yıldırım
tarafından geliştirilen (2010) psikolojik taciz davranışları ve etkileri ölçeği kullanılmıştır. İstanbul
ili Anadolu yakasında bulunan eğitim kurumlarında çalışan 100 çalışandan alınan verilerden
oluşan çalışma, nonparametrik Mann-Whitney U anlamlılık testi, Kruskal Wallis anlamlılık testi
ve ortalamalar aracılığıyla 7 adet hipotezi test etmekte ve sonuçları araştırmanın sonuç bölümünde
detaylı bir şekilde yer almaktadır.
Anahtar Kelimeler: Mobbing, psikolojik taciz, iş performansı, mobbingin etkileri
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1. GİRİŞ
Psikolojik taciz veya bilinen diğer adıyla mobbing, çalışma yaşamının var oluşundan bu yana
yaşanan, ancak insan doğasının gereğinden ötürü açığa çıkarmaktan kaçınılan, adeta bilinmezden
gelinen karmaşık, çok boyutlu ve çok disiplinli bir konudur. Kültür farkı gözetmeksizin tüm
işyerlerinde ortaya çıkabileceği gibi cinsiyet farkı gözetmeksizin herkesin de maruz kalabileceği,
sonuçları ağır bir durumdur.
Mobbing duygusal bir saldırıdır. Bir grup kişi veya kişilerin sistematik baskı yaparak, diğer bir
kişiye karşı ahlaki olmayan davranışlarda bulunma, dalga geçme ve kişinin toplum nezdinde
itibarını zedeleme gibi eylemlerle, dayanma güçlerini yok ederek, onu işten ayrılmaya
zorlamasıdır (Davenport, 2003). Kişilerin psikolojik olarak taciz edilmesi çok eski dönemlerden
beri dönemin gerektirdiği şekilde farklılaşarak günümüze değin gelmiştir. Psikolojik olarak
yapılan baskıların hem birey üzerinde hem de örgüt üzerinde çok önemli olumsuz etkileri
bulunmaktadır. Bireyler üzerinde kişilik bozukluklarına dek ulaşabilecek rahatsızlıklara neden
olabilmekte iken işletmelerdeki verimin düşmesine, çalışanların motivasyonlarının azalarak iş
doyumu ve buna bağlı olarak performanslarının düşmesi ve tüm bunların sonucunda da örgüt
hedeflediği verimi, karı sağlayamayabilmektedir.
Çalışmanın ana amacı eğitim kurumlarında mobbingin iş performansı, psikolojik ve fiziksel
durumuna etkileri olarak belirlenmiştir.

2. MOBBİNG KAVRAMI
Mobbing terimi Latince “mobile vulgus” kelimesinden türemiştir. Kararsız kalabalık anlamı
taşımaktadır (Çobanoğlu, 2005). İngilizce’de “mob” fiilinin bir yerde toplanmak, şiddete
eğilimli kalabalık anlamı taşıyan kelimenin davranış şekli olan “mobbing” birine karşı cephe
alma, psikolojik saldırıda bulunma ya da işyerinde psikolojik taciz olarak ifade edilmektedir.
Mobbing terimini en iyi ifade eden kavramlar “işyerinde psikolojik şiddet”, “bezdiri” ve
“yıldırma” dır.
Mobbing kimi zaman işveren tarafından bir çalışana karşı gerçekleştirilmekte kimi zaman ise eşit
seviyedeki çalışanlar arasında ortaya çıkmaktadır. Mobbing iş yerinde belirli kişileri hedef alan
yıpratma, duygusal saldırı ve yıldırma hareketi olarak nitelendirilebilecek bir kavramdır (İlhan,
2010).
Mobbing ile ilgili tartışmalar özellikle 1990’lı yıllarda yoğunlaşmış ve konu ile ilgili çok sayıda
araştırma yapılmaya başlanmıştır. İşyerinde psikolojik tacizi ilk kez tanımlayan, davranışların
özelliklerini, ortaya çıkış şekillerini, şiddetten etkilenen kişileri vurgulayan psikolog Heinz
Leymann, bu tür davranışların diğer şiddet davranışlarından ayrılması gerektiğini belirtmiştir.
Leymann, psikolojik tacizi, “bir veya birkaç kişi tarafından, bir diğer kişiye yönelik, sistematik
biçimde tekrarlanan düşmanca ve ahlâk dışı davranışlar” olarak tanımlamaktadır. Psikolojik taciz
davranışlarının asıl amacı, hedef alınan kişi ya da kişileri duygusal açıdan yıpratmak, zayıflatmak
ve yıldırmaktır.
Kültürel farklılıklar mobbingi tanımlamada ve mobbinge yol açan davranışları belirlemede
toplumdan topluma farklılıklar göstermekle birlikte, mobbing tanımlarının tümüne bakıldığında
hepsinde de üç ortak özellik olduğu görülmektedir. Bunlardan ilki, mobbingin uygulandığı birey
üzerindeki etkisi, ikinci olarak da birey üzerindeki etkisinin bireye ne derece zarar verdiğidir.
Üçüncüsü ise mobbingin bir kere yapıldıktan sonra bırakılmadığı sürekli bir şekilde uygulanmaya
devam edilmesidir.
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Dr. Heinz Leymann, 45 ayrı mobbing davranışı tanımlamış ve bunları özelliklerine göre beş
grupta toplamıştır. Leymann tarafından, beş grupta toplanan mobbing davranışları şunlardır:
•
•
•
•
•

Bireyin kendini göstermesini ve iletişim oluşumunu engelleyici davranışlar,
Sosyal ilişkilere saldırı,
Bireyin itibarına saldırı,
Bireyin yaşam kalitesi ve mesleki durumuna saldırı,
Bireyin sağlığına saldırı, fiziksel şiddettir.

Leymann’ a göre, bu tür eylemlerin, işyerinde mobbing sayılabilmesi için en az altı ay ve haftada
bir kez sürekli tekrar edilmesi gereklidir. Bu takdirde davranış süreklilik kazanarak sistemli bir
şekilde uygulanıyor demektir (Leymann, 1996).

2.1. Mobbinge Neden Olan Faktörler
Mobbingin nedenlerini; tacizde bulunanların ve kurbanın psikolojisi ve karakter özellikleri,
kurum kültürü, organizasyon yapısı, kurum içi çatışmalar, toplumsal değer ve kurallar, kurum
dışındaki rekabet ortamı ve bunun kuruma yansıması olarak sıralayabiliriz. Tüm bu faktörler,
çoğu zaman tek başlarına değil ama birbirleriyle etkileşim içinde psikolojik tacize neden olurlar
(Güngör, 2007).
Zapf'a (1999) göre mobbing birden fazla nedenin aynı anda etkileşime geçmesi ile ortaya
çıkabilir. Ayrıca mobbing nedeni olabilecek bir faktör aynı zamanda mobbingin sonucu da
olabilir. Diğer yandan bir örgütte mobbing nedeni olabilecek bir faktör, diğer bir örgütte aynı
şekilde etki etmez. Örgütsel (liderlik, örgütsel iklim, iş stres yapıcıları, iş örgütlenmesi) ve sosyal
faktörler (düşmanlık, kıskançlık, grup baskısı ve günah keçiliği) mobbing uygulayan ve mobbing
mağduru kadar önemli faktörlerdir. Mobbing süreci, mobbing mağdurunda farklı rahatsızlıklara
neden olabilir. Bu rahatsızlıklar psikosomatik şikayetler, depresyon, anksiyete, travma sonrası
stres bozukluğu, obsesyon gibi rahatsızlıklardır. Bu rahatsızlıklar mobbing sonucu ortaya
çıkabileceği gibi mobbing mağdurunda daha önceden bu rahatsızlıkların varlığı da mobbinge
maruz kalmasına neden olabilmektedir.

2.1.1.Kişisel Faktörler
İş yaşamında bireylerin kişilik yapılarım anlayabilmek birçok örgütsel sorunun nedenini ve
yarattığı sonuçları kavrayabilmek açısından oldukça gereklidir. Çünkü birey davranışlarına yön
veren kişilik özellikleridir. Diğer bir deyişle; bireyler kişilik özelliklerine bağlı olarak bazı
davranışları sergilemekte ya da sergilememektedir. Örneğin; bazı bireyler yaradılışları gereği
sakin ve sabırlı bir yapıya sahipken; bazıları sürekli kızgın ve gergindir (Günel, 2010). İşyerinde,
birinin herhangi bir özelliğinden hoşlanmayan başka biri, eğer örgüt içinde bir ağırlığı varsa,
diğerlerini de hoşlanmadığı kişiye karşı olumsuz yönde etkileyebilir. Böyle bir durumda ortada
bir neden olması da gerekmez. Hatta çalışanlar aralarından birini hiçbir neden olmadan sırf
sevmedikleri için, yıldırmak isteyebilirler (Toker, 2008).
İnsanlar genellikle bir başkasını kim olduğu için değil, neyi temsil ettiğine bakarak rahatsız
ederler. Kin, kıskançlık, büyük hedefler ve rekabet arzusu mobbingin temel nedenleridir. İş
arkadaşları, birine, daha iyi çalıştığı, daha iyi dış görünüşü olduğu veya daha çok sevildiği için
kıskanabilirler. Diğerlerinin öne çıkan bu özelliklerinden korkarlar. Süreci başlatan kişi kurumda
bir üst ya da ast olabileceği gibi kişinin eşiti de olabilir. Bir üstün yaptığı yıldırma davranışları
örgütte oluşabilecek disiplin ihlallerini engellemek ya da asta kuralları hatırlatmak olarak kabul
edilebilir. Eşit düzeydeki kişilerin nedeni ise kıskançlık ya da korku olabilir. Astların üstlere
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yıldırma yapma nedenleri ise bazı olaylara karşı kıskançlık ya da mağdurun konumuna özenme
olabilir. Yüksek performanslı birini kendilerine meydan okuyor gibi algılayıp içerleyebilir, bunun
sonucu olarak da yıldırmaya başlayabilirler. (Akt. Tutar, 2004).

2.1.2.Örgütsel ve Dışsal faktörler
Çalışanın içinde bulunduğu örgütün bazı özellikleri de, psikolojik şiddetin nedenleri arasında yer
almaktadır. Bunlar liderlik tarzı, kötü yönetim, örgütsel değişim, örgüt kültürü ve iklimi, işin
karmaşıklığı ve kontrol, rol çatışması ve belirsizliği, stres, işyeri katılım mekanizmalarının
zayıflamasıdır (Özen, 2007).
Rekabeti her şeyden önde tutan, sürekli bireysel başarıyı vurgulayan ve saldırgan davranışları
hoşgörüyle karşılayan bir yaklaşım, çalışma hayatı içindeki davranışları da olumsuz yönde etkiler.
Çünkü bir örgütün kültürü, içinde bulunduğu toplumun çalışma kültüründen yani değer ve
normlarından, gelişmişlik düzeyinden etkilenir. Başka bir deyişle örgütün içinde bulunduğu
kültüre dair baskın öğeler, psikolojik tacizi hızlandırabilir (Yıldız ve Kılkış, 2010).
Mobingin oluştuğu örgüt kültüründe bireyselliğin ön plana çıktığı, takım çalışması anlayışının
oluşmadığı, adaletsizliklerin olduğu görülmüştür. Kişi bu tip örgütlerde kendini sürekli gizli ya
da açık biçimde mücadele etmek zorunda hisseder, algıladığı tehdide karşı hazırda bekler, açık
vermemek için tedirgin bir şekilde çalışır, sürekli enerjisini üretim ve gelişim yerine bu
mücadeleye harcar. İşyerinde psikolojik yıldırma olgusunun örgütlerin değerlere bağlılık
derecesiyle de bağlantısı bulunmaktadır. Örgütün yürüttüğü şüpheli ve etik dışı faaliyetler, hileli
ve aldatıcı uygulamalar varsa, bunları ortaya çıkarmaya çalışan bir kişiye karşı mobbing
uygulanabilmektedir. Örgüt, etik dışı eylemleri engellemek yerine, imajının olumsuz yönde
zedelenmesinden korkmakta, bu nedenle durumu ortaya çıkaran ve konunun üstüne giden kişiye
baskı yapılmakta ve bu kişi psikolojik tacizin hedefi haline gelebilmektedir (Akt. Arsan, 2008).
Meschkutat ve arkadaşlarının (2002) mobbing raporunda ortaya koymuş olduğu gibi örgüt iklimi
de önemli bir faktördür. Araştırmada mobbinge maruz kalan bireylerin %65' i mobbingin varlığı
sırasında çalışma ikliminin kötü olduğunu bildirmişlerdir (Meschkutat, Stackelbeck ve
Langenhoff, 2002:55). İşyerinde psikolojik taciz eylemlerinin nedenleri arasında iş
doyumsuzluğu da gösterilmektedir. Norveç' te yapılan araştırmalarda mobbing eylemleri ile
örgütsel koşulların önemli derecede ilişkili olduğu görülmüştür. Bunlar; yöneticinin liderlik
anlayışı, kötü yönetim, lider konumundakilerin duygusal zekâdan yoksun olması, örgütte rol
çatışmasının yüksekliği, örgüt yapısındaki değişiklikler, sosyal iklimin çalışanları tatmin
etmemesi, denetim, yönetimin mükemmellik beklentisi, işyerindeki yüksek stres, monotonluk,
örgütteki etik bozulma, geçmiş tecrübelerden ders alınmaması gibi koşullardır (Einarsen ve
Skodstad, 2000).

2.1.3.Mobbing’in Mağdur Üzerindeki Etkileri
Vartia (2003), psikolojik şiddetin nedenlerine yönelik araştırmalarında; örgüt yapısı, işin
özellikleri, liderlik tarzı, örgüt kültürü ve grup süreçleri gibi faktörlerin psikolojik şiddet ile
ilişkisi olduğuna dair bulgular elde etmiş ve psikolojik şiddete uğrayan mağdurlarda iş
tatminsizliği, stres belirtileri, psikosomatik şikâyetler, depresyon, kardiyovasküler bozukluklar,
post travmatik stres bozukluğu, işe gelmeme, uyku ilacı ve sedatif kullanımının artması gibi
rahatsızlıkların oluştuğunu tespit etmiştir (Akt. Yılmaz, 2008).
Tınaz'ın (2006) belirttiğine göre psikolojik şiddete maruz kalan birey artık işlerim yapamaz hale
gelir veya kendi isteğiyle ya da zorunlu olarak istifa eder, işten çıkarılır veya iş değiştirir.
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Çalışanların sağlığını tehdit eden, ekonomik ve sosyal açıdan zarar görmelerine neden olan bu
süreçte en fazla zarar gören ve doğrudan etkilenen kişi mağdur kişi olmaktadır.
Kasıtlı ve sistemli olarak tekrarlanan psikolojik baskıların etkileri, birey üzerinde yavaş yavaş
oluşan birikimli zararlar şeklinde ortaya çıkar. Mobbingin mağdur üzerinde yaptığı zararları,
öncelikle ekonomik ve sosyal olmak üzere iki grupta ele almak gerekir. Konuya ekonomik açıdan
yaklaşıldığında, gitgide yitirilmekte olan önce ruhsal ardından fiziksel sağlığın geri getirilmesi
amacıyla doktorlara, ilaçlara, belki de tedavi amacıyla hastanelere ödenen paralar düşünülmelidir.
Bireyin işten ayrılmak zorunda kalması veya işten çıkarılması sonucunda ise düzenli bir kazancın
yok olması söz konusudur (Tınaz, 2006).
Mobbingin sosyal açıdan bireyde yarattığı zararlar incelendiğinde ise; Psikolojik açıdan mağdur
tedirgin edilmiştir ve herkese karşı önyargılı yaklaşır. Birey içinde bulunduğu sıkıntılı durumu
arkadaşları ve ailesine yansıtmaya başlar ancak bireyin sürekli depressif tarzdaki hareketleri
çevresindekilerin rahatsız olmasına ve yavaş yavaş ondan uzaklaşmasına sebep olur. Mağdur her
alanda kendine olan güvenini kaybettiğinden şaşkınlaşır, beceriksizleşir, korkmaya, utanmaya ve
çekinmeye başlar. Bu durum sadece iş ortamında değil, kişiler arası ilişkilerde de devam eder.
Kişi sosyal toplantılardan kaçınmaya, sosyal randevularını unutmaya, aile bağlarından ayrılmaya
başlar. Mağdur çoğu zaman bezgin bir şekilde eve gelir, aşırı duygusal tepkilerde bulunur,
sebepsiz yere saldırganlaşabilir. Depresif ve kuşkucu bir yaklaşım içerisindedir. İşyerinde
yaşadığı mobbing sonucu mağdur kendini hasta hisseder. Depresif ruh hali aile fertleri ve eşler
arası kavgaya ve ailenin dağılmasına neden olabilir (Gökçe, 2008).
Mobbing uğramış olanlarda sağlık problemleri yaygın genellikle korku, endişe, stres, depresyon,
çabuk sinirlenme, kendine güvenin azalması, kendini suçlama, fobilerin oluşması, uyku
bozuklukları, konsantrasyon bozukluğu, hafızada zayıflama, kas ve sindirim sistemi bozuklukları,
nefes darlığı olarak sayılabilir. (Tutar, 2004)
Niedl’ in (1996) araştırma sonucu ise; psikolojik tacize uğramış olan kişilerin uğramamış olan
kişilere göre ruhsal sağlıklarının belirgin derecede daha fazla zedelendiğini göstermektedir.
Depresif ruh hali ve obsesif davranışlar en sık görülen belirtiler arasında yer almaktadır.
Araştırma sonuçları psikolojik tacize uğramış olan kadınların daha fazla korku ve psikosomatik
reaksiyon gösterdiğini ortaya koymaktadır (Akt. Arsan, 2008).
Psikolojik taciz yüksek ölçülerde psikolojik rahatsızlıkları provoke etmektedir. Böylece
sonrasında sıklıkla psikiyatrik tanılar konulabilmektedir. Esas itibariyle her zaman kolaylıkla
karşılaşılmayan dört önemli teşhis bulunmaktadır. Birey psikolojik tacizden dolayı psikiyatrik
hasta olduğunda;





Depresyon
Uyum bozukluğu/ travma sonrası stres bozukluğu
Tükenmişlik sendromu
Bireysel bozukluklar görülmektedir (Akt. Arsan, 2008)

Mobbing sürecinde gösterilen reaksiyonlar da cinsiyet bazında farklılık göstermektedir. Kadınlar
konuşarak, ağlayarak ve yazarak, erkekler ise öfke, şiddet, bağırıp çağırma ve zaman zaman
saldırganlık yoluyla tepkilerini açığa vurur (Çobanoğlu, 2005).
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2.1.4. İş Performansı Üzerindeki Etkileri
Mobbingin çalışanlarda verimliliğin düşmesi, ekip içinde uyumun bozulması, işe yabancılaşma,
işten soğuma, devamsızlık, işe gelmeme, işten ayrılma gibi somut olumsuz sonuçlan
görülebilmektedir. Bu şekilde örgüt nispeten tecrübeli çalışanlarını kaybedebilmekte, geride
kalanlar üzerinde yarattığı olumsuz psikolojik etkiler nedeniyle de örgütsel bağlılık ve
motivasyonun azalmasına yol açabilmektedir (Özkul ve Çarıkçı, 2010). Örgütler, mobbing
nedeniyle örgüt içinde önemli ve gerekli kişileri yitirerek, işgücü devir artışı da yaşayabilirler
(Dursun ve Aytaç, 2011).
Mobbing uygulanan bir çalışma ortamı, silah olarak kullanılan psikolojik şiddetin sınır
tanımadığı, adeta bir savaş alanı olarak kabul edilebilir. Aralarındaki tek fark; saldırgan tarafın,
yaptığı kötülükleri bir miktar da olsa gizlemeye çalışmasıdır. Gerçek savaşta olduğu gibi
işyerinde psikolojik savaşta da amaç, karşı tarafı daha önce bulunduğu durumdan çok daha
savunmasız ve zayıf bir duruma düşürmektir. Bu noktaya ulaşıldığında psikolojik yıldırma
kurbanı, ağır psikosomatik hastalık tablolan içinde işyerinden kaçmak istemektedir (Demir ve
Çavuş, 2009).

3. UYGULAMA
Çalışmanın ana amacı kişilere uygulanan mobbingin birey üzerinde iş performansı, psikolojik ve
fiziksel etkileri olarak belirlenmiştir. Leymann (1996) tipolojisine göre mobbingin 45 farklı tipi
bulunmaktadır.
Mobbingin bireyler üzerindeki iş performansı, psikolojik ve fiziksel etkileri nelerdir? sorusu
çalışmanın ana problemi olarak belirlenmiştir.
Yapılan çalışmada var olan durumun ortaya konması amaçlanmıştır. Bu sebeple nicel araştırma
yöntemi ve tarama modeli benimsenmiştir (Karasar, 2009, 77).
Eğitim kurumlarında mobbinge maruz kalan bireyler çalışmanın evrenini oluşturmaktadır.
Örneklem grubunu ise İstanbul ili Anadolu yakasında bulunan eğitim kurumlarında çalışan,
rastgele örneklem metoduyla belirlenmiş 100 kişi oluşturmaktadır.
Anketi cevaplayanların bulundukları durumu doğru bir şekilde değerlendirerek psikolojik tacize
maruz kaldıkları sonucuna vardıkları, soruları okuyup anladıkları ve baskı altında kalmadan kendi
hür iradeleri ile bunları cevapladıkları varsayılmıştır. Anketi cevaplayanların maruz kaldıkları
davranışları, psikolojik taciz olarak değerlendirmesi kendi algılarının sonucudur. Bu durum aynı
zamanda araştırmanın da bir sınırıdır.
Araştırmanın hipotezleri aşağıda belirtilmiştir. İlk dört hipotez demografik değişkenlerle ilgilidir.
Söz konusu değişkenler, cinsiyet, yaş, çalışma süresi ve medeni durumdur. Geriye kalan üç
hipotez ise psikolojik taciz davranışlarıyla, çalışanların iş performansı, fizyolojik sağlığı ve
psikolojik sağlığı ilişkilerine odaklanmaktadır. Söz konusu ilişkiler ele alınırken, tek başına
psikolojik taciz davranışına maruz kalan çalışanlar ile en azından bir arkadaşıyla birlikte
psikolojik taciz davranışına maruz kalan çalışanların durumları ayrı ayrı ele alınmıştır.
Çalışmanın hipotezleri şu şekilde sıralanmaktadır;
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H1= Mağdurların algıladığı psikolojik taciz davranışları cinsiyetlerine göre anlamlı fark
göstermektedir.
H2= Mağdurların algıladığı psikolojik taciz davranışları yaşlarına göre anlamlı fark
göstermektedir.
H3= Mağdurların algıladığı psikolojik taciz davranışları çalışma sürelerine göre anlamlı fark
göstermektedir.
H4= Mağdurların algıladığı psikolojik taciz davranışları, medeni durumlarına göre anlamlı
fark göstermektedir.
H5=Çalışma ortamında psikolojik taciz davranışına maruz kalan eğitim kurumu
çalışanlarının algıladığı psikolojik taciz davranışı ile mağdurun iş performansı arasında olumlu
bir ilişki vardır.
H6= Çalışma ortamında psikolojik taciz davranışına maruz kalan eğitim kurumu
çalışanlarının algıladığı psikolojik taciz davranışı ile mağdurların psikolojik sağlığı arasında
olumlu bir ilişki vardır.
H7= Çalışma ortamında psikolojik taciz davranışına maruz kalan eğitim kurumu
çalışanlarının algıladığı psikolojik taciz davranışı ile mağdurların fizyolojik sağlığı arasında
olumlu bir ilişki vardır.

3.1.Veri Toplama Araçları
Araştırma, Yıldırım ve Yıldırım’ın (2010) hemşire akademisyenlere yönelik olarak geliştirdikleri
ölçeği kullanmıştır. Yıldırım ve Yıldırım söz konusu ölçeği mevcut literatür, konunun uzmanları
ve geçmişte psikolojik tacizi yaşamış kişilerin tecrübelerinden yararlanarak, güvenilirlik ve
geçerlik analizleriyle desteklemek suretiyle, Türkiye’de uygulanmak üzere geliştirmiştir
(Yıldırım ve Yıldırım, 2010).
Araştırmada kullanılan anket, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ankete cevap
verenlerin mağduriyet durumu, yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, çalışma süresi ve medeni hal gibi
demografik bilgilere ilişkin sorular yer almıştır. İkinci bölümde, psikolojik taciz davranışlarının
uygulanma şekilleri ve bunların sıklığı ölçülmüştür. Üçüncü bölümde ise mağdurların, uygulanan
davranışlar sonrasında kendilerinde gördükleri performans, psikolojik ve fiziksel etkileri
değerlendirmeleri istenmiştir.
Araştırmanın değerlendirilmesi sürecinde SPSS 16.0 istatistik programı kullanılmıştır.
Güvenilirlik analizi sonucu, psikolojik taciz davranışları ölçeği için 0,972, psikolojik taciz
davranışlarının etkileri ölçeği için ise 0,969 Cronbach's Alpha değerleri elde edilmiştir. Bu
değerler kullanılan ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu göstermektedir. Eldeki verilerin dağılımı
normal dağılıma uygunluk göstermediğinden, non-parametrik analiz tekniklerinden
yararlanılmıştır. Analiz yöntemi olarak; demografik özelliklerin farklılıkların anlamlılığını
belirlemek için Mann-Whitney U ve Kruskal Wallis testleri uygulanmıştır. Mağdura uygulanan
psikolojik taciz davranışları ile psikolojik, fiziksel ve performans ilişkini incelemek için
Spearman korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma neticesinde elde edilen bulgular aşağıdaki
tablolar aracılığıyla sunulmaktadır.
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Tablo 1: Kişisel Bilgilere Göre Dağılım
Kişisel Bilgi
Eğitim Durumu

Kaç Yıldırı Bu Kurumda
Çalışıyorsunuz

Cinsiyetiniz
Yaşınız

Medeni Durumunuz

Kim Tarafından Mobinge
Uğruyorsunuz?

N
1
3
89
7
70
15
11
2
2
68
32
13
54
25
4
4
52
46
2
78
21
1
100

İlköğretim
Lise
Üniversite
Yüksek Lisans
0-5 Yıl
6-10 Yıl
11-15 Yıl
16-20 Yıl
21-25 Yıl
Kadın
Erkek
18-24
25-34
35-44
45-54
55 Ve Üzeri
Bekar
Evli
Boşanmış
Yönetici
Aynı Seviyede
Astlar

Toplam

%
1,0
3,0
89,0
7,0
70,0
15,0
11,0
2,0
2,0
68,0
32,0
13,0
54,0
25,0
4,0
4,0
52,0
46,0
2,0
78,0
21,0
1,0
100,0

Ankete cevap veren katılımcılardan ilköğretim mezunu olanların oranı %1, lise mezunu olanların
oranı %3, üniversite mezunu olanların oranı %89 ve yüksek lisans yapmış olanların oranı ise %7’
dir. Ankete cevap veren katılımcılardan aynı kurumda çalışma süresi 0-5 yıl olanların oranı %70,
6-10 yıl olanların oranı %15, 11-15 yıl olanların oranı %11, 16-20 yıl olanların oranı %2 ve 2125 yıl çalışma süresi olanların oranı ise %2’ dir. Ankete cevap veren katılımcılardan cinsiyeti
kadın olanlar %68, erkek olanlar %32’ dir. Ankete cevap veren katılımcılardan yaşı 18-24
arasında olanlar %13, 25-34 arasında olanlar %54, 35-44 arasında olanlar %25, 45-54 arasında
olanlar %4 ve 55 ve üzerinde olanlar ise %4 olarak belirlenmiştir. Ankete cevap veren
katılımcıların medeni durumu bekar olanlar %52, evli olanlar %46 ve boşanmış olanlar ise %2’
dir. Ankete cevap veren katılımcılardan %78’i yöneticiler tarafından mobbinge maruz kaldıklarını
belirtirken aynı seviyede arkadaşlar tarafından %21 ve astlar tarafından mobbinge maruz kalanlar
%1 olarak belirlenmiştir.
En sık karşılaşılan mobbing davranışları 6’lı likert Ölçeği kullanılarak eğitim kurumlarında
çalışan araştırmaya katılan kişilere sorulmuştur (Hiç karşılaşmadım=1, Bir kez=2, Birkaç kez=3,
Bazen=4, Sık Sık=5 ve Her zaman karşılaşıyorum=6). En sık rastlanılan davranışlar: “Yapılan
işin hissettirilmeden (dolaylı) kontrol edilmesi” (Ortalama: 1,9898 ); “Yapılan işin değersiz ve
önemsiz görülmesi” (Ortalama: 1,8400); “Daha düşük pozisyonda kişiler tarafından denetlenme”
(Ortalama: 1,8200); “Asılsız söylemlerde bulunulması” (Ortalama: 1,8100) ifadeleridir.
En az görülen psikolojik taciz davranış şekilleri ise; “Özel yaşantı ile ilgili asılsız söylentiler
çıkarılması” (Ortalama=1,2900); “İş arkadaşlarının kişi ile konuşmasının engellenmesi ya da
yasaklanması” (Ortalama= 1,3100); “Ruh sağlığının yerinde olmadığının ima edilmesi”
(Ortalama= 1,3200); “Bir ortama girildiğinde ortamın bilerek terk edilmesi” (Ortalama= 1,3300);
ifadeleridir.
Cinsiyete göre mobbing davranışları ölçeğine verilen cevaplardan anlamlı fark olan sorulara ait
değerler Tablo 2 de gösterilmiştir.

1008

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

Tablo 2: Mobbing Davranışları Ölçeği İle Cinsiyet Değişkenine Göre Non-Parametrik
Mann Whitney-U Testi Sonuçları

Ruh sağlığının yerinde
olmadığının ima edilmesi
Sorumluluğundaki işlerin
alınarak, daha düşük
pozisyonda kişilere verilmesi

Cinsiye
t
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

N
68
32
68
32

Sıra
Ortalaması
48,00
55,81
47,50
56,88

Sıra
Toplamı
3.264,00
1.786,00
3.230,00
1.820,00

U

z

P

918,000

-1,970

0,049

884,000

-2,081

0,037

Tablo 2’ de görüldüğü üzere, örneklem grubunu oluşturan kişilerin cinsiyet değişkeni ve mobbing
davranışları ifadelerinden “Ruh sağlığının yerinde olmadığının ima edilmesi” ve
“Sorumluluğundaki işlerin alınarak, daha düşük pozisyonda kişilere verilmesi” p<0,05 anlamlılık
düzeyinde değişkenler arasındaki fark anlamlı bulunmuştur. Dolayısıyla H1 hipotezi kabul
edilmiştir.
Yaş değişkenine göre mobbing davranışları ölçeğine verilen cevaplardan anlamlı fark olan
sorulara ait değerler Tablo 3’ de gösterilmiştir.
Tablo 3: Mobbing Davranışları Ölçeği İle Yaş Değişkenine Göre Non-Parametrik Kruskal
Wallis-H Testi Sonuçları

Özel yaşantı ile ilgili asılsız
söylentiler çıkarılması

Ortak yapılan işlerin
olumsuz sonuçlarından
sorumlu tutulma

Yaş

N

18-24
25-34
35-44
45-54
55 ve üzeri
18-24
25-34
35-44
45-54
55 ve üzeri

13
54
25
4
4
13
54
25
4
4

Sıra
Ortalaması
43,50
47,19
63,54
43,50
43,50
48,85
48,04
54,04
35,50
82,00

X2

Sd

P

19,189

4

0,001

10,082

4

0,039

Tablo 3’ de görüldüğü üzere, örneklem grubunu oluşturan kişilerin yaş değişkeni ve mobbing
davranışları ifadelerinden “Özel yaşantı ile ilgili asılsız söylentiler çıkarılması” ve “Ortak yapılan
işlerin olumsuz sonuçlarından sorumlu tutulma” p<0,05 anlamlılık düzeyinde değişkenler
arasındaki fark anlamlı bulunmuştur. Bu işlemin ardından Kruskal Wallis-H sonrası belirlenen
anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere tamamlayıcı karşılaştırma
tekniklerine geçilmiştir. Bu amaçla kullanılan özel bir test tekniği bulunmadığından ikili
karşılaştırmalarda tercih edilen Mann Whitney-U uygulanmıştır. “Özel yaşantı ile ilgili asılsız
söylentiler çıkarılması” ifadesinde farkın 18-24 ve 25-34 ile 35-44 yaş grupları arasında 35-44
yaş grubu lehine gerçekleştiği belirlenmiştir. “Özel yaşantı ile ilgili asılsız söylentiler çıkarılması”
ifadesinde farkın 18-24, 35-44 ve 45-54 ile 55 ve üzeri yaş grupları arasında 55 ve üzeri yaş grubu
lehine gerçekleştiği belirlenmiştir. Anlamı farklar bulunduğundan dolayı H2 hipotezi kabul
edilmiştir.
Aynı Kurumda Çalışma Süresi değişkenine göre mobbing davranışları ölçeğine verilen
cevaplardan anlamlı fark olan sorulara ait değerler Tablo 4’ de gösterilmiştir.
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Tablo 4: Mobbing Davranışları Ölçeği İle Aynı Kurumda Çalışma Süresi Değişkenine
Göre Non-Parametrik Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları

Asılsız söylemlerde bulunulması

Sözlü tehdit edilme

Bir ortama girildiğinde ortamın
bilerek terk edilmesi

Çalışma
Süresi
0-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21-25 yıl
0-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21-25 yıl
0-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21-25 yıl

N
70
15
11
2
2
70
15
11
2
2
70
15
11
2
2

Sıra
Ortalaması
48,04
43,57
63,41
93,00
75,25
49,50
47,87
46,77
90,25
86,00
49,84
49,90
45,64
64,00
91,50

X2

Sd

P

11,441

4

0,022

16,679

4

0,002

9,850

4

0,043

Tablo 4’ de görüldüğü üzere, örneklem grubunu oluşturan kişilerin aynı kurumda çalışma süresi
değişkeni ve mobbing davranışları ifadelerinden “Asılsız söylemlerde bulunulması”, “Sözlü
tehdit edilme” ve “Bir ortama girildiğinde ortamın bilerek terk edilmesi” p<0,05 anlamlılık
düzeyinde değişkenler arasındaki fark anlamlı bulunmuştur. Bu işlemin ardından Kruskal WallisH sonrası belirlenen anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere
tamamlayıcı karşılaştırma tekniklerine geçilmiştir. Bu amaçla kullanılan özel bir test tekniği
bulunmadığından ikili karşılaştırmalarda tercih edilen Mann Whitney-U uygulanmıştır. “Asılsız
söylemlerde bulunulması” ifadesinde farkın 0-5, 6-10 ve 11-15 ile 16-20 yıl arası çalışma süresi
gruplarında 16-20 yıl çalışma süresi lehine gerçekleştiği belirlenmiştir. “Sözlü tehdit edilme”
ifadesinde 0-5, 6-10 ve 11-15 yıl arası ile 16-20 ve 21-25 yıl arası çalışma süresi grupları arasında
6-20 ve 21-25 yıl arası çalışma süresi grupları lehine gerçekleştiği belirlenmiştir. “Zamanımın
büyük kısmını doğrudan işimle ilgili olmayan konularla geçiriyorum” ifadesinde 6-10 ile 11-15
yıl çalışma süresi grupları arasında 11-15 yıl çalışma süresi lehine, 6-10 ile 21-25 yıl çalışma
süresi grupları arasında 21-25 yıl çalışma süresi lehine gerçekleştiği belirlenmiştir. Anlamlı
ilişkiler bulunduğundan H3 hipotezi kabul edilmiştir.
Medeni hal değişkenine göre mobbing davranışları ölçeğine verilen cevaplardan anlamlı fark olan
sorulara ait değerler Tablo 5’ de gösterilmiştir.
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Tablo 5: Mobbing Davranışları Ölçeği İle Medeni Hal Değişkenine Göre Non-Parametrik
Kruskal Wallis-H Testi Sonuçları

Masaya yumruk vurulması
gibi davranışlarla
karşılaşma
Sorumlu olunmayan
konularda suçlanma
Yapılan iş ve işin sonuçları
ile ilgili sürekli kusur/hata
bulunması
Yapılan işin
hissettirilmeden (dolaylı)
kontrol edilmesi
Düzenlenen sosyal
toplantılardan haberdar
edilmeme
İş arkadaşlarının kişi ile
konuşmasının engellenmesi
ya da yasaklanması

Medeni
Durumunuz
Bekar
Evli
Boşanmış
Bekar
Evli
Boşanmış
Bekar
Evli
Boşanmış
Bekar
Evli
Boşanmış
Bekar
Evli
Boşanmış
Bekar
Evli
Boşanmış

Sıra
Ortalaması
52,00
47,18
87,75
58,91
40,86
53,50
53,65
45,35
87,00
57,62
40,38
56,25
57,86
41,91
56,75
49,37
50,20
87,00

N
52
46
2
52
46
2
52
46
2
50
46
2
52
46
2
52
46
2

X2

Sd

P

8,627

2

0,013

12,849

2

0,002

6,620

2

0,037

10,377

2

0,006

11,698

2

0,003

6,691

2

0,035

Tablo 5’ de görüldüğü üzere, örneklem grubunu oluşturan kişilerin medeni hal değişkeni ve
mobbing davranışları ifadelerinden “Masaya yumruk vurulması gibi davranışlarla karşılaşma”,
“Sorumlu olunmayan konularda suçlanma”, “Yapılan iş ve işin sonuçları ile ilgili sürekli
kusur/hata bulunması”, “Yapılan işin hissettirilmeden (dolaylı) kontrol edilmesi”, “Düzenlenen
sosyal toplantılardan haberdar edilmeme” ve “İş arkadaşlarının kişi ile konuşmasının
engellenmesi ya da yasaklanması” p<0,05 anlamlılık düzeyinde değişkenler arasındaki fark
anlamlı bulunmuştur. Bu işlemin ardından Kruskal Wallis-H sonrası belirlenen anlamlı farklılığın
hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere tamamlayıcı karşılaştırma tekniklerine
geçilmiştir. Bu amaçla kullanılan özel bir test tekniği bulunmadığından ikili karşılaştırmalarda
tercih edilen Mann Whitney-U uygulanmıştır. “Masaya yumruk vurulması gibi davranışlarla
karşılaşma” ifadesinde farkın boşanmış olanlar ile evli ve bekar olanlar arasında boşanmış olanlar
lehine, “Sorumlu olunmayan konularda suçlanma” ifadesinde farkın evli olanlar ile bekar olanlar
arasında bekar olanlar lehine, “Yapılan iş ve işin sonuçları ile ilgili sürekli kusur/hata bulunması”
ifadesinde farkın evli olanlar ile boşanmış olanlar arasında boşanmış olanlar lehine, “Yapılan işin
hissettirilmeden (dolaylı) kontrol edilmesi” ifadesinde farkın evli olanlar ile bekar olanlar
arasında bekar olanlar lehine, “Düzenlenen sosyal toplantılardan haberdar edilmeme” ifadesinde
farkın evli olanlar ile bekar olanlar arasında bekar olanlar lehine “İş arkadaşlarının kişi ile
konuşmasının engellenmesi ya da yasaklanması” ifadesinde ise farkın boşanmış olanlar ile evli
ve bekar olanlar arasında boşanmış olanlar lehine gerçekleştiği belirlenmiştir. Anlamlı ilişkiler
bulunduğundan H4 hipotezi kabul edilmiştir.
Tablo 6: Algılanan Mobbing Davranışları ile Çalışanların Performans, Fiziksel Etkiler,
Psikolojik Etkiler İlişkisi
Algılanan Mobbing Davranışları
p

r

N

Psikolojik Etkileri
Performans Etkileri

0,000
0,000

,711(**)
,681(**)

100
100

Fiziksel Etkileri

0,000

,685(**)

100
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Tablo 6 incelendiğinde algılanan mobbing davranışları ile psikolojik etkileri, iş performansı
etkileri ve fiziksel etkileri arasında p<0,05 düzeyinde anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Söz konusu
ilişkiye ait r değerlerine bakıldığında “Performans Etkileri” ve “Fiziksel Etkileri” değerleri 0,3 ve
0,7 arasında olması dolayısıyla mobbing davranışı ile iş performansı düşüşü ve fiziksel olarak
etkilenme arasında orta düzeyde bir pozitif ilişkiden bahsetmek mümkündür. “Psikolojik Etkileri”
r değerine bakıldığında ise 0,7 değerinin üzerinde bir değer görüldüğünden üst düzeyde bir
ilişkiden bahsedilebilir.
Üç farklı etkilenme türünde de anlamlı bir ilişki tespit edildiğinden H5, H6 ve H7 hipotezleri
kabul edilmiştir.
En çok karşılaşılan mobbing etkileri: “Bana yapılan düşmanca davranışları hatırladığımda şiddetli
üzüntü duyuyorum” (Ortalama:2,40); “Kendimi stresli ve yorgun hissediyorum” (Ortalama:2,24);
“Yapılan davranışları tekrar tekrar hatırlıyorum/ yaşıyorum” (Ortalama:2,21); “Baş ağrılarım
oluyor” (Ortalama:2,18) olarak görülmektedir.
En az karşılaşılan mobbing etkileri ise: “Çoğu zaman kendimi suçlu hissediyorum”
(Ortalama:1,47); “Bir şeyler yapılması gerektiğinde yavaş hareket ediyorum” (Ortalama:1,54);
“Depresyonda olduğumu düşünüyorum” (Ortalama:1,57); “Zamanımın büyük kısmını doğrudan
işimle ilgili olmayan konularla geçiriyorum” (Ortalama:1,57); “Kontrol dışı hareketlerim/tiklerim
gelişti” (Ortalama:1,58) olarak görülmektedir.

4. SONUÇ
Son dönemlerde iş yaşamında önemli bir konu olarak karşımıza çıkan psikolojik taciz, bireylerin
sağlık ve performanslarını önemli ölçüde etkilemektedir. En çok karşılaşılan mobbing etkileri:
“Bana yapılan düşmanca davranışları hatırladığımda şiddetli üzüntü duyuyorum”, “Kendimi
stresli ve yorgun hissediyorum”, “Yapılan davranışları tekrar tekrar hatırlıyorum/ yaşıyorum”,
“Baş ağrılarım oluyor” olarak görülmektedir.
Ankete cevap veren katılımcıların eğitim durumları incelendiğinde üniversite mezunu olanların
oranı %89 ve aynı kurumda çalışma süresi 0-5 yıl olanların oranı %70'dir. Cinsiyeti kadın olanlar
%68, katılımcılardan yaşı 25-34 arasında olanlar %54 ve medeni durumu bekar olanlar %52
olarak görülmüştür. Ankete cevap veren katılımcılardan %78’i yöneticiler tarafından mobbinge
maruz kaldıklarını belirtirken aynı seviyede arkadaşlar tarafından %21 ve astlar tarafından
mobbinge maruz kalanlar %1 olarak belirlenmiştir.
Mağdurların algıladığı psikolojik taciz davranışları cinsiyetlerine göre anlamlı fark
göstermektedir. Mağdurların algıladığı psikolojik taciz davranışları yaşlarına göre anlamlı fark
göstermektedir. Mağdurların algıladığı psikolojik taciz davranışları çalışma sürelerine göre
anlamlı fark göstermektedir. Mağdurların algıladığı psikolojik taciz davranışları, medeni
durumlarına göre anlamlı fark göstermektedir. Çalışma ortamında psikolojik taciz davranışına
maruz kalan eğitim kurumu çalışanlarının algıladığı psikolojik taciz davranışı ile mağdurun iş
performansı arasında olumlu bir ilişki vardır.
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Çalışma ortamında psikolojik taciz davranışına maruz kalan eğitim kurumu çalışanlarının
algıladığı psikolojik taciz davranışı ile mağdurların psikolojik sağlığı arasında olumlu bir ilişki
vardır.
Çalışma ortamında psikolojik taciz davranışına maruz kalan eğitim kurumu çalışanlarının
algıladığı psikolojik taciz davranışı ile mağdurların fizyolojik sağlığı arasında olumlu bir ilişki
vardır.
En az karşılaşılan mobbing etkileri ise: “Çoğu zaman kendimi suçlu hissediyorum” “Bir şeyler
yapılması gerektiğinde yavaş hareket ediyorum”, “Depresyonda olduğumu düşünüyorum”,
“Zamanımın büyük kısmını doğrudan işimle ilgili olmayan konularla geçiriyorum”, “Kontrol dışı
hareketlerim/tiklerim gelişti” olarak görülmektedir.
Sağlıklı bir örgüt kültürünün oluşmasıyla beraber çalışanların performansı da olumlu yönde
etkilenecektir. İş yerlerinde yaşanan psikolojik taciz olaylarının artık iyi niyetli çalışmalar ile
gidermemiz mümkün gözükmemektedir. İş yerlerinde yaşanan psikolojik tacizi ortadan
kaldırabilmek için kanuni düzenlemelerin iş yaşamına entegre edilmesi gerekmektedir. Psikolojik
taciz davranışı tespit edilen kişilerin olası yöneticilik pozisyonlarına geçmesi engellenmelidir.
Psikolojik taciz iş yaşamında yeni yeni gündeme gelmesi ve kapsamının çok geniş olması sebebi
ile psikolojik taciz sayılacak konuların tespit edilerek psikolojik taciz standartları oluşturulmalı
ve tüm kurumlarda bu standartlara göre denetimler yapılmalıdır. Bu şekilde birçok davanın önüne
geçilerek maddi ve manevi oluşabilecek büyük kayıplar engellenmiş olur. Hukuksal açıdan,
verimlilik açısından ve bireylerin sağlığı, aile hayatlarını etkilemesi açısından da faydalı olacaktır.
İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimler çalışma yaşamında nasıl zorunlu ise, psikolojik taciz ile
ilgili eğitimler belirli periyotlarda yapılmalı, kişilerin görev, yetki ve sorumlulukları net olarak
belirlenmelidir.
İlgili bakanlıkta oluşturulacak bir birim ile psikolojik tacize uğradığını düşünen çalışanların
durumu araştırılarak gerçekten psikolojik tacize uğradığı tespit edilirse kişiye hukuksal ve
psikolojik destek alması sağlanmalıdır. Çalışanların yalnız olmadığı ve konunun takip edileceğini
gören kişi ve yöneticiler bu davranışlardan uzak duracaklardır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından oluşturulan Alo 170 hattı ile ilgili olarak tüm
çalışanların bilgilendirmesi yapılmalıdır. Kurumlarda belirli aralıklarla çalışanların görüşlerini
rahatlıkla iletebilecekleri anketler uygulanmalı ve sonuçlarını kurum içerisinden oluşturulacak
bağımsız bir ekip tarafından değerlendirilmesi sağlanmalıdır. Elde edilen sonuçlar yöneticiler ile
paylaşılmalı olumsuz davranışları görülen personel veya yönetici ile ilgili gerekli işlemler
zamanında yapılmadır.
İşyerlerinde uygulanan psikolojik tacizin sadece mağdura olumsuz etkisi yoktur; mağdurun yanı
sıra ailesine, topluma, işyerine ve ülke ekonomisine de ciddi olumsuz etkileri vardır. Çok yaygın
bir işyeri sorunu olarak bilinen “Psikolojik Taciz (Mobbing)” olaylarını engellemek için Türk
Hukuk Sisteminde, mobbing ile ilgili doğrudan bir hükme yer verilmesi elzemdir.
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ÜNİVERSİTE İDARİ PERSONELİNİN ÖRGÜTSEL DESTEK
DÜZEYLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİNDE BİR ARAŞTIRMA
ORGANIZATIONAL SUPPORT LEVELS OF UNIVERSITY
ADMINISTRATIVE STAFF: A RESEARCH AT PAMUKKALE
UNIVERSITY
Celaleddin SERİNKAN1

Muharrem TÜLÜ2

ABSTRACT
Organizational support has been an important research topic both individually and organizationally.
Today organizational support is an important issue for organizations. If the person does not think that
he is supported by his organization in terms of personnel, he is likely to experience demoralization
and an inefficient business process by reflecting this situation on working conditions. It is clear that
staff who are working in a demoralized manner cannot adequately perform the expected
performance. The aim of this study is to determine the perceived organizational support levels of the
administrative staff working at Pamukkale University. The sample of the study consists of
administrative staff in the faculties working at Kınıklı Campus of Pamukkale University in Denizli.
Some of the findings of the study are as follows: No significant difference was found between the
perception of organizational support and gender. In addition, it was found that male administrative
staff perceived higher level of organizational support. Besides, significant differences were found in
terms of organizational support perception, age variable and salary thinking.
Key word: Organizational support, public sector, university, administrative staff, civil servants.
ÖZET
Örgütsel destek hem bireysel hem de örgütsel açıdan önemli bir araştırma konusu olmuştur. Örgütsel
destek günümüzde örgütler açısından büyük öneme sahip bir konudur. Bireysel açıdan, bireyin
örgütü tarafından desteklendiğini düşünmüyorsa, moral bozukluğu yaşaması ve bu durumunu
çalışma koşullarına yansıtarak verimsiz bir iş süreci içinde olması muhtemeldir. Moralsiz bir şekilde
çalışan personelin kendinden beklenen performansı yeterince gösteremeyeceği aşikârdır. Bu
çalışmanın amacı, Pamukkale Üniversitesinde görev yapan idari personelin algıladıkları örgütsel
destek düzeylerinin belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemini Denizli ili Pamukkale Üniversitesi
Kınıklı Yerleşkesinde görev yapan fakültelerdeki idari personel oluşturmaktadır. Araştırmaya ilişkin
bulgulardan bazıları şunlardır: Örgütsel destek algısı ile cinsiyet değişkeni arasında anlamlı bir fark
bulunamamış, erkek idari personellerin daha yüksek düzeyde örgütsel desteği algıladığı tespit
edilmiştir. Örgütsel destek algısı ile yaş değişkeni ve maaş düşüncesi açısından anlamlı farklılıklar
bulunmuştur.
Anahtar Kelime: Örgütsel destek, kamu sektörü, üniversite, idari personel, memur

1. GİRİŞ
Örgütlerin en önemli kaynağı çalışanlarıdır. Bu kaynağı en verimli şekilde kullanan örgütler, diğer
örgütlerden ayrışarak rekabet durumunda öne geçebilmektedir. İnsan kaynağından en iyi şekilde
verim elde edilebilmesi o kaynağın etkin bir şekilde yönetilmesi ile ilgilidir. Çalışanların örgüt için
1
2
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harcadıkları çaba ve zamanları karşılığında örgütlerinden beklediği davranış, örgütsel destek olarak
tanımlanmaktadır.
Örgüt, çalışanına değer vererek, gerekli ödüllendirmeleri yaparak çalışanına destek verdiği algısı
oluşturmaktadır. Bu algıyı algılayan çalışan örgütünde çalışmaktan mutluluk duymakta, işine daha
fazla çaba göstermektedir. Örgütsel destek algısını hissetmeyen çalışanlar işine çaba göstermemekte
ve işe geç gelme gibi davranışlar sergilemektedir.
Bu çalışmada, üniversite idari personelin örgütsel destek düzeyleri sorgulanmıştır. Bu netice ile
çalışmada, örgütsel destek kavramı tanımlanmıştır. Örgütsel destek algılamaları ile demografik
özellikler arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığı sorgulanmıştır.

2. ÖRGÜTSEL DESTEK
Örgütsel destek, 1980’lerin ortasından itibaren gelişmeye başlamıştır (İraz vd., 2012: 444). Algılanan
örgütsel destek teorisi 1986 yılında Eisenberger ve arkadaşlarının çalışmaları sonucunda
geliştirilmiştir (Kerse ve Karabey, 2019: 84). Örgütsel destek teorisi, çalışanların sosyo-duygusal
ihtiyaçlarının karşılanması ve gayretlerinin değerlendirilmesine karşılık örgüt yöneticilerinin de
çalışanların emeklerini dikkate alması, önerilerini, fikirlerini ve eleştirilerini önemsemesi inancını
ifade etmektedir (Eisenberger vd., 1986: 500). Örgütsel destek, çalışanların örgüte insani özellikler
atfetme eğilimi gösteren algılanan örgütsel destek kavramını da içinde barındırmaktadır (Aselage ve
Eisenberger, 2003: 492-493).
Algılanan örgütsel destek, çalışanların örgüt tarafından hangi düzeyde önemsendiklerine, sosyoduygusal ihtiyaçların ne düzeyde karşılandığına ve örgütün çalışana ne düzeyde değer verdiğine
yönelik inanç, düşünce ve duyguları ifade etmektedir (Eisenberger vd., 1986: 500). Algılanan
örgütsel desteğin gelişimi, çalışanların örgütü bir insanmış gibi algılamaları ve örgüte insani
özellikler atfetmeleri şeklinde açıklanmaktadır. Bu bağlamda, örgütün çalışanlara nasıl davranışlar
sergilediği, çalışanların, örgütü ve mensuplarını nasıl algıladığına göre davranışlarını
şekillendireceklerdir. Örgütün temsilcileri tarafından gerçekleştirilen faaliyetler neticesinde çalışan
bu faaliyetleri kişisel tercih olarak algılamak yerine örgütün bir yansıması ya da örgütün böyle bir
niyeti ile davrandığını benimsemektedirler (Duygulu vd., 2008: 110). Örgütsel destek kavramının
“algılanan” kelimesi ile birlikte kullanmasındaki maksat ise çalışanların bu kelimeye farklı değerler
verebilmesi ve aynı örgütte aynı davranışlara maruz kalan çalışanların bu tutumlara karşılık olarak
algılamasının farklı olabileceğindendir (Kerse ve Karabey, 2017: 377).
Çalışanlar örgüt için bir sosyal varlıktır. Çalışanlar kendilerinin önemsenmesini, başarılarının takdir
edilmesini ve övülmesini beklerler (Nartgün ve Kalay, 2014: 1363). Çalışanların örgüt içinde destek
alma duyguları olan saygı duyulma, kabul görme, değer verilme gibi ihtiyaçlarının karşılanması için
örgütsel destek önemli kaynaklardan birisidir (Özdemir, 2010: 240-241).
Örgüt tarafından çalışanların beklentileri karşılandığı sürece çalışanlar örgütün beklentilerini
karşılamak için gayret göstereceklerdir (Rhoades ve Eisenberger, 2002: 699). Çalışanların, örgütün
tutumlarına yönelik geliştirdiği inançları, onların örgüte karşı davranışlarına yön vermektedir
(Alparslan vd., 2014: 117).
Örgütsel destek kuramına göre, örgütün faaliyetlerine çalışanların inanması ile çalışanlar kendilerini
örgüte bağlı olmayı zorunlu hissederler ve böylece sosyo-duygusal ihtiyaçlarını karşılar ve
performanslarında olumlu bir artış meydana gelir. Çalışanların algıladıkları destek sonucunda,
işlerini daha başarılı bir şekilde yapmalarına ve daha fazla çaba göstermeleri sonucunu doğuracaktır
(Rhoades ve Eisenberger, 2002: 698).
Çalışanların örgütlerinden destek gördüğüne yönelik algılamaları, onların daha yüksek iş
performansı göstermesine, işe geç kalmamalarına, yüksek iş tatminine, işten ayrılmayı
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düşünmemelerine, işi yavaşlatmamalarına ve örgüt ile ilgili olumsuz düşüncelerinin azalmasına
neden olmaktadır (Turgut, 2014: 30). Örgüt hakkında olumsuz algılamalar ise olumsuz tutumlara
neden olmaktadır. Bu durumda örgütsel destek düzeyi düşük olan çalışanların tutumlarının da
olumsuz olması durumu ortaya çıkmaktadır (Kasalak ve Aksu, 2014: 117).

2.1. Örgütsel Desteğin Özellikleri
Çalışanların örgütte yaptığı faaliyetlerine yönelik değer görmesi, o örgütün destekleyici bir örgüt
olduğunun göstergelerinden birisidir (Erkoç, 2015: 6). Çalışanların örgütte bulunmaktan mutlu
olmasına ve örgütün refah seviyesini önemseyen bir yönetimde bulunması gereken özellikler
şunlardır (Özdevecioğlu, 2003: 117):








Çalışanların örgütte söz sahibi olması, fikirlerinin ve önerilerinin önemsenmesi,
eleştirilerinin değerli bulunması, önerileri veya eleştirileri bağlamında örgütte değişikliklerin
yapılması, çalışanların o örgütte desteklendiğini algılamalarına sebep olmaktadır.
Çalışanlara örgütte iş güvenliğinin sağlanması, hataları karşısında toleranslı davranılması ve
sürekli işten çıkarılma duygusu yaşamamaları, başarılı olduklarında örgüt tarafından
desteklenmesi, çalışanlar tarafından desteklendiği algısı oluşacaktır.
Örgütte çalışanlar arasında örgüt içi iletişim ile örgüt içi halkla ilişkilerin pozitif bir örgüt
iklimi oluşturması, ast-ast ilişkileri, ast-üst ilişkileri ve üst-üst ilişkilerinin yüksek düzeyde
pozitif olması ile motive olan çalışanlar bu durumlar neticesiyle desteklendiklerini
algılayacaklardır.
Örgüt içerisinde herkese adaletli davranmak, kayırmacılık yapmamak, hak yememek,
çalışanın hakkının verilmesi gibi davranışlar çalışanlar için olumlu destek olarak
algılanacaktır. Buna karşılık, örgüt yönetimine yakın kişilerin kayırılması, yöneticilerin
haksız kararlar alması çalışanlar tarafından olumsuz olarak algılanacaktır.
Örgüt için sosyal bir varlık olan çalışanlar, örgüt içerisindeki faaliyetlerinin yöneticisi
tarafından takdir edilmesi, ödüllendirilmesi, başarıları için tebrik edilmeleri çalışanlar
tarafından yöneticisinin destekleyici algıları olarak algılayacaklardır.

2.2. Örgütsel Destek Kuramları
Örgütsel desteğin kuramsal temellerinde ilk olarak 1960’lı yıllarda, Karşılıklılık Normu Teorisi (The
Norm of Reciprocity), Gouldner tarafından ileri sürülmüştür (Alparslan vd., 2014: 116). Karşılıklılık
normundan bahsedebilmek için kişilerin kendilerine yardımda bulunanlara karşı yardım etmeleri ve
onlara zarar verecek davranışlarda bulunmamaları gerekmektedir (Gouldner, 1960: 173).
Cicero (MÖ:44) tarafından oğlu Marcus’a yazmış olduğu ve günümüze “On Duties” adıyla ulaşan
mektubunda “Bir iyiliği iade etmekten daha vazgeçilmez hiçbir görev yoktur” ve “Bir iyiliği unutan
kişiye hiç kimse güvenmez” öğütleriyle, “karşılıklılık” (Reciprocity)’ın temellerini atmıştır (Turgut,
2014: 31).
Karşılıklılık normu, örgütsel destek kavramının oluşmasında çok temel bir anlayışı temsil eder.
Çalışanların örgütlerine sağladıkları olumlu katkılar karşılığında kendilerine de bu katkıları için
tatmin edici geri dönüşlerin olacağı inancını taşırlar. Örgüt de olumlu katkılar karşılığında çalışanını
ödüllendirmek istemesine yönelik inancı, karşılıklı olarak yapılan sözel bir anlaşma gibidir (Erkoç,
2015: 8). Bu bağlamda, karşılıklılık normuna göre, örgütün çalışanına yönelik faydalı davranışlar
sergilemesi çalışanın da olumlu olarak tepki vermesini şartlandırmaktadır (Kerse ve Karabey, 2019:
85).
Örgütsel desteğin diğer kuramsal alt yapılarından birisi de 1964 yılında, Sosyal Değişim Teorisi
(Social Exchange Theory), Blau tarafından ileri sürülmüştür (Genç, 2018: 171). Sosyal değişim
teorisi, örgütte işgörenlerle işverenlerin arasında gerçekleşen ilişkilerin bir çeşit değişim olduğunu
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belirtir ve bu değişimin karşılıklı olduğunu ileri sürer (Alparslan vd., 2014: 116). Bir diğer deyişle,
belirli koşullarda, kendilerine yarar getireceğine inandıkları kişi ya da kişilere yönelik olumlu
karşılıklar verme eğiliminde bulunmalarıdır (Tokgöz, 2011: 371). Bu bağlamda, yarar sağlayan
kişinin zamanı belli olmayan bir an da bu yarara karşılık olarak karşısındakine karşılığını yerine
getirmesi de denilmektedir (Özdemir, 2010: 241).
Sosyal değişim, çalışanlar arası desteğin karşılıklı değişimidir. İşgörenler örgüte katıldıklarında
sosyal değişim kuramını kabullenerek katıldıkları varsayılmaktadır. Yöneticilerin çalışana sağladığı
iş koşulları, yönetici ile çalışan arasında sosyal değişim ilkesini meydana getirmektedir. İşgörenler
örgütlerine harcadıkları emek ve çabalarıyla, yöneticilerde buna karşılık sundukları çalışma imkanı
ile kaynak sağlamaktadırlar. Bu kaynakların karşılıklı değişimi sonucunda sosyal değişim ilişkileri
oluşmaktadır (Kalağan, 2009: 10). Örneğin, bir örgüt çalışanını desteklemeye başladığında sosyal
değişimin başlangıcını oluşturmaktadır ve bu durum bir zorunluluğu ifade ederek çalışanında da
karşılığını bekleyerek süreci sürdürmesidir (Alparslan vd., 2014: 116).
Sosyal değişim teorisi bağlamında çalışan örgüt için ortaya koyduğu çaba ve harcadığı zaman ile
aldığı ödüller ve cezaları karşılaştırır. Elde edilen sonuçlarda, harcadığı çaba ve zamana göre
ödüllendirilmesini yetersiz görürse örgüt ile etkileşimini ve iletişimini olumsuz yönde ilerletecektir.
Bu sonuç ile görülmektedir ki, örgütün çalışanına sağlayacağı katkılar ile çalışanın da örgütüne
yönelik yararlı katkılar sağlayarak karşılıklı değişim gerçekleşecektir (Kerse ve Karabey, 2017: 378).
Örgütsel desteğin lider-üye etkileşimi kuramı ilk olarak “dikey bağlantı kuramı” adıyla Graen ve
arkadaşları (1982) tarafından geliştirilmiştir. Kuramın ana düşüncesi, örgütte üstler ile astlar arasında
gerçekleşen dikey yönlü ilişkileri merkeze alarak örgütlerdeki liderlerin zaman olarak kısıtlı
olmalarının, sahip oldukları kaynakların sınırlı olmasının veya kendi yetkilerinin içinde bulunan
güçlerinin sınırlı olması nedeniyle örgütte bulunan astlarının tümüne aynı düzeyde liderlik tarzı
davranışlarını gösteremeyeceklerini öne sürmektedir. Bu bağlamda kuramın öne sürdüğü anlayış,
üstlerin sahip olduğu gücü ve kaynakları, astları ile farklı sosyal değişim ilişkileri geliştirirken nasıl
kullandıklarını belirlemeye çalışmaktadır (Bolat, 2011: 257).
Örgütsel desteğe katkı yapan bir diğer kuram da, Clayton Alderfer (1972) tarafından, Maslow’un
İhtiyaçlar Hiyerarşisi kuramını basitleştirerek erg kuramını geliştirmesi ile olmuştur. Erg adı,
İngilizce olarak üç grupta toplanan ihtiyaçların sınıflandırılmasından oluşmaktadır: Existence
(Varolma İhtiyacı), Relatedness (Aidiyet-İlişki Kurma İhtiyacı), Growth (Gelişme İhtiyacı) olarak
anlamlandırılır. Maslow’un hiyerarşisinde olduğu gibi bu gruplamada da öncelikle alt ihtiyaçlar
tatmin edilmeli, daha sonra üst düzeyde ki ihtiyaçların tatmin edilmesi vurgulanmaktadır (Koçel,
2014: 739).

3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
Üniversite personelinin örgütsel destek düzeylerini belirlemeye yönelik yapılan bu
araştırmada öncelikle, araştırmanın amacı, araştırmanın evreni ve örneklemi araştırma da
kullanılan ölçeklere ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Bulgular kısmında, araştırmanın
analizleri ve hipotezleri yorumlanmaktadır.
3.1. Araştırmanın Amacı ve Hipotezleri
Bu araştırmanın amacı, Denizli ili Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Yerleşkesinde görev yapan idari
personelin algıladıkları örgütsel destek düzeylerini araştırmaktır. Araştırmanın diğer bir amacı da
demografik değişkenler açısından gruplar arasında farkların olup olmadığını tespit etmektir.
Araştırmanın hipotezleri aşağıda belirtilmektedir:
 H1: Örgütsel destek algılaması cinsiyete göre farklılık göstermektedir.
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H2: Örgütsel destek algılaması medeni duruma göre farklılık göstermektedir.
H3: Örgütsel destek algılaması yaşa göre farklılık göstermektedir.
H4: Örgütsel destek algılaması eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir.
H5: Örgütsel destek algılaması maaş düşünceleri bakımından farklılık göstermektedir.

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini, Denizli İli Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Yerleşkesi içerisinde görev
yapan idari personeller oluşturmaktadır. Anket formu, Pamukkale Üniversitesi Kınıklı
Yerleşkesinde görev yapan 250 idari personele dağıtılmış, 176 anket formu geri dönüşü sağlanıp,
174 anket formu çalışmaya uygun bulunup araştırmanın örneklemini oluşturmuştur.

3.3. Araştırmanın Veri Setinin Oluşturulması
Araştırmada anket yöntemi kullanılmıştır. Veri seti formunun ilk bölümünde katılımcıların
demografik özelliklerine yönelik sekiz soru bulunmaktadır. Anket formunun ikinci bölümünde,
algılanan örgütsel destek ölçeğini ilk olarak Eisenberger ve arkadaşları (1986) tarafından geliştirilen
ve daha sonra Ursel ve Stassen (2009) tarafından 10 madde olarak kısaltılan “Algılanan Örgütsel
Destek Ölçeği” kullanılmıştır. Algılanan Örgütsel Destek Ölçeğinin Türkçe geçerlilik güvenirliği
Akkoç ve arkadaşları (2012) tarafından yapılmıştır. Ölçek 10 maddeden oluşup, ölçek maddeleri
beşli likert dereceleme (1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Kararsızım, 4-Katılıyorum,
5-Kesinlikle Katılıyorum) biçiminde oluşturulmuştur. Akkoç ve arkadaşları (2012) tarafından
yapılan analizler sonucunda 6. ve 9. maddenin faktör yükünün düşük olduğunu saptamışlar ve
ölçekten çıkarmışlardır. Sonuç olarak, 8 maddeden oluşan ölçeğin faktör analizi yüklerinin 0,76 ile
0,86 arasında olduğu saptanmıştır. Ölçek tek faktör altında toplanmıştır. Ölçeğin toplam Cronbach’s
Alpha güvenirlik katsayısı 0,93 olarak saptanmıştır (Ünal, 2018: 68-69).
Ölçeğin geçerlilik analizi için faktör analizi yapılmış ve 8 madde iki faktör toplanmıştır. Bu faktörlere
Önemsenme ve Kurum Toleransı adları verilmiştir. Faktör analizi sonucunda; Kaiser-Meyer-Olkin
(KMO) örneklem yeterliliği, 906, Barlet testi 1165,163, Serbestlik derecesi (df) ,28 ve anlamlılık
0,00 olarak bulunmuştur. Boyutları oluşturan maddelerin faktör yükleri de 0,60 ile 0,90 arasında
oldukları tespit edilmiştir.
Araştırmada ölçeğin çarpıklık (Skewness) ve basıklık (Kurtosis) değerlerine bakılmış -2 ve +2
değerleri arasında puanlara sahip olması nedeniyle dağılımın normal dağıldığı görülmüş (Şencan,
2005: 200-201) ve parametrik testlerin yapılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.
Tablo 1. Örgütsel Destek Boyutları ve Faktör Yükleri
Örgütsel Destek

1-Önemsenme

1.Çalıştığım kurum benim iyiliğime önem verir.

,835

2.Çalıştığım kurum hedef ve değerlerimi kesinlikle dikkate alır.

,900

3.Çalıştığım kurum bana çok değer verir.

,883

4.Çalıştığım kurum fikirlerime önem verir.

,825

2-Kurum
Toleransı

5.Çalıştığım kurum özel bir isteğim olduğunda bana yardım etmeye
isteklidir.
6.Çalıştığım kurum affedilebilir bir hata yaptığımda beni affedebilir.

,602

7.Çalıştığım kurum bir hata yaptığımda bana yardım etmeye hazırdır.

,857

8.Fırsat durumu oluştuğunda dahi kurumum beni istismar etmeyecektir.

,704

1-Önemsenme Boyutu, açıklanan varyans 0,676, α= ,94
2-Kurum Toleransı Boyutu, açıklanan varyans 0,125, α=,88
Açıklanan Toplam varyans 0,802, α= ,93
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4. Bulgular
Bu kısımda çalışma ile ilgili temel bulgular ve sonuçlar tablolar aracılığı ile açıklanmaya çalışılmıştır.

4.1. Demografik Bulgular
Araştırmanın anket formunda bulunan, sekiz soruluk demografik özellikler aşağıda açıklanmaktadır.
Tablo 2. Demografik Bulgular
Soru
1.Cinsiyet
2.Medeni Durum
3.Yaş

4.Eğitim

5.Çalışma Durumu

6.Unvanlar

7.Maaş Düşüncesi

8.Hizmet Süresi

Seçenekler
Kadın
Erkek
Evli
Bekâr
25-35
36-45
46 ve Üstü
Lise
Ön Lisans
Lisans
Lisansüstü
Kadrolu
Sözleşmeli
Memur
Bilgisayar İşletmeni
Şef-Müdür
Destek Hizmetleri
Yeterli
Kısmen Yeterli
Yetersiz
1-5 Yıl
6-10 Yıl
11-15 Yıl
16-20 Yıl
20 Yıldan Fazla

Sıklık (f)
63
111
134
40
55
78
41
29
25
98
22
163
11
89
49
13
23
28
93
53
29
41
26
24
54

% (Yüzde)
36,2
63,8
77,0
23,0
31,6
44,8
23,6
16,7
14,4
56,3
12,6
93,7
6,3
51,1
28,2
7,5
13,2
16,1
53,4
30,5
16,7
23,6
14,9
13,8
31,0

Katılımcıların %36,2’sini kadın, %63,8’ini erkek katılımcılar oluşturmaktadır. %77’si evli, %23’i
bekârdır. %31,6’sı 25 ile 35 yaş aralığında, %44,8’si 36 ile 45 yaş aralığında ve %23,6’sı 46 yaş ve
üzerinde yaş durumundadır. %16,7’si lise, %14,4’ü ön lisans, %56,3’ü lisans ve %12,6’sı lisansüstü
eğitim durumuna sahiptirler. %93,7’si kadrolu çalışma durumundayken, %6,3’ü sözleşmeli olarak
çalışmaktadır. %51,1’i memur, %28,2’si bilgisayar işletmeni, %7,5’i şef-müdür ve %13,2’si destek
hizmetleri unvanlarına sahiptirler. %16,1’i aldıkları maaşı yeterli bulurken, %53,4’ü maaşlarının
kısmen yeterli olduğunu ve %30,5’i aldıkları maaşın yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. %16,7’si 1
ile 5 yıl arasında hizmet süresinde çalışmaktayken, %23,6’sı 6 ile 10 yıl, %14,9’u 11-15 yıl, %13,8’i
16 ile 20 yıl ve %31’i 20 yıldan fazla hizmet süresine sahiptir.
Araştırmaya katılan idari personelin örgütsel destek ifadelerine yönelik verdikleri cevapların
aritmetik ortalamaları aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
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Tablo 3. Örgütsel Destek Dağılımları
Örgütsel Destek
1. Çalıştığım kurum benim iyiliğime önem verir.

N
174

2. Çalıştığım kurum hedef ve değerlerimi kesinlikle dikkate alır.

174

3. Çalıştığım kurum bana çok değer verir.

174

4. Çalıştığım kurum fikirlerime önem verir.

174

5. Çalıştığım kurum özel bir isteğim olduğunda bana yardım etmeye isteklidir.

174

6. Çalıştığım kurum affedilebilir bir hata yaptığımda beni affedebilir.

174

7. Çalıştığım kurum bir hata yaptığımda bana yardım etmeye hazırdır.

174

8. Fırsat durumu oluştuğunda dahi kurumum beni istismar etmeyecektir.

174

Önemsenme Boyutu

174

Kurum Toleransı Boyutu

174

Örgütsel Destek Ortalaması

174

x̄

SS

3,21

1,0782

2,93

1,1637

2,90

1,1000

3,07

1,0644

3,00

1,1122

3,13

1,1035

3,10

1,0147

3,02

1,0053

3,03

1,0163

3,06

,9056

3,04

,8875

Örgütsel destek dağılımlarının aritmetik ortalamalarına bakıldığında, katılımcılar örgütlerinin
kendilerine değer vermediğine (x̄: 2,90) ve çalışanın kendi kişisel hedef ve değerlerini kurumun
dikkate almadığı (x̄: 2,93) tespit edilmiştir. Katılımcılar, kurumlarının iyiliğine önem vereceğini en
yüksek oranda (x̄: 3,21) oylamışlardır.

4.2. Hipotez Bulguları
Araştırmanın hipotezlerine ilişkin yapılan analizler ve değerlendirmeler aşağıda gösterilmektedir.
H1: Örgütsel destek algılaması cinsiyete göre farklılık göstermektedir.
Tablo 4. Cinsiyet Bakımından Örgütsel Destek Farklılıkları
Cinsiyet

N

x̄

SS

p

Kadın

63

2,92

,93372

,315

Varyanslar eşit değil
Varyanslar eşit

Erkek

111

3,09

1,06001

,299

Kadın

63

2,96

,83787

,241

Varyanslar eşit değil
Varyanslar eşit

Erkek

111

3,12

,94018

,226

Kadın

63

2,94

,84236

,240

Varyanslar eşit değil

Erkek

111

3,10

,91050

,231

Varyanslar eşit
Önemsenme Boyutu
Kurum Toleransı
Boyutu
Örgütsel Destek
Ortalaması

Yapılan t-testi sonucunda cinsiyet açısından kadın ve erkekler arasında anlamlı bir farklılık
bulunmamıştır. H1 hipotezi reddedilmiştir. Diğer taraftan aritmetik ortalamalara bakıldığında
önemsenme ve kurum toleransı boyutlarından ve örgütsel destek ortalamasından erkekler daha
yüksek puan almışlardır. Diğer bir anlatımla, erkeklerin örgütsel destek algısı kadınlara göre daha
yüksektir.
H2: Örgütsel destek algılaması medeni duruma göre farklılık göstermektedir.

Tablo 5. Medeni Durum Bakımından Örgütsel Destek Farklılığı
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Varyanslar eşit
Önemsenme
Boyutu
Kurum
Toleransı
Boyutu

Varyanslar eşit değil
Varyanslar eşit
Varyanslar eşit değil
Varyanslar eşit

Örgütsel Destek
Ortalaması

Varyanslar eşit değil

Medeni
Durum

N

x̄

SS

p

Evli

134

3,00

1,0144

,480

Bekâr

40

3,13

1,0283

,485

Evli

134

3,00

,8974

,078

Bekâr

40

3,29

,9073

,082

Evli

134

3,00

,8782

,192

Bekâr

40

3,21

,9093

,204

Araştırmanın ikinci hipotezini test etmek için yapılan t-testi sonucunda, katılımcıların medeni
durumları ile örgütsel destek algılamaları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. H 2 hipotezi
reddedilmiştir. Ayrıca aritmetik ortalamalarına bakıldığında her boyutta bekârların daha yüksek
düzeyde örgütsel destek algılamasına sahip oldukları tespit edilmiştir.
H3: Örgütsel destek algılaması yaşa göre farklılık göstermektedir.
Tablo 6. Yaş Grupları Açısından Örgütsel Destek Farklılıkları
Yaş

N

x̄

SS

p

Önemsenme Boyutu

25-35
36-45
46 ve Üstü
Toplam

55
78
41
174

3,16
2,87
3,15
3,03

,9305
1,0884
,9631
1,0163

,174

Kurum Toleransı Boyutu

25-35
36-45
46 ve Üstü
Toplam

55
78
41
174

3,34
2,84
3,10
3,06

,7583
,9822
,8441
,9056

,007

25-35
36-45

55
78

3,25
2,86

,7624
,9570

46 ve Üstü

41

3,13

,8505

Toplam

174

3,04

,8875

Örgütsel Destek Ortalaması

,031

Yapılan ANOVA testi sonucunda, katılımcıların yaş değişkenleri açısından kurum toleransı boyutu
ile örgütsel destek açısından farklılıklar tespit edilmiştir. Bu durumda H 3 hipotezi kabul edilmiştir.
Yapılan çoklu karşılaştırma (Tukey) analizine göre bu farklılık 25-35 yaş grubu ile 36-45 yaş
grubundan kaynaklanmaktadır.
H4: Örgütsel destek algılaması eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir.
Tablo 7. Eğitim Durumlarına Göre Örgütsel Destek Farklılığı

Önemsenme
Boyutu

Eğitim

N

x̄

SS

Lise

28

3,21

1,0923

Ön Lisans

24

2,98

1,0846

Lisans

100

2,91

,9772

Lisansüstü

22

3,38

,9689

Toplam

174

3,03

1,0163

Lise

28

3,16

,9408
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Kurum
Toleransı
Boyutu

Örgütsel Destek
Ortalaması

Ön Lisans

24

3,09

,9290

Lisans

100

2,97

,8516

Lisansüstü

22

3,34

1,0593

Toplam

174

3,06

,9056

Lise

28

3,18

,8815

Ön Lisans

24

3,04

,9495

Lisans

100

2,94

,8471

Lisansüstü

22

3,36

,9681

Toplam

174

3,04

,8875

,183

Araştırmanın dördüncü hipotezinde ANOVA testi sonucunda sorgulanan eğitim durumu ile örgütsel
destek algılaması ilişkisinde anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu durum itibarıyla H4 hipotezi
reddedilmiştir. Katılımcıların eğitim durumlarının aritmetik ortalamasına baktığımızda en yüksek
düzeyde örgütsel desteği algılayan kısım lisansüstü eğitim seviyesinde olan katılımcılar olmuştur.
Katılımcılar arasında eğitim durumu itibarıyla en düşük desteği algılayanlar lisans dereceli olan
katılımcılardır.
H5: Örgütsel destek algılaması maaş düşünceleri bakımından farklılık göstermektedir.
Tablo 8. Maaş Düşüncelerine Göre Örgütsel Destek Farklılıkları

Önemsenme
Boyutu

Kurum Toleransı
Boyutu

Örgütsel Destek
Ortalaması

Maaş Düşüncesi

N

x̄

SS

Yeterli

28

3,36

1,1002

Kıs. Yeterli

93

3,20

,8751

Yetersiz

53

2,54

1,0481

Toplam

174

3,03

1,0163

Yeterli

28

3,27

,9436

Kıs. Yeterli

93

3,18

,7759

Yetersiz

53

2,75

1,0266

Toplam

174

3,06

,9056

Yeterli

28

3,32

,9720

Kıs. Yeterli

93

3,19

,7403

Yetersiz

53

2,65

,9596

Toplam

174

3,04

,8875

p

,000

,009

,000

Araştırmanın beşinci hipotezinde yapılan ANOVA testi sonucunda, örgütsel destek algılamaları ile
maaş düşüncesi arasında anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Bu bağlamda H 5 hipotezi kabul
edilmiştir. Katılımcıların aritmetik ortalamalarına bakıldığında en yüksek düzeyde tercih edilen
seçenek alınan maaşın yeterli olduğudur.
5. SONUÇ
Günümüzde örgütlerin çıktılarının arkasında bir insan kaynağı bulunmaktadır. Bu kaynağı en iyi
şekilde kullanabilen örgütler, çalışma hayatında daha etkin, daha verimli ve sorunlara daha çabuk
çözüm bulabilmektedirler. Bu kaynağı etkin kullanmanın yollarından birisi de örgütsel destek
olgusudur. Çalışanların örgütleri tarafından desteklendiğini hissetmeleri onların daha fazla çaba
göstermelerine neden olduğu düşünülmektedir.
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Bu çalışmada, Denizli ili Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Yerleşkesinde görev yapan idari
personellerin örgütsel destek düzeyleri sorgulanmıştır. İdari personellerden 250 kişiye anket formu
dağıtılmış, 176 adet geri dönüş sağlanmıştır. Bu anketler içerisinden, araştırmanın örneklemini 174
adet anket formu oluşturmaktadır.
Çalışmada idari personelin örgütsel algılamasının cinsiyete göre farklılık oluşturup oluşturmadığı
sorgulamasında, idari personellerin cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir.
Bunun yanı sıra aritmetik ortalamalarına bakıldığında, erkeklerin kadınlara yönelik daha yüksek
örgütsel destek algılamasına sahip oldukları tespit edilmiştir.
İdari personellerin medeni durumları ile örgütsel destek düzeylerini sorguladığımızda, örgütsel
destek ile medeni durumları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, aritmetik
ortalamalarına bakıldığında erkeklerin daha yüksek düzeyde örgütsel desteği algıladıkları tespit
edilmiştir.
Araştırmada bir diğer hipotezimiz olan örgütsel destek algısı yaşa göre farklılık göstermektedir
ifadesi, kurum toleransı boyutu ve örgütsel destek açısından farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir.
Bu farklılığın nedenini açıklamak için yapılan çoklu karşılaştırma (Tukey) analizine göre farklılık
25-35 yaş grubu ile 36-45 yaş grubundan kaynaklandığı tespit edilmiştir.
İdari personellerin eğitim durumları ile örgütsel destek algısı arasındaki ilişkide anlamlı bir farklılık
bulunamamıştır. Katılımcıların aritmetik ortalamalarına bakıldığında, en yüksek düzeyde lisansüstü
seviyesinde olan çalışanlar diğer eğitim durumlarına göre daha fazla örgütsel destek hissettikleri
tespit edilmiştir.
İdari personelin aldıkları maaş ile örgütsel destek algılamaları arasındaki düşüncelerine yönelik
sorgulamada, anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcıların aritmetik ortalamasına
bakıldığında katılımcılar aldıkları maaşın yeterli olduğu görüşünü belirttikleri tespit edilmiştir.
Yapılan araştırmanın sonucunda, idari personelin yaş durumu ve maaş düşünceleri hakkında anlamlı
bir farklılık bulunmuştur. Bu bağlamda, yaş bakımından en yüksek örgütsel desteği hissedenler 2535 yaş aralığındaki idari personellerdir. Maaş bakımından ise idari personel maaşlarını yeterli
bulmaktadırlar.
Bu araştırma ile örgütlere, yöneticilere, çalışanlara ve başka araştırmacılara yol gösterecek sonuçlar
elde edilmiştir. Bu bağlamda örgütler, örgüt içi iletişimlerini geliştirerek, örgüt mensupları arasındaki
ilişkilerinde oluşan istekleri ve sorunları iletişim kanalıyla çözebilmelidirler. Çalışanların örgütlerine
karşı eleştirileri, istekleri ve önerilerini dikkate alacak olan yöneticiler bu durum da yapıcı kararları
ile çalışanlarına değer verdiklerini hissettireceklerdir. Çalışanların örgütlerinde karşılaştıkları
sorunları çözebilme ve iletişim kanalıyla yöneticileri ile paylaşabilme sorumluluğunu
gösterebilmelidirler.
İdari personele yönelik örgütsel destek algılamalarının incelenmesi konusuna yönelik daha önce fazla
araştırma yapılmadığı görülmektedir. Bu sebeple çalışmanın literatüre katkı sağlayacağı
düşünülmektedir. Ayrıca bu çalışmanın hem kamu, sektörü hem de diğer sektörlere yönelik
araştırmaların yapılmasına teşvik edeceğine inanılmaktadır. Bu çalışmanın bir kamu üniversitesinin
bir yerleşkesinde görev yapan idari personeline yönelik gerçekleştirilmesi, araştırmanın sınırlılığını
oluşturmaktadır. Bu nedenle sonraki çalışmalar için akademisyenlerin de araştırmaya dâhil edilmesi
ve çalışmanın karşılaştırmaya imkân vermesi için bölgesel olarak yakın üniversitelerde de yapılması
önerilebilir.
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AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU AVRUPA’DA
İŞ DİLİ OLARAK TÜRKÇE
TURKISH AS A BUSINESS LANGUAGE
IN MEDITERRANEAN AND SOUTHEASTERN EUROPE
Adriatik DERJAJ1
ABSTRACT
In our studies, especially we expressed the richness of Turkish language and tried to reveal the
sociolinguistic consequences arising from the linguistic and social contacts of the Turks with
neighboring and non-neighboring communities
The most prominent of these results is that the Ottoman Turkish was spread from the Adriatic to the
Great Wall of China was a Lingua Franca.
In addition to this, the world view of the Oghuz – Turk – Islamic trilogy, which was founded during
the Middle Ages, continues to exist in the Mediterranean coasts and Southeastern European regions.
All human relations of these towns have been intensified with the above world view; business and
commercial life is covered with Turkish expression and business terminology too. In the area of
research, people and institutions make payments with para, shop in pazar, give rüşvet if necessary,
borç in line with need, but never give veresiye ...!
Turkey is one of G20 and OECD countries, Turkish companies in the Mediterranean coasts are the
most voluminous investors, the spread of Turkish business shows a big potential in banking, that’s
increased the employment in the region and made Turkish as the first choice of international
communication as Business Language level.
Key word: Turkish Business Language, Turkism, Didactics
ÖZET
Dilbilimsel çalışmalarımızda ve özellikle dilbilgisel etüdlerimizde Türkçenin zenginliklerini dile
getirdik, türklerin komşu olan ve komşu olmayan topluluklarla kurduğu dilsel ve toplumsal
temaslarından doğan toplumdilbilimsel sonuçlarını ıspatlayıp değişik dilsel ve sosyal etmenleri
ortaya çıkarmaya çalıştık.
Bu sonuçların en belirgini ise Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar Osmanlı Türkçesinin bir Lingua
Franka olmasıdır.
Bunun yanısıra, temeli ortaçağ döneminde atılan oğuz – türk – islam üçlemi dünyagörüşünün,
Akdeniz Sahillerinde ve Güneydoğu Avrupa bölegelerinde varlığnı sürdürmekte olmasıdır. Bu
beldelerin tüm beşeri ilişkileri yukarıdaki dünyagörşüyle yoğurmuştur; iş ve ticaret hayatı ise Türkçe
ifade ve iş terminolojisiyle kaplanmıştır. Araştırma alanı olan bölgede, insanlar ve kurumlar
ödemeleri para ile yapar, pazarda alış veriş eder, gerekirse bahşiş verir, ihtiyaç doğrultusunda borç
alır, ama asla veresiye vermez...!
Türkiye’nin G20 ve OECD ülkelerinden biri olması, Türk şirketlerinin Akdeniz Sahilleri ülkerinin
baş yatırımcı şirketler olması, Güneydoğu Avrupa ülkelerinde özellikle bankacılık ile yayılan türk iş
potansiyeli, bölegede istihdamı artmıştır ve dolayısıyla Türkçe ilk tercih İş Dili seviyesine
yükselmiştir.
Anahtar Kelime: İş Dili, Türkçe, Turkizma, teminoloji, eğitim/öğretim

1

Doç.Dr. ., Tiran Devlet Üniversitesi, email: adriatikderjaj@yahoo.com
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1. GİRİŞ
Bu etüdümüzde Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa ülekelerinde Türkçenin bir iş dili olduğunu, yani bir
prestij dili olduğunu dilbilimsel verilerle ispatlamaya çalışacagız, Türkçenin söz konusu bölgelerin
dillerıne kazandırdığı dilsel değerlerde odaklanmaktayız. Ortaçağ Türkçesi Dönemi olarak
adlandırmak istediğimiz Oğuzca-Osmanlıca dil unsurlarının, Akdeniz dillerinin en eskisi olan
Arnavutçadaki tazeliğini tıpkı ilk konuşanlarının ağızından çıktığı gibi koruduğunu dile getirmek:
tespitlerimizi Türkiyat araştırmalarına armağan etmektir.
Araştırmamız Tütkoloji alanında olup, Türkçenin özellikle Akdeniz Dilleriyle ilişkisini içermekte.
Ancak hemem başta vurgulamamız gerekir ki, tespit ettiğimiz bir başka gerçek ise, en başarılı veya
en profan çalışmalarda Akdeniz Dilleri sözcük öbeğinin apayrı bir anlamda kullanımıdır. Akdeniz
Dilleri sözcük öbeği bir dilsel terim değildir. Bu dillerin tümü Hint Avrupa dil kolundalar ama farklı
dil ailelerinde yer almakta; Arnavutça ve Arpça gibi diller ise bu kolda tek başındalar. Araştırma
kunumuzun dilleri, yani, Arnavutça, Türkçe, Yunanca, Bulgarca, Sırpça, Hırvatça, Karadağca,
Boşnakça, Slovence, İtalyanca, İspanyolca, Swahili, Arapça, aynı coğrafyayı payşlaştıkları için
Akdeniz Dilleri adını almışlar. Bu doğrultudayken ve Coğrafya Dilbilim ilkelerine dayanırsak eğer,
Akdeniz sözcük öbeği içerisinde Prizren Türkçesi, Trakya veya Batı Trakya Türkçesi, Gostivar
Türkçesi, Kuzey Afrika Türkçeleri ve sözkonusu coğrafyada yaşayan diğer Türkçeleri de içerilmeli.
Akdeniz ülkeleri ve hatta daha da doğru söylemek gerekirse Akdeniz Halkları, Türkler ile uzun bir
süre içinde temasta olduklarından dolayı, sadece iktisadi ve siyasi ilişkilerde kalmamışlar:
aralarındaki bütün beşeri ilişkiler, Dünyada eşi olamayan bir Kültürel İplik doğurmuş. Bu iplikle ise
dillerini örten Dünya Görüşü dikilmiştir. Sözcük ve dilbilgisel alış-verişleri yanısıra da, özellikle
XIV y.y sonlarında ve XV. y.y başlarında, türkler Batı Balkan coğrafyasına yeni devlet idaresi, yeni
kurumlar, yeni sosyal düzen ve yeni anlambilimsel değerleri taşıyan, balkan halklarının yeni tanıştığı
bir din, İslam dinini de getirmişlerdir.
Gerçeği net ve apaçık söylemek gerekirse, Türkçe – Arnavutça, Yunanca, Boşnakça, Hırvatça,
Karadağca, Slovence dilsel çalışmaların çoğu sözcükbilimsel alanında kalıp, biribirinin kötü kopyası
olan zayıf çalışmalardır. Özellikle, Balkan dillerini hiç bilmeyen araştırmacılar tarafından ortaya
çıkan ‘’güzel çalışmalar’’ ise hiç iç açıcı değildir.
Araştırmamız ise, güncel verilere dayanarak, saha çalışmalara ve önceki salt incelemelere dayanarak,
Türkçenin Akdeniz Dilleri ve Güneydoğu Avrupa için bir Lingua Franka olduğunu orataya çıkarıyor.
Araştırmamız, dilbilgisel tespitleri baz alarak morfo-sentaktik kriterlere başvurur, Türk Dili Tarihi,
Turkoloji, Türk Dilbilgisi, ve Türk Ad Bilim alanına da katkı sağlamakta.
Ortaçağ Türkçesinin dil özelliklerini tespit ederek, bu dilsel özelliklerin en pak olarak canlılığını
korudukları Arnavutçadaki işlevini dile getirmeye çalışacağız
Yapılan bu araştırmanın evrenini Balkan Yarımadasında konuşulan 11 dil ve lehçeleri ve bunların
yanısıra Akdeniz sahilinin dilleri oluşturuyor . Bu dillerde yazılmış sözlükler ve dilbilgisi kitaplar
incelenmiş ve bunun yanında bölgenin en eski dillerinden olan Arnavutçanın dilbilgisel veri tabanı
taranmıştır.
Sınırlıklarımız: Araştırma yüksek maliyet ve zaman gerektirdiğinden, farklı İç Balkanlar adlanırmak
istetdiğimiz Bulgaristan, Romaya ve Slovenya’da basılan eserleri baz alan çalışmalara önem
verilmiş, Güney-Batı Balkanlar diller ve Balkanlarda konuşulan Anadolu Ağızlar için ise asıl
kaynağına başvurulmuş.
Guneydoğu Avrupa Dilleri Ortaçağ Türkçesinin dil özelliklerinin en iyi bir şeklinde saklandığı ve
korunduğu yuvadır. Bu dilsel özellikler bölgedeki farklı halkların birbirlerini anlaşmaya birer
kod’tur. Bu gerçek , Türkçenin Bir Lingua Franka olduğunu kanıtlayan en temel delildir.
Özellikle Arnavutçanın tabakalarında tespit ettiğimiz pambuk-pamuk, muşamba-mushama mb
sesbirliğinin korunması, kusu-kusi, kuru-kumri ve ahenk-aheng, bey-bek-beg Ortaçağ Türkçesinde
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kullanılan türkçe kelimelerin asıl biçimin yaşaması, Hamza, Ahmed, Ramadan, islam isimleri olan
kişi adlarının yayılması, U rrokullis tenxherja dhe gjeti kapakun - tencere yuvarlandı kapak’ını buldu
vb, deyimlerin Ortaçağ Türkçesinden motamo olarak alınıp Arnavutça olarak kullanımı tespit
edilmiştir.
Araştırmamızda, Türk Dili Tarihi Gelişimi temalı tartışmalarına ve Tarihi Türk Dilbilgisi kitaplarına
yer verilmeyen Türkçe – Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa Dilleri ilişkileri incelemelerinin
ehemmiyetini açığa çıkarmaya çalıştık. Arnavutça’da tespit ettiğimiz turkizmaların yani türkçe
kökenli dilbilgisel unusurların Türk Dili için tarıhsel dilbilim çalışamalara katkı olamalarını sağladık
ve çalışmamızın ana teması olan İş Dili Türkçe için ışık tutmasını sağladık.

2. DİLBİLGİSEL İNCELEME
Akdeniz ve Güneydoğu Avrupa dillerinde kullanılan Türkçe alıntıların sağlam bir şekilde
belirlemesinde ve arapça alıntılarından ayırmasında, bu dillerin farklı özellikleri büyük bir destektir.
Bilindiği gibi türkçenin sesbirimlerinde –th  ثve –dh  ذbulunmamaktadır, bu fonemlere karşın türkçe
–s  سve – z  زsesbirimlerini kullanır. Arapçada ise  ذve - ثfonemlerini görmekteyiz; bunun için,
doğu kökenkli sözcüklerde bu fonemlerin bulunması, alıntının orijinini belirlemesinde kesin-değer
bir kriter olarak yardımcı olabilir. Arnavutçada, Muhammed a.s. Peygamberin sözü, emri veya
tavsiyesi anlamına gelen hadith sözcüğünü, hadis şekilleriyle de bulmaktayız. Bu durumda –th’li
şeklinin direk olarak arapçadan, –s’li şeklini ise türkçeden geldiği sonucuna varmak zor değil. Aynı
şey bir başka ‘’arabizm’’ olan ve türkçe üzerinden arnavutçaya giren sevap sözcüğü için se
söylenebilir. Arnavutçada thevap olarak da geçmekte.
Aynı şekilde türkçede ve farsçada bulunan ç sesbirimin alıntılarda yer alması, bu dillerden alıntılarını
arap kökenlilerinden ayırmasında bize yardımcı olmakta. Çengel, çoban, çekiç, çarçaf, çati, kiç v.b,.
sözcüklerin türkçeden geldiklerini inanmaktayız. İlgimizi çeken bir başka özellik de ç sesbiriminin,
aslı arapça olduğu bilinen sözcüklerde görülmesidir. Çorap ve ilaç sözcükleri bu grup alıntılarına ait
olan ve arnavutçaya türkçe üzerinden giren sözcüklerdir. Arapçada bu sözcükler xhurab ve ilaxh
olarak çıkmakta. Arapçada –p پsesinin bulunmadığı doğrudur ama; -p sesbiriminin yeraldığı türkçe
sözcüklerde arapça –b  بsesi ile karşılar. Bunun için pazar, patëllxhan, paha gibi sözcükler de
kanatımızca türkçeden girmiştir.
-gj گsesi ile (kafı farisi) durum daha da farklılaşır. Bu sesbirim türkçe ve arapçada bulunmayıp,
farsçada görmekteyiz. Bu sesbirimi taşıyan doğu kökenli sözcüklerimiz, az değildir. Alternatif olarak
başka delilimiz olmadığı için bu sözcükleri ‘’persizm’’ saymaktayız. Ama diğer doğu kökenli
sözcüklerde gjergjef, gjol, gjemi, gjerdek, gjerdan, gibi, -gj sesini içeren ve türkizm olarak
nitelendirilen alıntılarımızda, -g غsesinin –gj’ye dönüşmesi eylemini görmekteyiz. Bunu da
arnavutçanın iç gelişimi olarak değerlendiriyoruz. Bunun örneklerini, arnavutçanın diğer komşu
dillerinden alıntılarında da rastlamaktayız. Örnek olarak, yunanca gymnasio alıntısı, aranavutçada
gjimnaz olarak çıkıyor.
Ünlülerin sisteminde ise, -ü ünlüsünün arapçada olmayışı, bize, bu sesbirimini taşıyan doğu kökenli
sözcüklerimizin türkçe kökenli veya türkçe aracılığıyla giren sözcükler olduğuna kesin bir delildir.
Yrysh, dyshek, hyqymet, bize göre turkizmdir, ve aynı zamanda myfti ve mysliman dolaysız alıntı
olarak nitelediğimiz.
Alıntıların giriş yollarına gelince, onları iki büyük grupta toplandığını biliyoruz, dolaylı ve dolaysız.
Türkçe birçok sözcük için jorgan, jastëk, çakmak, çekiç, çati, bosh, gibi veren dil olmuştur,: bazıları
için, bunlardan: vakt, nur, selam, zaif, pazar, xhami, qafir, kaur, gibi sözcükler, taşıyıcı dil rolünü
oynamıştır. Türkizmaların diğer komşu ülkelerimizden girmesine rastlamıştır. Arnavutçanın
lehçelerindeki turkizmalarda görülen ezgi değişikliği bu konu üzerinde çalışan dilcilerin delili
olmuştur; penxhére, káfe, - penxheré, kafé.
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Arnavutçadaki türk sözleri ve kalk-alıntılar ile ilgili, iki türlü olduklarını söyleyebiliriz:
--ilk ve en belirginleri direk olarak türkçeden giren deyimlerdir, bunlardan: me të pyetur gjen
Stambollin, (sora sora Bagdad bulunur), u rrokullis tenxherja dhe gjeti kapakun, (tencere yuvarlandı
kapağını buldu) v.b., ve türkçe alıntılı deyimler, ma bëj hall, ( helal et), të qoftë haram (haram olsun)
bëj sabër, (sabırlı ol),.
--İkincileri ise, türkçe kökenli sözcüklerini arnavutçasını ile değiştirme çabalarında ortaya çıkan
sözcüklerdir, bunlardan; orëndreqës – saatçi, argjendar – kujumxhi, duqan –shitore, gibi sözcükler.

3. TOPLUMDİLBİLIMSEL DEĞERLENDİRME
Güneydoğu Avrupa dillerinde tespit edilen Türkçe unsurların yerleşmesindeki şehirlerin – yani toplu
insan kümelerinin – oynadığı başrolü görmek/ incelemek bir özetleyici ayna yani bir betimleyici
çalışma, önemli bir katkı sağlayacaktır. Böylesi detaylı bir betimleme, Arnavutça’nın söz varlığında
yerleşen unsurların oranını belirlemekte yardımcı olmasının yanısıra, söz konusu unsurların Arnavut
insanının toplum hayatındaki belirleyici faktörleri tespit etmede etkin bir rol oynayacaktır.
Bu tür çalışmalarla tipolojik ve topolojik betimler yapmaya çalıştık. Bu konuda en azından iki yüz
sayfalık bir eser ortaya çıkmıştır, ancak gerçeği söylemek gerekirse bu çabalar sonucu, altı yüz yıllık
bir beraberliğin doğurduğu bağ ve bahçelerden sadece bir iki meyve ortaya çıkarılabiştir.
Çalışmalarımızda, Arnavut-Türk beraberliğinden ortaya çıkan ilk belirtiler insanımızın ruhsal
yapısını davranışını ilgilendiren unsurladır. “Her sözcük bir dünyadır” sözüne dayanacak olursak
Allah – Allahu; Peygamber – Pejgamber – Pejgamer; Cennet – Xhenet; Cehennem – Xhehenem,
Melek – Melek – Meleqe; Rahmet – Rrahmet ve benzeri sözcüklerde saklanan dünya, Arnavut
insanımızın dünya görüşündeki ilk dönüm noktasıdır, kanatindeyiz.
Bunun filizlenmesindeki ilk tohumların Bektaşi müritlerin insanımızla birlikte yaşamalarından,
onların dertleri ile birebir dertlenme ve asıl memleketleri olan Anadolu’ya bir daha dönmemek
suretiyle hayatlarını insamızın yanında geçirmeleri en büyük etkendir.

4.SONUÇLAR
Yukarıda açıkladığımız gibi, ortaçağ döneminden günümüze kadar Türk Dili, Akdeniz ve
Güneydoğu Avrupa halkaları için bir prestij dil hükmünde. Bu prestij hayatın tüm sosyo-kültürel
dallarında tespit edildiği gibi, ekonomik düzleminde de görülmektedir. Söz konusu coğrafyada ta
Barbarosa döneminde yerleşen deniz ve marina sözcükleri bölge halkları arasında iletşimin
düğmeleri konumunda, bunlardan kiç, baş, direk, ambar/hambar, liman, far/fener akdeniz marina
için temel iletişim sözcükler olup yunan , arnavut, hırvavat vb denizcilerin göndergeleridir. Bunun
yanısıra ticaret hayatının ayrılmaz unusurları olan türkçe kökenli alışveriş terimleri alışveriş, pazarö
pazarlık, bahşiş, rüşvet, para, kuruş, kusur, qira/kira, qiraxhi/kiracı, matrapaz, haydut, söz konusu
coğrafyada yayılan türk ekonomik ve ticaret terminolojisinin en belirginlerindendir.
Yukarıdaki örnekler kadim oğuz – türk mirası olup yüzyıllardır türkçenin egemenliğinin
belirtileridir. Günümüz gelişmelerine gün ışığı ile bir göz atınca Türk ekonomisi, bankacılık,
madenclik, eğitim, medya, otoban ve havaaalanı inşaatı, liman ve tersane, uluslararası taşımacılık ve
turizim hizmeti, medya ve televiziyonculuk ve eknominin birçok kurumlarıyla tam 20 yıldır söz
konusu cografyada bir önderdir: hatta Güneydoğu Avrupa ülkelerinde starejik partener olan Türkiye
tarihte ciddi izler bırakmış Rus ekonomisi, Yugoslav ve Çin ekonomisinin yerini almıştır.
Bütün bu sosyo-ekonomik gelişmeler Türkçeyi bir İş Dili durumuna yukseltmiştir. İstihdam
vesilesiyle Türkçeyi bir iş dili olarak ortaya çıkmasının en temel etmenlerdir. Artik iş mülakatı
inglizce, italyanca veya fransızca değil, Türkçe yapılmaktadır.
Türkçe bilen iyi bir iş bulur sloganı bir kampanya manşeti değil, istihdanamın temel kaidesidir.
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Dedelerim altmışlı yıllara kadar Sovyet Rus ekonomisinde kaldı, rusça öğrendi; babam seksenli
yıllara kadar Çin ekonomisinde kaldı, çince öğrendi, 2000 yılların Türk ekonomisinde büyüyen ben,
Türkçe öğrendim, türk iş dili ile çalışıyorum ve bununla itiham ederim…
İlginiz için teşekkür ederim.
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ATASÖZLERİMİZ VE DEYİMLERİMİZDE GİRİŞİMCİLİK
ENTREPRENEURSHIP IN TURKISH PROVERBS AND IDIOMS
Murat ÇETİN

ABSTRACT
Entrepreneurship is a major factor in the commercial, social and cultural aspects of the countries'
development and development goals. Innovative, creative, visionary, entrepreneur with a high level
of working and learning determination is more important than capital and natural resources. For
Cultural values are of great importance as it expresses the approach to entrepreneurship in terms of
custom, customs and traditions. Proverbs and idioms that have passed through the centuries have
been used for many years in the society. Turkey; Despite its historical background, social structure,
civilization and cultural heritage, it has not reached the necessary cultural level in entrepreneurship.
In this study, the approach of the Turkish proverbs and idioms, which are used in our cultural values
and geography, to entrepreneurship, and the overlapping features of entrepreneurship are discussed.
In this study, proverbs and idioms related to entrepreneurship are explained by content analysis based
on the types and characteristics of entrepreneurship. Proverbs and idioms expressing the cultural
characteristics of Turkish society seem to overlap with entrepreneurial concepts. In terms of
entrepreneurship, it has been seen that Turkish proverbs and idioms have a great accumulation and
richness in terms of content that encourages, supports, positive and negative.
Keywords: Turkish, Culture, Civilization, Proverbs, Idioms, Entrepreneurship
ÖZET
Girişimcilik, ülkelerin gelişme ve kalkınma hedeflerine ulaşmalarında ticari, sosyal ve kültürel
yönden büyük önem taşıyan bir faktördür. Yenilikçi, yaratıcı, vizyon sahibi, yüksek düzeyde çalışma
ve öğrenme azmine sahip girişimciler sermaye ve doğal kaynaktan daha büyük önem taşımaktadır.
Girişimciliğe örf, adet ve töre açısından yaklaşımı ifade ettiğinden kültürel değerler büyük önem
taşımaktadır. Asırların süzgecinden geçen atasözleri ve deyimler uzun yıllar toplumda adeta töre
olarak kullanılmaktadır. Türkiye; Tarihsel geçmişine, sosyal yapısına, medeniyetine ve kültürel
mirasına rağmen, girişimcilikte gerekli kültürel seviyeye ulaşamamıştır. Bu çalışmada, kültürel
değerlerimizde ve coğrafyamızda kullanılan Türk atasözleri ve deyimlerinin girişimciliğe olan
yaklaşımı, girişimcilik ile örtüşen özellikleri ele alınmıştır. Çalışmada, girişimcilik ile ilgili atasözleri
ve deyimler girişimcilik türleri ve özellikleri baz alınarak içerik analizleri açıklanmıştır. Türk
toplumunun kültürel özelliklerini ifade eden atasözleri ve deyimlerinin girişimcilik kavramları ile
yüksek oranda örtüştüğü görülmektedir. Girişimcilik açısından, Türk atasözleri ve deyimlerinin
teşvik eden, destekleyen, olumlu ve olumsuz vurgular içerikler açısından büyük bir birikim ve
zenginliğe sahip olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Türk, Kültür, Medeniyet Atasözleri, Deyimler, Girişimcilik
--------------------------------------------------------------------Prof. Dr., Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi , mcetin@erzincan.edu.tr
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1. GİRİŞ
Atalarımızın sosyal yaşantımızı genel kural biçiminde yorumlayan eleştiri, öneri, nasihat özellikleri
içeren özlü sözleri olan atasözlerimiz, çevre-insan etkileşimi sürecinde denemelere ve tecrübelere
dayalı olarak asırlardan süzüle gelen sözlü kültür belgeleridir. Bir milletin kültürünün yüzyıllar
öncesi atalarına ait tecrübelerin gelecek nesillere aktarılmasında çok önemli bir görev üstlenen
atasözleri, değer yargılarını içeren özlü sözlerdir. Bağımsız cümleler olan atasözlerinde, toplumun
örf, adet, gelenek ve görenek anlayışları, hayata bakış, nükte, ince alay, taşlama, övgü ve yergi ile
olguları değerlendiriliş şekilleri görülür. Yüzyılların tecrübesi ile toplumca kabul gören değer ve
kuralların çeşitli tavsiye ve mesajlarla işlendiği atasözlerinde temel hedef, hatırlama, kolaylaştırma,
kalıcılığı sürdürülebilir kılma, nesiller üzerinde kalıcı etki bırakma ve az sözle çok şey anlatmaktır.
Bir atasözü, başlangıç olarak bir ferdin bir hayat olayını kendine göre değerlendirilmesiyle şekillenir
ve uzun zaman süreci içinde birçok kişinin değişen koşulların etkisi ile söze yeni değerlendirmeler
eklemesi sonucunda toplumun kabullenip benimseyebileceği ortak bir kural ve söz bütünü haline
gelir. İlk kullanımından başlayarak nesiller boyu güçlenir, kullanımları uzun gözlem ve deneyimlerle
kabul gören bir süreç sonunda kabul görür. Yüzyılların süzgecinden geçerek edinilen toplumsal
yaşam tecrübelerini anlatan atasözleri, toplumunun düşünce, özlem, eleştiri, gözlem ve değer
yargılarını ifade eder. Her toplum için atasözleri, yaşam felsefesini içeren dünya görüşünü anlatan
kesin değerleri belirleyen yargı niteliğindeki sözlerdir. Atasözleri, toplumun hayata bakışını,
görüşünü ve nasıl gördüğünü, uyması gereken toplumsal kural ve ilkelerin gerekliliğini anlatan, bir
milletin karakteristik niteliklerini belirleyen en temel ögelerini tanımlanmaktadır. Atasözleri ve
deyimler yerel olabileceği gibi dünyanın tüm topluluklarına mesajlar vermekte, bir kısmı toplumlar
tarafından ortak kullanılırken, önemli bir kısmı ise yerel veya milli olarak tanımlanacak topluluklara
hitap etmektedir. Yazılı kaynaklar; ülkemizdeki atasözlerinin önemli bir kısmının Türk Dünyası
içindeki Türk devletlerinin değişik bölgelerinde farklı dil yapıları ile varlığını bugünde sürdürdüğünü
göstermektedir. Bu bakımdan atasözleri ve deyimlerin bazılarının yerel şartlara bağlı olarak çıktığı
ve kullanıldığı, büyük çoğunluğunun da toplumun geneline hitap edecek tarzda çeşitli toplumsal
kuralları açıklamak veya düzenlemek için varlığını sürdürdüğü sonucu çıkarılabilir. Günlük hayatta
birbiri ile aykırı durumlarla karşılaşıldığı için atasözlerinde birbiri ile çatışan yargılar görülebilir ve
bu olağan bir durumdur. Gerçeğin mutlak olduğunu, yalan söylemenin kötü ve yanlış sonuçlara sebep
olacağını (Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.-Yalancının evi yanmış kimse inanmamış.) doğru
söylemenin bazen sakıncalı olduğunu anlatan (Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Doğru
söyleyenin tepesi delik olur.) ‘çünkü herkes başına vurur’ gibi sözler bulunması doğal kabul
edilmelidir. Atasözlerinin belirgin özellikleri; kısalık, netlik, özlülük, tarafsızlık, genelleştirme,
gözlem, ders, öğüt, kılavuzluk, yol göstericilik, halk inanışları, gerçekçilik, eleştiri, yergi, alay,
mecazlı ve sanatlı anlatım, gelenek ve görenekleri yansıtma şeklinde özetlenebilir(Çotuksöken,
1983., Par, 1982., Milli Kütüphane Genel Müdürlüğü,1992., Aksoy, 1984).
Deyimler, tıpkı atasözlerine benzer şekilde az veya çok yaygın, genelde birkaç kelime, tam veya
noksan bir cümleden oluşarak meramını anlatırlar. Deyimlerin temel özelliği hal durumunu ifade
eden bir karakteristik yapı ile teşbih, istiare, mecaz, kinaye unsurlarını kullanarak ders, nasihat, uyarı
ikaz içeren bir şeyi, bir hadiseyi tasvir ederler. Deyimler, atasözleri gibi hüküm unsurları içermez ve
çoğunda kelimeler gerçek manalarından daha ziyade başka manalar taşır. Örneğin, “Deli fişek”, “Ana
kuzusu”, “Canlı cenaze” gibi deyimlerin Türk toplumunun zihniyet dünyasının güçlü bir temsil
kabiliyetine sahip olduğunu göstermektedir. Toplumsal yapı içinde kendini kültürel değerlerle ifade
eden atasözleri ve deyimler bireylere bazı yargılar, inançlar, kanaatler, tutumlar, davranışlar
kazandırır. Ayrıca deyimler, yargı, inanç, kanaat, tutum ve davranışlar biçimleri açısından frenleyici
veya engelleyici rollerde oynar. Sonuç olarak deyimler; yaş, cins, sınıf ve rütbe farkı gözetmeksizin
herkes için, her yerde ve her fırsatta kullanılır, kullanıldıkça da yıpranıp eskimez, tersine daha canlı
ve içtenlikli olur(Esen ve Yılmaz, 2011., Keklik,2013).Türk toplumunun zihniyet dünyasını
yansıtma özelliğine sahip olan Türk atasözleri ve deyimlerinde girişimcilik olgusunun nasıl ve ne
düzeyde yer aldığı büyük önem arz etmektedir. Girişimciliği teşvik eden veya engelleyen öğelerin
neler olduğu veya olabileceğinin Türk atasözleri ve deyimlerinde nasıl ifade edildiğinin incelenmesi
gerekir. Kültürel dünyamızın temel değerlerinden olan atasözlerimiz ve deyimlerimizin girişimcilik
ile eşleşen, çok yaygın kullanılan, girişimciliğe yakınlığı, olumlu veya iyimser, olumsuz veya
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kötümser ya da yansız veya tarafsız kavramlar olarak karşılaştırılmış, girişimciliğe olumlu vurgu
yapan atasözleri ve deyimler çalışmamızda yer almış ve açıklanmaya çalışılmıştır.

2. GİRİŞİMCİLİK VE TÜRKİYE
Girişimciliğin evrensel niteliklere sahip, sürekli bir gelişim içinde olan canlı ve dinamik bir yapıya
sahip olduğu bir gerçektir. Dünya üzerindeki her toplum için geçerli olan bu evrensel özellikler; risk
alma, sabır, çalışkanlık, hırs ve yeniliklere açık olma olarak tanımlanmaktadır. Ancak toplumsal
yapıdan çok etkilenen girişimciliğe, girişimcinin doğduğu, büyüdüğü ve içinde yaşadığı toplumun
değerlerini oluşturan tarihi, değer yargıları, dini, kültürü, zihniyet yapısı ve felsefesi gibi faktörler
şekil vermekte etkindir. Batı toplumu ve ülkemiz girişimcilik açısından tüketim referans alınarak
karşılaştırıldığında “Bir lokma bir hırka” anlayışının Türk toplumunda hala yaygın olduğu
görülmektedir. Batı uygarlığı değerler sistemini uluşturan dünya görüşü ile Doğu toplumları ve
özelde Türk toplumunun değerler sistemini uluşturan dünya görüşünün uyuşmadığı aksine çatıştığı
gözlemlenmektedir. Bundan dolayı, Batı’daki girişimciliği besleyen bir dünya görüşü uzak olmamız
nedeni ile batılı girişimciler gibi bir güçlü girişimci tipine geçmişte sahip olamadığımız ve gelecekte
olamayacağımız ifade edilmektedir. Bu olumsuz tanımlamaya rağmen girişimcilik Türkiye’de
gelişerek Batılı girişimcilerle rekabet edebilecek düzeye gelmektedir(Esen ve Yılmaz, 2011.,
Müftüoğlu ve Durukan, 2004). Günümüzde girişimcilik, kendi işini kurup, hedef ve hayallerini
gerçekleştirmek isteyen yetenekli bireylerin en önemli hedefleri arasında yer almaktadır. Ekonomik
ve sosyolojik açıdan önemli olan girişimcilik, ülkelerin gelişme ve kalkınma hedeflerine
ulaşmalarında önemli bir faktör olarak kabul görmektedir. Ekonomik değer açısından toplumlar için
en önemli kaynakların başında girişimci bireylere sahip olmak gelmektedir ve sosyolojik açıdan ise
girişimciliğe hazır kültürel altyapının mevcudiyeti başarı düzeyi için temel oluşturmaktadır. Bu
altyapının oluşumunda önemli unsurlardan olan atasözleri ve deyimler uzun yıllar toplumda
paylaşılan ortak değerlerin hayata bakışı düzenleyen kuramlardır. Türkiye, uluslararası girişimcilik
düzeyi açısından değerlendirildiğinde düşük düzeyde bir performans göstermektedir. Ülkemizin her
iş alanında girişimci bireylere ihtiyacı olmakla birlikte özellikle istihdam yaratarak sosyal gelişme
ve kalkınmayı destekleyen, ekonomik değer üreterek millî gelirde artışlar sağlayan, yeni ticari alanlar
ve sektörler oluşturan, ülkemizin uluslararası pazarda yer almasını sağlayacak ticari girişimcilik ve
ticari girişimcilere ihtiyacı vardır. Ticari girişimcilikteki özelliklerin gelişmesine bağlı olarak diğer
girişimcilik alanlarındaki değişim ve gelişim olduğundan ticari girişimcilik temel ve lokomotif
girişimcilik olarak tanımlanmaktadır. Ülkeler, girişimci fırsatlara, bu fırsatları üretecek,
değerlendirebilecek akılcı düşünebilen girişimci bireylerin girişimciliklerini geliştirmek, daha
nitelikli olabilmeleri için girişimciliği güncelleyen değişkenlere büyük önem vermektedir.
Girişimciliği etkileyen faktörlerden en önemlisi olan bireyin kişilik özellikleri yanında yaş, cinsiyet
gibi demografik temel özellikler de önemlidir. Girişimcinin kişisel özellikleri ile beraber aile, kültür,
eğitim, politika, ekonomi, din, medya, mevzuat, coğrafi özellikler, bazı kurum ve kuruluşlar gibi
çevresel etkiler girişimciliği etkileyen temel faktörlerdir.
Girişimciler, yaşamı kolaylaştıran ürün ve hizmet çeşitlerinde yenilikleri kurgulayan, üreten, yeni
üretim, pazarlama, finans tekniklerinde yenilikler getirerek toplumun ve insanların kullanımına
sunan kişilerdir. Girişimcilik, günümüzde tüm dünya toplumlarında yeni iş alanları oluşturan,
istihdamı artıran, rekabet edebilme gücünü geliştiren ve ekonomik büyümenin lokomotif aracı olarak
kabul edilmektedir. Ayrıca girişimcilik, aynı zamanda kişisel gelişimi sağlayan ve sosyal sorunların
çözümüne yardımcı olan, yeni kaynaklara ulaşan ve bu yeni kaynakları kullanarak toplumu yeni
teknolojilerle tanıştıran, önceden kullanılmamış, unutulmuş veya az kullanılan atıl haldeki kaynakları
üretime ve ekonomiye kazandıran özellikler içermektedir. Diğer bir anlatımla girişimcilik,
kullanılmakta olan üretim araçları, teknolojileri, alternatif hammadde kaynaklarının ve mevcut
girdilerin değişik biçimlerde kullanılmasını sağlayarak üretimi artırmaktadır. Girişimcilik
faktörlerini kullanarak yeni açılan bir işletme veya yeniden yapılandırılan mevcut bir işletme ülkenin
istihdam ve üretim hacmini artırırken aynı zamanda işsizlik sorununa çözüm imkânları üretir ve
sonuçta ekonomik kalkınmaya pozitif bir ivme sağlamış olur. Girişimci; yeni düşüncelerin
tasarlanmasını, yaratılmasını, yayılmasını ve uygulamasını hızlandırır, çeşitli ürünlerin üretimi ile
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endüstrilerin gelişmesine, yeni endüstrilerin doğmasına ve atıkların yeniden kullanılması ile doğal
kaynakların korunmasına ve çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunur. Ülkelerin kültürel
değerleri ve yapılarının doğası, girişimciliği baskıladığı gibi tersine girişimciliği teşvik eden, önünü
açan bir yapıda oluşturmaktadır. Bireysel başarıyı destekleyen, rekabet ve hür teşebbüs faaliyetlerini
desteleyen sistemler, potansiyel girişimci fikirleri oluştururlar. Bu özellikler, ortak düşünme,
davranma, paylaşma ve yaşama modelleri ile girişimci bir kültürü tesis ederler. Girişimcilik,
değişkenlik ve yenilikten oldukça etkilenen bir özelik gösterdiğinden toplumsal yapıdaki değişim,
gelişim ve başkalaşmada açısından büyük önem taşımaktadır. Yeni bir fikir, faaliyet, iş ya da meslek
üreten girişimcilik, insan hayatını kolaylaştıran yeni ürün veya hizmetlerin üretildiği sektörel
dinamik bir gelişim/değişim sürecini sürdürülebilir bir yapıya kavuşturur(Çetin, 2013., Aytaç ve
İlhan. 2007., İlhan, 2003).

3. KÜLTÜRÜMÜZ VE GİRİŞİMCİLİK
Girişimcilik, sosyolojik açıdan analiz edildiğinde toplumun sosyal yapısı ve etkenleri arasındaki
ilişkiler önemli düzeyde belirleyici rol oynamakta ve girişimcinin davranışları üzerinde güçlü
güdüleme etkisi yapmaktadır. Sosyal bilimciler, başta din ve inanç değerleri olmak üzere, siyasi
yapılanma, eğitim, yaş, cinsiyet, aile yapısı ve kökeni vb., etkenlerin iktisadi düşünce ve davranışın
oluşmasına, girişimci aktivitelerin artmasına kaynaklık ettiği noktasında görüş birliği
göstermektedir. 20. Yüzyıl kadar ticaretin hakir ve hor görüldüğü Türk toplumunda 20. yüzyılın
başlarında Kurtuluş Savaşı sonrası Cumhuriyetin ilanından itibaren ticaretle daha çok ilgilenmeye
başlanılmış, “Rızkın onda dokuzu ticarettedir,” hadisi küçük büyük birçok ticarethanede duvarı
süsleyen ticareti teşvik eden en güzel mesaj olarak yerini almıştır. Osmanlı Devletinin son dönemi
ve Türkiye Cumhuriyetinin ilk yılları için bir memurlar cumhuriyeti olarak tanımlandığı ifade
edilmektedir. Osmanlı-Türk toplumunda ticaretin hor görülmesinin sonucu olarak ülke içi ticaretin
ve diğer ülkeler ile yapılan dış ticaretin gayrimüslimlerin eline geçmesine gönüllü olarak izin
verildiği yaygın bir kanaat olarak görülmektedir. “Türk, düşmanının ayağına, hatta barış halinde
olduğu düşmanının ayağına mal satmaya gidecek kadar alçalmaz. Osmanlı zihniyeti içinde kâfir onun
ülkesinde ticaret yapabilmek için yalvarmakta ve Türk yüceliği ona bu işi yapabilmek için izin
vermektedir,” ticari açıdan kabul edilemeyecek bir tanımlamadır. Ancak sosyo-kültürel koşullar ve
teknolojik gelişmeye bağlı olarak üretim ve ticari değişim girişimciliği teşvik edici bir rol
oynayabileceği gibi girişimciliğin gelişmesine karşı direnç oluşturan bireylerin olduğu toplumları da
üretebilirler. Birey ve toplum üzerindeki en belirleyici güç kaynağı olarak tanımlanan kültür, ait
olduğu toplumun tüm yaşayışına etki ederek ilişki ve etkileşim süreçlerine, kurumsal yapılanmanın
yönetim ve örgütlenmesi, çalışma ve üretim sistemleri ve tüm fertlerin toplumsal davranışları üzerine
güçlü bir etki yapar. Bu kültür etkisi, gelenekleri yapılandırırken aynı zamanda ailede alınan eğitime,
ahlaki kurallara, davranış biçimlerine, yaşam tarzları, tüketim çeşitleri ve sosyal çevreye kadar birçok
ögenin oluşumunda yer almaktadır. Aynı zamanda yaptırım sistemlerini, spesifik tutum/davranış
kalıplarını üreten kültür dokusu birey ve toplumların ön kabulleri ve tercihleri büyük ölçüde yaşanan
toplumsal kültür tarafından yapılandırılmaktadır. Girişimcinin duygu, düşünce, güdü ve davranış
modeli içinde bulunduğu bu ortam tarafından şekillendirilir. Bilgi, birikim, başarı, risk alma, cesaret,
birikim ve yatırım yapma, iş fikri vs. gibi girişimci niteliklere ilişkin temel telkinler, uyarımlar ve
kararlar kültür tarafından belirlenir. Toplum yapısı ve kültürel birikimi gibi koşullardan dolayı bazı
ülkeler girişimcilik açısından çok uygun bir özelliklere sahip iken, Türkiye tarihi derinliklerinden
gelen bir takım özelliklerine rağmen girişimcilikte gereken kültürel düzeyi yakalayamamıştır.
Bireylerin, doğuştan gelen genetik özellikleri ve yaşadıkları toplumun kültürüyle şekillenen
girişimcilik kültürlerinin toplumsal değerleri olan atasözlerimiz ve deyimlerimizin iyi bilinmesi,
mana ve kavramsal özelliklerinin girişimcilik açısından analizi önem arz etmektedir(Esen ve Yılmaz,
2011., Aytaç ve İlhan. 2007., Sayar, 1986., Kahraman vd, 2011., Alp, 2014).
Küresel dünyanın teknolojik hız sonucunda kare dünya haline geldiği günümüzde ülkeler arası
etkileşim ve iletişim çok hızlı gerçekleşmektedir. Ülkemizde, iller bazında girişimcilik düzeyi
karşılaştırıldığında girişimcilik düzeyleri farklılık göstermektedir. Gaziantepli girişimci yeniliklere
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daha açık iken, Karadenizli girişimciler iş birliğine ve ortak yatırımlara daha istekli, Konyalı
girişimci, kredi ile yatırım konusunda isteksiz iken, Denizlili girişimci borçlanarak yatırım yapma
hususunda daha cesur davranmaktadır(Ülgener, 1991). Türkiye girişimcilik açısından geri bir ülke
olarak görünmesine rağmen genç nüfus avantajından dolayı büyük bir girişimcilik potansiyeline
sahiptir. Gelecek yıllarda ülkemizdeki girişimcilik düzeyinde artış olacağı ve bu artış hızının gelişmiş
illerimizde daha yüksek olacağı tahmin edilmekle birlikte, toplumsal girişimcilik bilinci gelişmesine
önem veren illerimizde bu sürecin daha hızlı bir gelişme göstereceği kanaati etkin bir düşüncedir.
Ülkemizde girişimcilik kültürünün gelişmesi, toplumda girişimcilik bilgi ve bilinci oluşumunun
kalıcı ve sürdürülebilir olması gerekmektedir. Gerçek girişimci; yüksek motivasyon, kendine güven,
enerjik, yenilik ruhu, yüksek başarı beklentisi, içsel kontrol, sabır, risk alma, kendini yönlendirme,
yüksek otonomi, bağımsızlık ihtiyacı, çevreyi etkileyecek faaliyetleri yapma, fırsatları değerlendirme
vb. kişisel özellikler veya davranış özelliklerini taşıyan kişidir ve günümüzde iş üretmede bu
özellikler büyük önem arz etmektedir. Ekonomik sorunların temeli olan işsizlik sorununun
çözümünde istihdam artışı sağlayan girişimciliğin teşvik edilmesi çabaları da dikkate değer sonuçlar
ortaya koymaktadır. Bu nedenle son yıllarda ülkemizde, hükümetler girişimciliğin geliştirilmesi için
çeşitli teşvik yöntemleri üzerinde çalışmakta, girişimcilik kredileri, yeni girişim destekleri ve iş
geliştirme merkezleri projeleri üzerinde durmaktadır(Esen ve Yılmaz, 2011., Aytaç ve İlhan.
2007.,Sayar, 1986., Kahraman vd, 2011., Alp, 2014).

4. ATASÖZLERİMİZ, DEYİMLERİMİZ VE GİRİŞİMCİLİK
Türk kültürünün iş yaşamına çeşitli yansımalarının olduğu açıkça görülmesine rağmen atasözlerimiz
ve deyimlerimizin girişimci üzerinde etkili olduğunu söylemenin zor olduğunu ifade eden
değerlendirmeler vardır. Bu değerlendirmelerde, kendi kültür ve değer yargılarını analiz etmede
ilkokul düzeyinin üzerinde çıkamamış bireylerin girişimcilik konusunda bu değerleri kullanmasının
pek mümkün görünmediği de ifade edilmektedir. Hatta girişimcilikte geri kalmamızın sebepleri
üzerinde kültür değerlerimizin olumsuz olduğu görüşü dahi yazılmıştır. Ancak girişimcilik ile ilgili
olduğunu düşünülerek değerlendirilen atasözlerimiz ve deyimlerimiz dikkate alınarak analiz
yapıldığında girişimcilik kavramı ile oldukça örtüşen bir yapı olduğu ortaya çıkmaktadır. Bugün
ekonomik değer olarak toplumların en temel ve önemli kaynaklarından olan girişimciler için sosyal
ve kültürel alt yapının mevcudiyeti çok önemlidir. Girişimcilik; aile, çevre, eğitim, kültür, ekonomik
gelir vs. gibi çeşitli faktörleri içerisinde bulunduran bir boyuta sahiptir. Bu faktörlerden özellikle
kültürel, sosyal ve ekonomik çevrenin rolü daha belirgindir ve en önemli unsurlarından birisi uzun
yıllar toplumun paylaşılan ortak değerleri olan atasözleri ve deyimlerdir(Esen ve Yılmaz, 2011.,
Aytaç ve İlhan. 2007.,Sayar, 1986., Kahraman vd, 2011., Alp, 2014).

4.1. Fırsat Girişimciliği ile İlgili Atasözleri ve Deyimler
Fırsat girişimciliği temel girişimcilik olarak tanımlanır ve girişimci için fırsat çok önemli bir
değerdir, girişimci fırsatları görür ve değerlendirir. Ticari değer taşıyan, girişimcinin önüne çıkan
fırsatların değerlendirilmesi ulusal ve uluslararası pazarlarda ülkeler için büyük önem taşımaktadır.
Girişimci kişiler, fırsat üreten düşünce ve fikirlerini ürün ve hizmete dönüştüren işleri yapma kararına
erken varırlar. Girişimci öz sezisi düşük olan veya olmayan diğer kişiler ise çok düşünür, sık dokur
ve bu yüzden iş için geç karar verdiğinden kaybederler. İş hayatı ve doğal hayatın işleyişi her zaman
insanların arzu ettiği şekilde olmaz ve süreçler herkesin dileğine uygun olarak gelişmediğinden bir
iş için uygun şartları kurgulamak her zaman mümkün değildir. Gerçekleştirmek istenen bir iş için
uygun şartları aynı anda bulmak mümkün olmadığından girişimci açısından fırsat uygun zemin
oluşturduğunda hemen değerlendirilmesi yoluna gidilmelidir. Kaybedilen fırsatları geri getirmenin
mümkün olmadığı durumları içeren birçok özlü söz kullanılır. Ticari değer taşıyan fırsatları
değerlendirmek gerekirken, bu fırsatlar değerlendirilemediğinde birey ve toplum kaybeder. Bu
yüzden kaçırılan fırsatlar yerine yenilerini beklemek büyük kayıplara sebep olacağından, fırsat
ortamlarında ondan hemen yararlanma yoluna gidilmeli, aynı zamanda sosyal, ahlaki ya da mali
miras belirleyici olmalıdır. Girişimciler motivasyon ve birikim sahibi kişiler olarak katma değeri en
uygun şekliyle yaratanlardır ve bu özelliklerinden dolayı iş yaşamında avantajlı durumlara yol
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açabilecek aktivitelerde küçük hesaplar peşinde koşmazlar. Her işin hızı ve bir gerçekleşme süresi
vardır, işi sonuca götüren acelecilik değil, aksine tedbirli, telaşsız davranmaktır. Kalite sınır tanımaz,
iyi ve güzel iş fikirleri için uzaklık olumsuz anlam ifade etmez, işin doğası gereği müşteri ilgisini
çeker ve müşterisini bulur. İyi bir iş fikri içeren bir girişimden en iyi sonuç almak için gerektirdiği
temel altyapı sağlam kurularak, nitelikli fikir, nitelikli insan, nitelikli araç ve gereçler ile iş yapılır,
olumlu sonuçlar içeren güzel işler üretilir. Kaybedilen fırsatları geri getirmenin mümkün olmadığı
durumları da anlatan yegâne atasözlerimiz vardır. Ancak atasözlerimiz, atalarımızın sürekli hareket
halinde olduğunu, dur durak bilmediğini, sürekli çalıştıklarını ve bir yere veya bir işe bağlanıp
kalmadığını ifade etmektedir. Örneğin bilgelik fışkıran atasözlerimiz özellikle bugün teknogirişimcilik ekseninden bakıldığında büyük bir anlam ifade etmektedir. Yeniliğe ve gelişmeye kapalı,
durağan, tembel, üşengeç, bir yere bağlanıp kalan (yani ayağını üzengiden çeken) kişinin, başarılı
olması, dirlik ve düzen kurmasının mümkün olmayacağı görülmektedir. Fırsatın her zaman ele
geçmeyeceğini bilen girişimci kişi eline geçen fırsattan yararlanmasını bilir. Bu durumu bir
atasözümüz ‘Ala keçi her zaman ak püsküllü oğlak doğurmaz’ şeklinde ifadesi etmektedir. Girişimci
açısından yapılacak iş, maksadın gerçekleşmesini sağlayacak nitelikte olmalı ve bir işe atılmadan
önce bir bilene danışmalıdır. Deneyimli kişilerin geçmişinde yaptığı işlerin tecrübesini almak,
yapılacak veya girişilecek işte başarıya destek olur veya aksi bir durumda işten en az zararla
çıkılmasını sağlar. Ancak başkalarının görüşleri yanıltıcı ve birbirine zıt öneriler ile karışıklığa
sebepte olabileceğinden işi içinden çıkılmaz hale getirebilir. Girişimci, iş konusunda son kararı
kendisinin vermesi gerektiğini bilir, bir işe başlamak için başkasına danışır fakat yardım beklemez
kendi imkanları ile işe başlar. Girişimci insan, geliri bol olduğu, işi yolunda gittiği zaman ilerisi için
para biriktirmeye, mal mülk edinmeye bakmamalı, büyüme hedefli yeni işler ve yenilikler peşinde
olmalıdır. İşinin ehli olan ve işini bilen girişimci, yakalayacağı fırsatları, yararlanacağı kaynakları ve
iş ortamını iyi bilir. Girişimci, süreklilik sağlayacak işler planlar, çalışır ve çalıştığı sürece elindeki
malların verimi ve elindeki malları artar. Kişinin zenginleşmesi toplumun zenginleşmesidir, insan ne
kadar çok çalışırsa, toplumda o kadar çok kazanır, zenginleşir ve rahat bir hayata kavuşur. Türk
atasözleri ve deyimleri içinde fırsat ile ilgili en güzel örnekler Tablo 1‘de özetlenmiştir.
Tablo 1. Fırsat ile ilgili Türk Atasözleri ve Deyim Örnekleri
Fırsat Girişimciliği ile ilgili Atasözleri
Fırsat Girişimciliği ile ilgili Deyimler
Ala keçi her zaman ak püsküllü oğlak doğurmaz
Ben istedim binecek, Allah verdi götürecek.
Aş taştı, kepçenin pahası sorulmaz.
Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez.
At binenin, kılıç kuşananın.
Çalışan karşılığını alır.
Boğulursan derin gölde boğul.
Verirsen doyur, vurursan duyur.
Ek tohumun hasını, çekme yiyecek yasını.
Fırsatları değerlendirmek gerekir.
Eşeğin kuyruğunu kalabalıkta kesme; kimi uzun der, Değirmeni sel aldı, savacak mı arıyorsun.
kimi kısa.
Geçti Bor'un pazarı, sür eşeği Niğde'ye.
İş bilmek iyidir.
Gezen tilki aç kalmaz.
Hareket berekettir.
Her zaman gemicinin istediği rüzgar esmez.
Kulağı delik olmak.
Herkesin arşınına göre bez vermezler.
Yavuz at, yemini kendi artırır.
İnanma yaz gününün yağmuruna, yağar yağar gün Osmanlı'nın ayağı üzengide gerek.
doğar.
İşleyen demir pas tutmaz.(Sürekli çalışmak iyidir)
Sen işlersen mal işler, insan öyle genişler.
Kel ölür sırma saçlı, kör ölür badem gözlü (olur).
Su akarken testiyi doldurmalı (doldur).
Kurt keçinin iyisini seçer
Vakit nakittir.
Su aktığı yere yine akar.
Atı alan Üsküdar'ı geçti.
Tabağında balın olsun, arı Bağdat'tan gelir;
Tırnağın varsa başını kaşı
Terazi var tartı var her şeyin bir vakti var.
Basireti bağlanmak
Toprağın ne ele ver, ne sele ver.
Toprağı işleyen, ekmeği dişler.

Atasözleri ve deyimlerimize göre girişimcilik açısından, faaliyet alanında çalışarak bütün gereklerini
yerine getiren kimse, çalışmanın karşılığını elde eder. Emeksiz yemek olmayacağını ifade eden
atasözleri ve deyimlerimize göre bir iş için emek veren kişi, onun nimetlerinden yararlanmaya hak
kazanır. Birey bilgisi, becerisi, imkanı ve kendine güveni var ise işe başlamalı, başkalarından gelecek
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yardımın beklentisi ve gelen yardımın taşıyacağı riskleri dikkate almalıdır. Gayretli, girişken,
çalışkan, işini ihmal etmeyen, üzerine aldığı işi gerektiği şekilde tam yapan kimseler karşılığını
alırlar. Ayrıca bir atasözümüzde ’vakit nakittir’ ifadesinde belirtildiği gibi, zaman, para gibi
değerlidir, iş için zaman bir kayıptır ve bu zamanı bir daha elde etmek mümkün olmadığından
dolayısıyla zaman kaybı iş kaybına, iş kaybı da para kaybına yol açar. Araştırmalar, Türk toplumunun
değerler dünyasının girişimcilik olgusunu teşvik eden ögelerin yaygın kanaatin aksine bir hayli
yüksek olduğu, girişimcilikle ilgili atasözleri ve deyimlerin yüksek düzeyde olumlu yönde anlam
içerdiğini ifade etmektedir. Türk toplumunun kültürel yapısı ve zihniyet dünyasında kazanma
isteğinden uzak bireylerin varlığından ve pazar ekonomisini engelleyici bir anlayıştan söz etmek
mümkün değildir(Esen ve Yılmaz, 2011).

4.2. Risk ile İlgili Atasözleri ve Deyimler
Atasözlerimizde kişinin, maddi konularda başkalarına değil kendi yetenek ve birikimine
güvenmesinin gerekliliğine, işin planlanan şekilde yürütülebilmesi için zaman, mekân, araç ve iş
süreçlerinin uyumlaştırılmasının önemli olduğuna vurgu yapılmaktadır. Girişimcilik ve iş yaşamı
yanlış yatırım yapma ve yanlış yatırım uygulamaları açısından ciddi risklere sahiptir. Sürekli
değişim içeren iş dünyası, çeşitli ve değişken problemler üretmekte olduğundan, bu problemlerin
önlenmesi ve fırsata dönüştürülmesi için girişimcinin özel birikim sahibi olması gerekir. Risk alma,
azimli, yenilikçi, çalışkan ve doğru akıl yürütme yeteneği tipik bir girişimcinin taşıdığı
özelliklerdendir. Girişimci özellikleri taşıyan, her türlü yeni riski göze alan bireyler için yeni işler
kurmak sorun olmamaktadır. Girişimciler istediklerine erişebilmek için özveri, işte oluşabilecek her
türlü riski alır ve gereken fedakârlıkları yaparak amaçlarına ulaşırlar. Ancak, doğru zamanda, doğru
yerde, doğru işe yatırım yapanlar başarılı girişimcilerdir. Başarı çalışmaya, özveriye bağlıdır, zahmet
ve özveri olmaksızın nimet ve başarı elde edilmesi çok zordur. Gereken iş planlarını yapmadan,
riskleri görüp önlemini almadan, işi nasıl ve ne şekilde değişkenler üreteceğini analiz etmeden, iş
girişiminde bulunan kişi, hem başarısız olur ve hem de o iş için gerekli olan imkanları da kaybeder.
Girişimci, risk alırken, gelir kaynaklarını ve giderini işine göre ayarlamalı, mevcut sermayesini baz
alarak iş planını kurgulamalıdır. İnsan meslek edindiği ve yaptığı işi sevmeli, elindeki nimetleri
küçümsememeli ve tamahkâr olmamalıdır. Ticaretin temeli cesaret ve piyasa kurallarına uymaktan
geçmekle birlikte, ticarette kar ve zararın kardeş olduğunu, her zaman kazanmanın veya çok
kazanmanın mümkün olmadığını temel kural olarak kabul etmek gerekir. Ticari faaliyetler
sürprizlerle iç içedir, iş hayatında beklentilerinin gerçekleştirilmesi ekonomik koşullara ve ticari
yapısal uygunluğa bağlı olduğundan ticarette kar veya zarar edilebilir. Diğer yandan, girişimcilik
babadan oğula aktarılan bir meziyet olmamakla birlikte, güven açısından aktarılan her birikim iş
yaşamının gerçekleri dikkate alındığında tecrübe ve erdemlilik olarak ifade edebilir. İş kurma
amacıyla ticari faaliyete başlayan kişi, girişimci ruh ve yeteneğine sahip değilse iş yaşamı verimli
geçmeyebilir. İş ortamında her an çeşitli sorunlar meydana gelebilir ve bu sorunların aşılması da
girişimcinin özel birikimi, tecrübesi ve risk alma cesareti en önemli etkendir. Türk atasözleri ve
deyimleri içinde risk ile ilgili örnekler tablo 2‘de özetlenmiştir.

4.3. Girişimcilik Açısından Olumsuzluk İçeren Atasözleri ve Deyimleri
Türk toplumunun tarihi birikimlerinin ve inanç değerleri yapısının bir yansıması olan atasözleri ve
deyimlerinde birbirlerine zıt, birbirleriyle çelişen ifadelerin görülmesi düşünce dünyasının
tutarsızlığına bir işaret olarak değil, dinamik yapıdaki toplumların değişkenleri dikkate alan,
koşullara göre üretebileceği fikirlerin çeşitliliğini açıklayan bir özellik olarak görülmelidir.
Toplumun genelde olumsuz etkilendiği savaş, kargaşa, açlık, yoksulluk ve ekonomik sıkıntıların
olduğu dönemlerde toplumlar kendi zihniyet dünyalarından ziyade daha çok kanaat kültürüne ait
değerler ile ön plana çıkmaktadırlar. Aksine bolluk, barış, bereket dönemlerinde ise daha çok
çalışma, kazanma, zenginlik gibi kavramlar ön plandadır. Aynı konuda birbiri ile çelişen zıt
atasözleri ve deyimlerin bulunması toplumlar için karmaşık bir zihniyet dünyasını değil, o toplumun
kültürel zenginliğini göstermektedir. Türk toplumunun, binlerce yıl öncesine dayanan tarihi geçmişi
“zamanın ruhuna” uygun esnek bir kültür ve düşünce dünyasına sahip olduğunu ve her zaman
toplumsal refleksler üretebilecek bir kapasitesi olduğunu göstermektedir. Çeşitli ve geniş çaplı
hedeflerle iş piyasasında faaliyet göstermek niyetinde olan girişimciler için daha sınırlı ve dar
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kazanımlar ancak geçici katkı sağlarlar. İş yapma isteğinde olan bireyler için somut iş etkinliklerine
dayanmayan çabaların bir katma değeri olmaz, zira iş parametrelerinin sistemli değerlendirilmesi ve
gereksiz uygulamalardan kaçınılması gerekir. İşletmede kaynakların sınırlı olduğu bilinmeli, kaynak
kullanımına dikkat edilmeli ve yapısal uygunluğa sahip işletmecilik uygulamaları yapılmalıdır. İş
yapma isteğinde olan bireyler için somut iş etkinliklerine dayanmayan çabalar bir katma değer
üretemez. İş yaşamındaki girişimci karaktere sahip kişiler için, aktif bir çabanın içine girmemek ve
başarılı sonuçların üretilmesine engel olur. İyi başlamayan, aksayan ve aksiliklerden bir türlü
kurtulamayan işin başlangıç ve gidişatı nasıl sonuçlanacağı konusunda fikir vermektedir. İşi ehlinin
yapması aklın gereği olup kişinin yeteneği, yaptığı işin bütün boyutlarıyla ve yüksek standartlarda
tamamlaması ile ölçüldüğünden işlerden iyi sonuç almak isteyenler mutlaka yetenekli oldukları işleri
yapmalıdırlar. Temenni etmekle bir sonuca ulaşılamayacağından işi istenildiği kadar güzel ve
kusursuz biçimde üretmek yetenek ve azim gerektirmekte olduğundan sonuca ulaşmak dilemek ile
değil, gayret sarfetmek ve gerektiği şekilde çalışmaktan geçmektedir. Üşengeç, tembel, gevşek ve
çalışma isteği duymayan kişinin bir şey elde etmesi mümkün değildir. Ne yazık ki her iş fikri başarılı
olmamaktadır ve iş fikrinin başarılı olabilmesi için işin sonucu olan ürünler iyi analiz edilmeli,
mükemmel şekilde üretilerek toplumsal talepleri karşılamalı ve başarı için risk minimum düzeye
düşürülmelidir.
Tablo 2. Risk ile ilgili Türk Atasözleri ve Deyim Örnekleri
Risk ile ilgili Türk Atasözleri
Risk ile ilgili Deyimler
Acı patlıcanı kırağı çalmaz.
Acele bir ağaçtır, meyvesi pişmanlık.
Ayaklar(paça) ıslanmadan balık tutulmaz.
Acele işe şeytan karışır.
Bir koyundan iki post çıkmaz.
Acele yürüyen yolda kalır.
Boğulursan derin gölde boğul.
Aceleci sinek süte düşer.
Cömert derler maldan ederler, yiğit derler candan
Ağır taş yerinden kalkmaz, yuvarlanan
ederler.
taş yosun tutmaz.
Dağ başında harman yapma, savurursun yel içinde.
Beş paran varsa, beş düğüm vurmak
gereklidir.
Hamama giren terler.
Bir atımlık barutun var.
Herkesin hamuru ekmeğine göredir.
Erzurum arpalık Erzincan buğdaylık.
Hesabını bilmeyen kasap, ne satır bırakır, ne masat.
Fakir olayım dersen uykuya başla.
Huyunu suyunu bilmediğin at yanına yaklaşma.
Güvenme varlığa düşersin darlığa.
Irmak kenarına çeşme yapılmaz.
İki ölç, bir biç.
İşine (sanatına) hor bakan, boynuna torba takar.
Kar, zararın kardeşidir (ortağıdır).
Korkak bezirgan ne kar eder, ne zarar.
Mal canı kazanmaz, can malı kazanır.
Öksüz çocuk göbeğini kendisi keser.
Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına.
Pilav yiyen, kaşığını yanında (belinde) taşır.
Rençper kırk yılda, tüccar kırk günde.
Sirkeyi, sarımsağı düşünen (hesaplayan) paçayı
Sabreyle işine hayır gelsin başına.
yiyemez.
Evdeki hesap çarşıya uymaz.
Toprağı işleyen, ekmeği dişler.
Üşenenin (utananın, erinenin) oğlu kızı olmamış.
Toprağın ne ele ver, ne sele ver.
Veresiye şarap içen, iki kez sarhoş olur.
Zengin olayım dersen durmadan işle.
Olmadık yılın yağmuru harman vakti gelir.
Yolu sormak, kaybolmaktan iyidir.
Akşamdan önce ışık yakan sabaha çırasında yağ
El eliyle yılan tut
bulamaz.

Türk toplumunun geleneksel ideal ahlak anlayışında insan; “madde dünyasıyla devamlı temasların
doğuracağı her türlü ihtiras taşkınlığından, hatta gelecek kaygısından uzak, iç alemine çekilmiş,
telaşsız ve rızkından emin bir insan” portresi ile tanımlanmaktadır. Türk toplumunun daha çok
kolektivist ya da kamucu bir toplum görüntüsü verdiği, genel olarak cemaat bağlılığının etkinliği
sonucu bireyciliğin gelişmediği, kişisel insiyatif, girişimci değer ve faaliyetlerin zayıf olduğu bir
sosyal doku özelliği gösterdiği, ancak yakın dönemdeki değişimler ile bu anlayışın zayıfladığı
gözlemlenmektedir. Kanaatkâr, kaderci, bir hırka bir lokma anlayışına sahip kültürel yapılarda para
biriktirme, çok çalışma, ihtiyaçtan fazla üretme, kazancı kutsama, fırsat kollama, rekabet, vb,
kavramların önem ifade etmediği, meşruiyet, teşvik ve yönlendirmenin yetersiz ve az olduğu ifade
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edilmektedir. Bunun aksine; kazancı, biriktirmeyi, üretimi, rekabeti, başarıyı, hırsı vs. teşvik eden
Batılı toplumların kültürlerindeki bu özelliklerin sosyo-kültürel zemine (bireycilik, kazanma hırsı
gibi) sahip olduklarından girişimcilik olgusunun Batı’da geliştiği ve ekonomik açıdan çok önemli bir
rol oynadığı görülmektedir. Türk toplumunun, kültürel referanslarından hareketle belli dönemlerde
gösterdiği başarılı özelliklerin bir tüm zamanlar için geçerli olduğunu ileri sürmek ve toplumun
zihniyet dünyasına ait diğer unsurların üzerlerinin örtülmesine zemin hazırlamaktadır. Yeniliklere
karşı tüm toplumlar, mevcut toplumsal yapılarını korumak için toplumsal dayanışma ruhuyla hareket
etmişler, yeniliklere şüphe ile yaklaşmışlardır. Bu toplumsal ontolojik yapıyı oluşturan düşünce
dünyası ve kavramlardan kaynaklanan sosyolojik refleksler ile açıklanabilir. Bütün bunlarla beraber
Türk toplumunun zihniyet dünyasından kaynaklanan ve girişimciliğe olumsuz bakış açısı ve
yaklaşım içeren direnç merkezleri olduğunu gözardı etmemek gerekir. Bir sosyal değişim olgusu
karşısında toplumların tümüyle karşı ya da pür destekleyici tavır takınmadığı gerçeğinden hareket ile
“Türkiye’de hâlâ devletin herhangi bir kurumunda bir istihdam edilme ve çalışma fırsatı bulanlar,
toplum içinde hala kendiişlerini kurmaya çalışanlardan daha çok saygındırlar. Türk toplumunun
yönetim geleneğinde, toplumdan daha çok devlete öncelik verildiğinden, toplumun bütün kesimleri,
devletin topluma hizmet etmesinden ziyade, toplumun devlete hizmet etmesi anlayışını benimserler.
Bu kültürel ve sosyal anlayıştan kaynaklanan faktörlerin etkisi ile Anadolu insanında girişimcilik ve
risk alma kültürü, küreselleşen dünyanın gerektirdiği hız ve yoğunlukta gelişmediği, bu tespitlerin
önemli gözlemler olduğu görülmektedir(9,16,17). (Aytaç ve İlhan. 2007., Gürdoğan, 2008).
Girişimcilik açısından olumsuzluk içeren Türk atasözleri ve deyimleri tablo 3 ‘te verilmiştir.
Tablo 3. Girişimcilik Açısından Olumsuzluk İçeren Türk Atasözleri ve Deyim Örnekleri
Olumsuzluk içeren Atasözleri
Beş paran varsa, beş düğüm vur”mak gereklidir.
Çatal kazık yere girmez.
Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz.
Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.
Herkes kaşık yapar ama sapını ortaya getiremez
Kar susuzluk kandırmaz kavurga karın doyurmaz.
Leyleğin ömrü laklak ile geçer.
Şapkası dar gelen, başım büyük sanır
Şeytanla kabak ekenin, kabak başına patlar
Veresiye şarap içen, iki kez sarhoş olur.
Hayır iste komşuna hayır gelsin başına.
Olmadık yılın yağmuru harman vakti gelir.
Tandır başında bağ dikmek kolaydır.
Mal canı kazanmaz, can malı kazanır.
Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına.
Küçük suda büyük balık olmaz.
Ehveni Şer Şerlerin En İyisidir.
Şahin ile deve avlanmaz.

Olumsuzluk içeren Deyimler
Az iyidir, az olsun öz olsun.
Aza kanaat etmek gerekir.
Azıcık Aşım, Ağrısız Başım.
Böyle Gelmiş Böyle Gider.
Çok hırs iyi değildir.
Çok mala haram karışır.
Eski köye yeni adet getirme.
Fazla çalışmak iyi değildir.
Haline şükretmek gerekir.
Harman dövmek keçinin işi değil.
Herkesin rızkı bellidir.
İcat çıkarma.
İnsanın gözü doymaz.
İş ara, sigortalı olsun.
İş çıkarma.
Ne karanlıkta yat, ne kara düş gör
Olsayı bulsaya vermişler hiç doğmuş.
Sana vereyim bir öğüt, Kendin ununu kendin
öğüt.
Takdir ne ise o olur.

Fazla mal insanı düşman sahibi yapar.

5. SONUÇLAR
Çalışmada, Türk atasözleri ve deyimlerinde kullanılan atasözleri ve deyimlerinin girişimcilik ile olan
ilişkileri incelenmiştir. Girişimcilik ile örtüşen Türk atasözleri ve deyimleri ülkemiz insanının
kültürel ve ticari karakterini belirlemek açısından önemlidir. Zira atasözleri ve deyimler her zaman
geçerli olmuş ve yanılgıya sebep olmamıştır. Girişimcilikte başarı için girişimciyi besleyen temel
faktörler; ülkenin siyasi, sosyolojik ve kültürel değerleri kişinin çevresini oluşturan kültürel doku ve
bireysel olarak sahip olunan kişilik özellikleri, ticari yapısı girişimcilik potansiyelini oluşturan
yapının temel taşlarıdır. Türk toplumunun tarihi zenginliği, kültürel derinliği ve zihniyet dünyasında
büyük önem ifade eden atasözleri ve deyimlerinin girişimcilik için de önem arz ettiği ve yenilik ve
farklılık için değişkenlere uyum sağlamada ilimiz ve ülkemiz için büyük bir birikimin olduğu
görülmektedir. Ne yazık ki bugün bu birikimin yenilik, farklılık, girişimcilik teknoloji gibi
kavramlarda yeterince kullanıldığını, ekonomik değerler üretecek bir anlayışın içinde olduğunu ve
toplumun kabullendiği değerler haline geldiğini söylemek zordur. Bu noktada illerimiz ve ülkemiz
1040

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

boyutunda kamu, eğitim kurumları, STK, özel sektör ve her bir birey olarak girişimciliği teşvik eden
atasözlerine ve deyimlere yer vererek yaygınlaştırılması ile girişimciliğin geliştirilmesine kültürel
değer olarak katkı sağlanmalıdır. Girişimcilikte başarılı olmuş bireylerin illerimiz ve ülkemizde
yapılacak faaliyetler ile genç kuşakların özgüvenini artıracak çalışmalar yaparak girişimcilik ruhu ve
kültürünün toplumda yaygınlaşması, kabul gören saygın bir kavram olarak değerlendirilmesi bir olgu
olarak karşımızda durmaktadır. Ülkemiz insanının girişimcilik merkezli sosyal ve kültür
özelliklerinin tanımlanması bakımından bu tür çalışmalar devam etmeli ve doğal, beşeri, sosyal yapı
ve kültürel faktörlerinin etkisi incelenmelidir. Atasözlerimiz ve deyimlerimizin özellikle genç
kuşaklarca kabullenilmesi ve kullanılması için kamu ve ticari kurumlar tarafından hazırlanan afiş,
broşür, takvim, ajanda vb. ürünlerin araç olarak kullanımı ile girişimciliği teşvik etmelerine katkı
sağlanabilir. Girişimciliğin ekonomik hayatta yer alması için ticari girişimcilik zihniyetinin ve
kültürünün toplumda yaygınlaşması gerekmektedir.
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KURUMSAL GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİĞİN İŞLETME
PERFORMANSINA ETKİSİ
THE EFFECT OF CORPORATE ENTREPRENEURSHIP AND
INNOVATION ON BUSINESS PERFORMANCE
Suat OKAY1

Mahmut TEKİN2

Abstract
Corporate Entrepreneurship; It is the type of entrepreneurship that makes it possible to make
initiatives that can be useful by producing innovative ideas in order to enable the institution to
progress further. With Corporate Entrepreneurship, competition in the institution will increase and
employees will be able to work more effectively and efficiently by giving importance to their work.
This type of entrepreneurship changes the institutional structure positively with innovative
movements and ideas within the institution. With the encouragement of Corporate Entrepreneurship,
innovative and entrepreneurial organizational structures may emerge. In this context organizational
culture is among the important components of corporate entrepreneurship in individual values and
creativity.
In this study, the concept of corporate entrepreneurship and its relation to innovativeness,
applicability in health enterprises and business performance are examined. The survey's
questionnaire was applied to a public and 4 private hospital employees in Batman. As a result of the
research, it was determined that the concept of corporate entrepreneurship and innovation in health
enterprises is not yet fully understood and that the concept of corporate entrepreneurship and
innovation has a positive influence on the performance of health enterprises. By going out of the
results of the research; to benefit from corporate entrepreneurship and innovation activities in the
field of health; in-service trainings in areas such as innovation, risk management, AR-GE and
strategic management should be planned and updated with continuous training. Innovation studies
should be supported and encouraged. Efforts should be made to raise awareness at all levels of the
management levels of institutions and businesses in corporate entrepreneurship and innovation
activities in order to provide quality service to meet customer demands and to create value in the
market by providing competitive advantage. As a result of the study, a general evaluation was made
and recommendations were presented.
Key Words: Entrepreneurship, Corporate Entrepreneurship, İnnovation, Business Performance.
Özet
Kurumsal Girişimcilik; kurumun daha ileriye giderek gelişmesini sağlamak üzere yenilikçi fikirler
üreterek faydalı olabilecek girişimler yapmayı sağlayan girişimcilik türüdür. Kurumsal
Girişimcilikle kurumda rekabet artacağı için çalışanlar da işlerine önem vererek daha etkili ve verimli
çalışabilecektir. Bu girişimcilik türü kurum içinde yapılacak yenilikçi hareket ve fikirlerle kurumsal
yapıyı olumlu yönde değiştirir. Kurumsal Girişimciliğin teşvik edilmesiyle birlikte ortaya yenilikçi
ve girişimci organizasyon yapıları ortaya çıkabilir. Bu bağlamda örgüt kültürü bireysel değerler ve
yaratıcılık kurumsal girişimciliği önemli bileşenleri arasında yer almaktadır.
Bu çalışmada, kurumsal girişimcilik kavramı ve yeniliğin, sağlık işletmelerinde uygulanabilirliği ve
işletme performansı ile ilişkisi incelenmiştir. Araştırmanın anketi Batman’da yer alan bir kamu ve 4
özel hastane çalışanlarına uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda, sağlık işletmelerinde kurumsal
girişimcilik ve yenilik kavramının henüz tam anlamıyla bilinmediği ve kurumsal girişimcilik ve
yenilik kavramının sağlık işletmelerinin performansı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu
belirlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarından yola çıkarak; sağlık alanında kurumsal girişimcilik ve
1
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yenilik faaliyetlerinden yararlanmak için; inovasyon, risk yönetimi, AR-GE, stratejik yönetim gibi
alanlarda hizmet içi eğitimler planlanmalı ve sürekli eğitim ile güncellenmelidir. İnovasyon
çalışmaları desteklenmeli ve cesaretlendirilmelidir. Müşteri taleplerini karşılayacak kaliteli hizmet
sunabilmek ve rekabet üstünlüğü sağlayarak pazarda değer yaratmak için kurumsal girişimcilik ve
yenilik faaliyetlerinde kurum ve işletmelerin yönetim kademelerinin her düzeyinde farkındalık
yaratılması için çalışmalar yapılmalıdır. Çalışma sonucunda genel bir değerlendirme yapılarak
öneriler sunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: Girişimcilik, Kurumsal Girişimcilik, Yenilik, İşletme performansı.

GİRİŞ
Girişimcilik, günümüzde üzerinde pek çok çalışma yapılan bir alan haline gelmiştir. Fakat
girişimcilik kavramının hangi bileşenlerden meydana geldiği konusunda hala belirsizlikler
mevcuttur(Landström vd, 2012: 1154). Ekonomilerde, girişimcilik tanımı iki türlüdür. Bunlardan
birincisi, ‘yeni bir işe başlamak’ iken, diğeri ‘kendi işini yapmak, kendi işine sahip olmaktır’. Hart
2003 yılındaki çalışmasında, girişimciliği; yeni işler geliştirmek için başlangıç ve gelişim süreci
olarak tanımlamıştır(Aktaran: Gries vd., 2011: 216,217). Share ve Venkataraman, 2000 yılında
girişimcilik kavramını tanımlarken; girişimcilik; gelecekteki ürünlerin ve hizmetlerin oluşumunu
etkileyecek olan fırsatların, kimler tarafından, nasıl ve ne zaman keşfedileceği ve geliştirileceği ile
ilgili çalışmalar olarak ifade etmiştir(Aktaran: Landström vd, 2012: 1154).
Kurumsal girişimciliğe yönelik çalışmaların 20.Yüzyılın sonlarına doğru arttığı görülmektedir.
İşletmelerin kendi içinde yenilikçiliğe yaparak girişimciliği geliştirmesi olarak ifade edilen bu
kavram, girişimcilik faaliyetlerini üst kademe yöneticilerine bağlı bir fonksiyon olmaktan çıkarıp, alt
kademelere doğru yönlendirerek yukarıdan aşağıya doğru bir yönelim sağlamıştır. Yenilikçilik ve
rekabetçiliğe bağlı olarak girişimciliğin seviye ve içeriğinde yaşanan bu değişimler, kurumsal
girişimciliğin (corporate entrepreneurship) örgüt seviyesinde girişimcilik eğilimi (firm-level
entrepreneurial orientation), kurum içi girişimcilik (internal corporate venturing), iç girişimcilik
(intrapreneurship) gibi kavramların ortaya çıkmasına neden olmuştur (Morrison, Rimmington ve
Williams, 2001: 54-55; Morris ve Kuratko, 2002: 31; Ağca, 2005:1).
Günümüz işletmelerinde rekabetçi ve yenilikçi olabilmek için kurumsal girişimcilik işletmelerde
önemli bir stratejik araç haline gelmiştir. Kurumsal girişimcilik ve yeniliğin işletme performansı
arasındaki ilişkiyi ölçmeyi hedefleyen bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci
bölümünde; genel olarak girişimcilik ve kurumsal girişimcilikle ilgili kavramsal bir çerçeve
oluşturulmuştur. Kurumsal girişimcilik kavramları ve özellikleri ile ilgili literatür çalışmaları
yapılmıştır. Kurumsal girişimcilikle ilgili ulusal ve uluslararası alanda yapılmış olan tanımlara ve
çalışmalara yer verilmiştir. Kurumsal girişimciliğin temel boyutları olan; "yenilikçilik", "risk alma",
"proaktiflik", "örgütsel yenilenme" ve "rekabetçi agresiflik" boyutları incelenmiştir. Çalışmanın
ikinci bölümünde; yenilikçilik kavramları, yeniliğin tanımı yapılarak türleri ve boyutları açıklanmış
ve yenilikçilik incelenmiştir. Çalışmanın üçüncü bölümünde; performans kavramına yer verilmiş, bu
bölümde işletme performansı; kurumsal girişimcilik faaliyetlerinin kârlılık, büyüme, maliyet, satış
geliri, pazar payı, yatırımın geri dönüşü ve doluluk oranı gibi finansal; yenilik, kalite-müşteri boyutu,
verimlilik, çalışanların yaşam kalitesi, sosyal sorumluluk ve sosyal kabul gibi finansal olmayan
performans verileri incelenmiştir. Çalışmanın dördüncü bölümünde; işletmelerde yürütülen
kurumsal girişimcilik ve yenilik faaliyetlerinin, işletme performansına etkisini tespit etmeye yönelik
araştırmanın metodolojisi incelenmektedir. Ayrıca bu bölümde, araştırmanın önemi, amaçları,
hipotezleri, örnekleme süreci, veri toplama yöntemi süreci ve araçlarına ilişkin bilgilere yer
verilmektedir. Batman ilinde faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilen araştırmanın
yöntemi ve verilerin analizinde kullanılacak olan istatistiksel teknikler açıklanmaktadır.
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1.GİRİŞİMCİLİK VE KURUMSAL GİRİŞİMCİLİK
1.1. Girişimcilik
Girişimcilikle ilgili yapılan tanımlarda genel olarak akademisyenler tarafından üzerinde görüş
birliğine varılan temel noktalar; inisiyatif alma, kaynakları ve koşulları kullanılabilir değerlere
dönüştüren sosyal ve ekonomik alanlarda düzenleme yapma, risk ve başarısızlığı kabul etme yer
almaktadır(Ağca, 2005:7; Kao, 1989:91). Girişimcilik, bir iş fikrine sahip olarak pazardaki fırsatları
değerlendirmek ve mal ve hizmet üretmek amacıyla üretim faktörlerinin bir araya getirilerek,
işletmesiyle ilgili faaliyetler bütünüdür(Tekin, 2016:3). Girişimcilik, ekonomik büyüme ve gelişme
sürecinde işletmelerin rekabet avantajı elde etmeleri ve sürekliliklerini sağlamaları gibi birçok
nedenden dolayı önemli bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Girişimcilik, kaynakları ekonomik
olarak seferber etme, harekete geçirme faaliyetleridir(Aytaç, 2006:141; Hisrich, Peters ve Shepherd,
2005:8). Girişimci, mal ve hizmet üretimini gerçekleştirebilmek için riski üstlenerek doğal kaynak,
sermaye, emek gibi üretim faktörlerini bir araya getirip faaliyete geçiren kişi olarak
tanımlanabilir(Tekin, 2014:3). Girişimci bir bakış açısıyla herhangi bir kişi risk alarak iş kurarak
bunu uygulayabilir. Bu bakış açısıyla gerek işletme içinde, gerekse işletme dışında kâr amaçlı veya
kâr amaçsız girişimler kurulabilir. Girişimcilik kavramında amaç, yenilikçi fikirleri örgütsel
gerçeklere uygun hale getirip uygulayabilmektir. Bu bağlamda girişimciler yeni bir işletme kurarak
veya mevcut bir işletme içinde eskiyi ortadan kaldırarak yenilikler yaratmaya çalışırlar. Girişimci
düşünme ve davranma, her ülkede ve her düzeydeki işletmede işlerin uygulama şeklini ve süreçlerini
değiştirmeyi amaçlar. Günümüzde girişimcilik bağımsız bir kavram olmaktan ziyade işletme
organizasyonu kültüründen kök alan bir süreç olarak ifade edilebilmektedir(Fiş ve Wasti, 2009:132).

1.2. Kurumsal Girişimcilik
Genel anlamda "mevcut bir işletme içerisinde girişimcilik" olarak ifade edilen kurumsal girişimcilik,
literatürde bir kurumun girişimciliği; risk alma, innovasyon, proaktivite ve agresif rekabet
yönelimlerini içeren örgütsel yönelime eş değer olarak ifade edilir(Bulut vd, 2008: 1390). Kurumsal
girişimcilik, girişimcilik eğiliminin bir parçası ve eyleme dönüştürülmüş şekli olarak bir işletmenin
tüm yenilikçilik, stratejik yenilenme ve yeni iş kurma faaliyetlerinin tamamı olarak
tanımlanmaktadır(Zahra, 1996:1715).
Günümüzde sektörler; kısıtlı kaynaklar, yaşanan teknolojik gelişmeler, ürünlerin kısa ömür döngüleri
ve küreselleşme ile artan yoğun rekabete göre şekillenmektedir. Bundan ötürü işletmeler hızlı bir
değişime ihtiyaç duymaktadır. Mevcut işlerinde veya ek olarak yenilik gerçekleştiren üreticiler
ekonomik büyüme üzerinde her zaman olumlu etki yaratmaktadır. Yenilik ve yeniliğin getirdiği
değişime açık olan işletmeler ayrıca verimlilik ve rekabet edebilirlik noktasında da kritik rol
üstlenirler. Klasik yönetim anlayışı ve doğurduğu sorunların oluşturduğu yetersizlik, işletmelerdeki
değişim arzusu, pazarda kalabilmek için verilen yaşam mücadelesi ve gerektirdiği gelişim, kurumsal
girişimciliğin önemini günümüz şartlarında daha da arttırmıştır(Zehir vd., 2012:924-925).
İşletmelerin faaliyetlerini devam ettirebilmesi ve rekabet edebilmesi için bir çözüm olarak düşünülen
kurumsal girişimcilik kavramı; 1980 sonları ve 1990 başlarında dikkat çekmeye
başlamıştır(Thomson, McNamara, 2001: 671). Kurumsal girişimcilik kavramı ilk zamanlar da
yaratıcılık ve innovasyon konularını fazla önemsemeyen büyük işletmeler için sorun olmaktaydı.
Klasik işletmeler 1950-1960'lı yıllarda daha tutucu tavır sergileyen 1980'li yıllarda innovasyon ve
risk almaya gönüllü olmayan kısa vadeli düşünen işletmeler halini almıştır. Fakat sonraki süreçte
'kurumsal' kavramı ile 'girişimcilik' kavramının bütünleşmesi ile yaratıcı ve innovatif yollara
başvuran, çalışan ve iştiraklerine gelir sağlamayı amaçlayan işletmeler meydana gelmiştir.(Sathe,
2003:1-2)
Kurumsal girişimcilik kavramı; iç kurumsal girişimcilik, girişimci stratejik yönelim, kurumsal iş
kurma, stratejik duruş, yaygın girişimcilik, stratejik yenilenme, iç girişimcilik, girişimcilik yönelimi
gibi değiştirilerek kullanılan farklı terimler olarak da kullanılmaktadır(Fiş, Wasti, 2009:131).
İşletmelerin stratejik plan ve hedeflerine ulaşması ve değer yaratabilmesi için kurumsal girişimcilik
faaliyetlerine önem gösterip daha innovatif ve proaktif eylemler yapması gerekmektedir. İnnovatif
ve proaktif eylemler işletmeler için rekabetle ilgili yeni ufukların doğmasına yardımcı olur. Kurumsal
girişimcilik innovasyon, iş geliştirme ve stratejik yenilenme gibi kavramlardan meydana gelir.
İşletmelerde kurumsal girişimcilik, innovasyon çalışmalarını ve değişimi desteklemelidir.
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Yöneticiler, sadece planlar ve kontroller bağlamında işletmeyi yönetmemeli, sektördeki ve pazardaki
beklentileri karşılayabilecek işlemleri gerçekleştirmelidir(Martinez vd., 2010:2-3).
Kurumsal girişimcilik her zaman ekonomik gelişme ve refah ortamı sağlayabilmek içinde işletmeler
için önemli bir öğe olmuştur. Kurumsal girişimcilik, mevcut işletmelerin yeni ürün, hizmet, teknoloji,
yönetim stratejileri ve rekabet stratejisi geliştirmek gibi innovatif faaliyetler ve yeni iş girişimlerine
fırsat doğurur(Zehir vd., 2012:926). Ayrıca, kurumsal girişimcilik, yeni ürünlerin ve yeni pazarların
geliştirildiği ortamı ifade eden ve karlılığı arttırmak ve işletmenin rekabet düzeyini yükseltmek için
mevcut organizasyonda yeni işler oluşturan bir süreçtir(Carrier, 1996: 6).

1.2.1. Kurumsal Girişimciliğin Boyutları
Kurumsal girişimcilik çalışmaları, çalışanların fikir ve düşüncelerini rahat bir biçimde ifade
edebildikleri ve uygulamada da gerçekleştirebildikleri işletmelerde gelişir. Kurumsal girişimcilik
çalışmalarının başarısı için işletme stratejisi ve işletmenin bütünleşmesi gerekir(Goodale vd, 2011:
116).Kurumsal girişimcilik, büyük işletmelerin büyüme oranlarının artmasına ve faaliyetlerini
devam ettirebilmesine olanak sağlarken, aynı zamanda küçük işletmelerinde gelişmesine ve rekabet
gücünün artmasına katkıda bulunur(Zehir vd., 2012:925). Değişik büyüklükteki işletmelerde farklı
gayelerle kullanılması sebebiyle, kurumsal girişimciliğin tanımlamasında olduğu gibi, boyutları da
araştırmacılar tarafından farklı değişkenlerle ortaya konulmuştur.
Kurumsal girişimcilik ile ilgili yapılan akademik çalışmalar incelendiğinde ortaya çıkan sonuca
göre kurumsal girişimciliğin boyutları; yenilikçilik (inovasyon), risk alma, proaktivite ve agresif
rekabetçilik olarak ortaya çıkmıştır(Covin ve Slevin, 1991; Zahra, 1991; Zahra ve Covin, 1995;
Lumpkin ve Dess, 1996; Dess vd., 2003; Hayton ve Kelley, 2006; Bulut, Fiş, Aktan ve Yılmaz,
2008:1395).
Tablo:1.1 Kurumsal Girişimciliğin Boyutları
NO
YAZAR
YIL
1
Mintzberg
1973

BOYUT
Innovasyon, Proaktivite, Merkeziyetçilik, Risk alma
Büyüme Oryantasyonu
2
Miller ve Friesen
1982
İnnovasyon, Risk alma
3
Morris ve Paul
1987
İnnovasyon, Risk alma, Proaktivite
4
Covin ve Slevin
1989
İnnovasyon, Proaktivite, Risk alma
5
Guth ve Ginsberg
1990
İnnovasyon, Yeni iş kurma, Stratejik Yenilenme
6
Covin, Slevin, Covin
1990
İnnovasyon, Proaktivite, Risk alma
7
Covin ve Slevin
1991
İnnovasyon, Risk alma, Proaktivite Agresif Rekabetçilik
8
Zahra
1991
Formel, Informel
9
Miles, Arnold,Thompson
1993
İnnovasyon, Risk alma, Proaktivite
10
Zahra
1993
İnnovasyon, Yeni iş kurma, Stratejik Yenilenme
11
Zahra ve Covin
1995
İnnovasyon, Risk alma, Proaktivite
12
Zahra
1996
İnnovasyon, Yeni iş kurma, Stratejik Yenilenme
13
Lumpkin ve Dess
1996
İnnovasyon, Otonomi, Risk alma, Agresif Rekabetçilik,
Proaktivite
14
Zahra ve Neubaum
1998
İnnovasyon, Risk alma, Proaktivite
15
Barringer ve Bluedorn
1999
İnnovasyon, Risk alma, Proaktivite
16
Zahra ve Garvis
2000
İnnovasyon, Risk alma, Proaktivite
17
Zahra, Neubaum, Huse
2000
İnnovasyon, Yeni iş kurma
18
Lumpkin ve Dess
2001
Proaktivite, Agresif Rekabetçilik
19
Saly
2001
Innovasyon, Risk alma, Proaktivite, Kurumsal yatırımlar,
Yenilenme
19
Kreiser, Marino, Weaver
2002
İnnovasyon, Risk alma, Proaktivite
20
Liu, Luo ve Shi
2002
İnnovasyon, Risk alma, Proaktivite
21
Antoncic ve Hisrich
2003
İnnovasyon, Yeni iş kurma, Örgütsel yenilenme, Risk alma,
Proaktivite, Agresif Rekabetçilik
22
Chen, Zu ve Anquan
2005
İnnovasyon, Yeni iş kurma
23
Wiklund ve Shepherd
2005
İnnovasyon, Risk alma, Proaktivite
Kaynak: BULUT, Çağrı, Ahmet Murat FİŞ, Bora AKTAN, Senem YILMAZ, 'Kurumsal Girişimcilik: Kavramsal Yapı
Üzerine Bir Tartışma', Journal of Yaşar University (3) 10, 2008:505-510
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2.Yenilik
İşletme bünyesinde birlikte performans sergileyen değişik düzeylerde bilgi ve deneyime vakıf
personeli verimli ve etkin şekilde kullanabilmek adına gerçekleştirilen faydalı bilgi eğitimleri bütünü
olarak ifade edilir(Durna, 2002:5). Yenilik yalnızca herhangi bir yeni bir fikir meydana getirmekten
ibaret değildir. Ortaya çıkarılan fikir yalnızca kişinin bünyesinde kaldığında yenilikten çıkar ve genel
itibar görmez. Üretilen fikir eyleme dönüştürülmeli ve uygulanmalı ve etkin bir şekilde kişilerce
kullanılmalıdır. Üretilen fikrin uygulamada bir verim sağlayabiliyorsa yenilikçilik olarak
tanımlanabilir. İfade edildiği gibi yeni fikir sadece ortaya çıkarma ile yenilik olarak kabul
edilmeyebilir. Yenilik fikrinin kabul edilmesi için toplum ve işletme için fayda
sağlamalıdır(Johansson, 2013: 30).
Yeniliğin meydana gelmesi için yeni pazar, yeni ürün, yeni tedarikçi kaynağına sahip olmak, yeni
üretim tasarımları ve yeniliği benimseyecek bir işletme gerekmektedir(Thakur vd, 2012:565).
İşletmeler yenilik geliştirmek, yeni bir fikrin meydana getirerek ve uygulama aşamasını da
gerçekleştirerek, çalışanlara sahip çıkmaya önem vermektedir(Van De Ven vd., 1999:9). Yenilik
yalnızca teknik bir ifade olarak bilinmemelidir. Sosyal ve aynı zamanda ekonomik değer içeren bir
terimdir. Yeniliğin kıstası; bilimsel veya teknolojik değil, ekonomik ve sosyal ortamda
gerçekleştirilen değişimdir(Drucker, 1985:785).
Yenilik çalışmaları yalnızca üretim sektöründe yapılmamaktadır, hizmet sektöründe de yenilik
çalışmaları büyük önem arz etmektedir. Hizmet sektörün de ürünlerin ve hizmetlerin yenilenmesi ve
yeniliklere açık olması sektörün hızlı gelişmesine neden olmaktadır. Yeni ürün ve hizmet
çeşitliliğinin artış göstermesi, kaynakların sınırlı olması işletmeler arası rekabeti zorunlu ve önemli
bir etken olarak ortaya çıkarmıştır. Rekabet ederek yaşam döngüsünü devam ettirmek ancak
yenilikçilik yönetimi ve uyum çalışmaları ile sağlanabilir. Ürün ve süreçlerle ilgili yenilikçilik
kabiliyeti işletme içi yenilikçilik yönetimi ve sektördeki teknolojik yenilikleri takip etmeyle direk
ilişkili olduğu görülmektedir(Baktır, 2005:5).

3.İşletme Performansı
İşletme performansı, işletmenin amaçlarını hangi oranlarda gerçekleştirdiğini tespit etmek için
değerlendirilmektedir(Bakoğlu 2001: 39).
İşletmelerin faaliyetlerini devam ettirerek gelişebilmeleri, operasyonel, finansal ve çevresel
performanslarına ilişkin alacakları geri bildirim ve bu geri bildirim sonucunda uyguladıkları
eylemlere bağlıdır(Sheu,2005: 79-90). İşletme ve yönetiminin temelinde var olan performans
kavramı, bir örgütün kaynaklarını etkin ve verimli bir biçimde kullanarak hedeflerine varabilme
becerisidir(Boyne, 2003: 369).
Performans kavramının, amaçlanan hedefe yönelik bir başarı elde etmenin gerçekleştirilmek istenen
eyleme yönelik; etkinlik, etkililik, verimlilik, beceri ve memnuniyet gibi kavramlarla birlikte,
gerçekleştirilmek istenen eylemlerin oranlarını belirleyici bir öğe olarak tanımlanmaktadır(Avcı ve
Topaloğlu, 2008:339).
Performans ölçme, işletmenin pazardaki mevcut gelişmelere sadece izlemekle yetinmemesi için veri
kaynağı olmakta ve gelişmelere olumlu veya olumsuz tepki verebilme yeteneğine etkisinin
sebeplerini belirlemede, büyük bir kaynak oluşturur(Mawer 2003: 260).
İşletme performansını ölçmenin yararlarını ise aşağıdaki şekilde sıralanabilir(Baki ve Ustasüleyman
2001: 71):
- Örgütün nasıl işlediğini izleme imkânı tanıması,
- İşletmelere, sorunlarının kaynaklarını ve başarılarının veya başarısızlıklarının
altında yatan temel nedenleri belirlemeye yönelik bilgi akışı sağlaması
- Muhtemel performans eksikliklerini belirlemeye yardımcı olması
- Ödüllendirilebilecek performansı belirlemede etkili olması
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İşletme planlarına yönelik, önceden belirlenmiş olan kaynak kullanımının ne derece
verimli gerçekleştiğini belirlemeye imkân vermesi.
Finansal ölçümler, günümüz itibariyle demode olmuş ve istenilen sonuçlara ulaşılamamaktadır. Bu
durumun sebebi ise ölçümlenen verilerin yetersiz ve kısıtlı veriler olmasıdır(Reiner 2004: 1). Bu tür
eksikliklerden ötürü son yıllarda işletme performansını ölçmede finansal göstergelerin yanında
verimlilik, kalite, müşteri tatmini, müşteri sadakati, marka değeri, üretimde değer yaratma, teknolojik
etkinlik, yeni ürün geliştirme, çalışma yaşamının kalitesi, pazar payı gibi yeni boyutlar da ölçümlerde
değerlendirme kriterleri arasına girmiştir(Göztür, 2000: 4). Yukarıda ifade edilen boyutlar finansal
olmayan performans verileri olarak ifade edilmektedir. Finansal olmayan ölçütler kullanmak da
işletme performansını ölçülmesinde geliştirilen bir diğer teknik olarak kullanılmaktadır. Finansal
performans ölçütleri, gelir, nakit akışı, aktif kârlılığı ve özkaynak kârlılığı gibi ölçütlerden
oluşmaktadır(Haber ve Reichel, 2005: 257).

4.KURUMSAL GİRİŞİMCİLİK VE
ÜZERİNE ETKİSİ BİR UYGULAMA

YENİLİĞİN

İŞLETME

PERFORMANSI

4.1. Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, farklı sektörlerde hizmet veren işletmelerin son yıllarda benimsedikleri ve
yaygın olarak akademik çalışmaların gerçekleştirildiği kurumsal girişimcilik kavramının sağlık
kurumu işletmelerinde kurumsal girişimcilik eğilimini tespit ederek, bu eğilimin işletmelerin
yenilik ve performansları üzerinde etkisi olup olmadığını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

4.2. Araştırmanın Kısıtları
Bu çalışma, hastane sayısının kısıtlı olması, zaman ve maliyet kısıtlılıkları nedeniyle Batman il
merkezinde hizmet veren hastanelerin yöneticileri ve idari çalışanları ile sınırlı tutulmuştur.

4.3. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri
4.3.1. Araştırmanın Modeli
Araştırma modeli; kurumsal girişimciliğin firma yenilikçiliğine ve işletme performansına olan
etkisi ve kendi aralarındaki etkileşimlerinden oluşmaktadır. Araştırma modeli ve hipotezler,
literatür taraması sonucu teorik kısımdan yararlanarak oluşturulmuştur.

4.3.2. Araştırmanın Hipotezleri
Kurumsal girişimcilik ve yenilikçilik eğiliminin sağlık kuruluşlarındaki işletme performansını
etkileyip etkilemediğinin araştırılması.
Bu temel araştırma sorusu çerçevesinde, kurumsal girişimcilik boyutları ve yenilikçiliğin işletme
performansına etkisine ilişkin araştırmanın hipotezleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
H1a: Yenilikçilik eğilimi, finansal performans üzerinde pozitif ve anlamlı düzeyde etkilidir.
H1b: Yenilikçilik eğilimi, finansal olmayan performans üzerinde pozitif ve anlamlı düzeyde
etkilidir.
H2a: Poaktiflik eğilimi, finansal performans üzerinde pozitif ve anlamlı düzeyde etkilidir.
H2b: Proaktiflik eğilimi, finansal olmayan performans üzerinde pozitif ve anlamlı düzeyde
etkilidir.
H3a: Örgütsel yenilenme eğilimi, finansal performans üzerinde pozitif ve anlamlı düzeyde
etkilidir.
H3b: Örgütsel yenilenme eğilimi, finansal olmayan performans üzerinde pozitif ve anlamlı
düzeyde etkilidir.
H4a: Risk alma eğilimi, finansal performans üzerinde pozitif ve anlamlı düzeyde etkilidir.
H4b: Risk alma eğilimi, finansal olmayan performans üzerinde pozitif ve anlamlı düzeyde
etkilidir.
1047

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

H5a: Rekabetçi agresiflik eğilimi, finansal performans üzerinde pozitif ve anlamlı düzeyde
etkilidir.
H5b: Rekabetçi agresiflik eğilimi, finansal olmayan performans üzerinde pozitif ve anlamlı
düzeyde etkilidir.

4.4. Araştırmanın Örneklemi
Araştırmanın evrenini Batman il merkezinde hastanelerde görev yapan sağlık çalışanı ve idari
çalışanlar oluşturmaktadır. Batman Kamu hastanesi ve özel hastanelerden elde edilen verilere göre
Batman ilinde çalışan sağlık ve idari personel sayısı 914 olarak alınmıştır. Yapılan anket
çalışmalarında 400 anket oluşturulmuş fakat 294 adet anket geri dönüşümü sağlanmıştır. Yapılan
analiz çalışması da bu sayıya göre yapılmıştır.

4.5. Araştırmanın Metodu ve Kullanılan Ölçekler
4.5.1. Araştırmanın Metodu
Araştırmada anket uygulama yöntemi kullanılmış olup, yüz yüze anket tekniği uygulanmıştır.
Araştırma verilerinin toplanmasında kullanılan anket formu üç kısımdan oluşmaktadır. Anket
formunun ilk bölümünde katılımcıların demografik bilgilerine ilişkin ifadeler yer almaktadır. Anket
formunun ikinci bölümünde yenilikçilik ölçmeye yönelik 6 ifade, üçüncü bölümünde, kurumsal
girişimciliği ölçmeye yönelik 21 ifade; anket formunun dördüncü kısmında, çevrenin rekabetçi
yapısına ilişkin algıyı belirleye yönelik 3 ifade yer almaktadır. Anket formunun beşinci bölümünde
ise, finansal ve finansal olmayan performans ölçümüne yönelik 10 ifade bulunmaktadır. Anket
formunun ikinci bölümünde yer alan ifadelerin derecelendirilmesinde 5'li Likert ölçeği
kullanılmıştır. Ölçekte, 1-Kesinlikle katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Kararsızım, 4- Katılıyorum,
5-Kesinlikle katılıyorum değerlendirmelerine karşılık gelmektedir. Anket formunun 2, 3, 4 ve 5.
kısımlarında ise 7'li Likert ölçeği kullanılmıştır. Ölçekte, 1-Kesinlikle katılıyorum, 2-Katılıyorum,
3-Kısmen katılıyorum, 4-Ne katılıyorum Ne katılmıyorum, 5-Kısmen katılmıyorum, 6Katılmıyorum, 7-Kesinlikle katılmıyorum değerlendirmelerine karşılık gelmektedir.

4.5.2. Araştırmada Kullanılan Ölçekler
4.5.2.1. Kurumsal Girişimcilik Ölçeği
Genel olarak kurumsal girişimcilik literatürü incelenince kurumsal girişimciliği ölçmek amacıyla
farklı ölçekler geliştirildiği ve kullanıldığı görülmektedir. Khandwalla tarafından 1977 yılında
oluşturulan "Girişimcilik Yönelme Ölçeği" (Entrepreneurial Orientation Scale); Covin ve Slevin
(1989) tarafından geliştirilen "Girişimcilik Oryantasyonu Ölçeği" ve Zahra (1991) tarafından
geliştirilen Kurumsal Girişimcilik Ölçeği (Corporate Entrepreneuership Scale) bunlar arasında en sık
kullanılanlardır. Çalışma kapsamında Guth ve Ginsberg’in (1990) kurumsal girişimcilikle ilgili
çalışmasında ortaya konan kavramsal çerçeve ışığında; kurumsal girişimciliği, girişimcilik
eğiliminin davranışa yansımış hali ile analiz eden ölçekler dikkate alınmıştır.
Kurumsal girişimcilik ve yeniliğin işletme performansı ilişkisini esas alan bu çalışmada literatürde
yer alan ve yukarıda adı geçen ölçekler ile literatürdeki çalışmalardan yararlanılarak (bu çalışmalar
için bkz. Covin ve Slevin, 1989; Covin ve Slevin 1991; Fiş ve Çetindamar, 2007; Guth ve Ginsberg,
1990; Lumpkin ve Dess, 1996; Zahra, 1991) ve Lumpkin ve Dess'in (1996) beş boyutlu çalışmasına
sadık kalınarak bir ölçek oluşturulmuştur.
Bu bağlamda Zahra vd. (2000), Zahra (1991), Zahra (1993a), Zahra ve Covin (1995), Zahra (1996),
Şimşek vd. (2007), Ling vd. (2008), Heavey vd. (2009), Yiu, Lau ve Yiu ve Lau (2008)’in
çalışmalarından esinlenerek Fiş, (2009)’in Türkçeye çevirip tasarladığı kurumsal girişimcilik ölçeği
kullanılmıştır. Bu çalışmada oluşturulan ölçek risk alma, yenilikçilik, proaktiflik, örgütsel yenilenme ve
rekabetçi agresiflik olmak üzere beş boyuttan oluşmaktadır. Çalışmada, risk alma boyutu dört ifadeyle,
yenilikçilik boyutu beş ifadeyle, proaktiflik boyutu dört ifadeyle, örgütsel yenilenme boyutu dört
ifadeyle ve rekabetçi agresiflik boyutu dört ifadeyle ölçülmüştür.
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4.5.2.2. Yenilik Ölçeği
İnnovasyon ölçeği Calantone vd. (2002) tarafından geliştirilmiş; ölçeğin Türkçeye çevirisinde
Alpkan vd. (2005), Özşahin vd. (2005) ve Erdil ve Kitapçı’nın (2007) çalışmalarından
yararlanılmıştır.

4.5.2.3. İşletme Performansı Ölçeği
İşletme performansının ölçümü için stratejik yönetim disiplininde işletme etkinliği ve karlılığının
arttırılmasına odaklanılması nedeniyle, daha çok nicel performans kriterlerinin kullanıldığını ve
nicel performans kriterleri içerisinde de en sık kullanılanın finansal performans boyutu olduğu
bilinmektedir(Bulut, 2007). Bu bağlamda, işletme performansını ölçmek için Phillips (1999)
geliştirdiği, Fiş(2009)’in çeşitli araştırmalardan derlediği ve Türkçeye çevirdiği(Bulut, 2004; Bulut,
2007; Li ve Zhang, 2007; Yiu ve Lau, 2008; Erkocaoğlan, 2012) işletme performansı ölçeği
kullanılmıştır. Ölçeğin güvenirlik ve geçerlik çalışmaları yine araştırmacı tarafından yapılmış ve
ölçeğin Türkiye’de kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

4.6. Araştırmanın Bulguları
Bu bölümde SPPS 21.0 paket programı aracılığıyla elde edilen verilerin analizi yapılmıştır. İlk olarak
verilerin güvenilirlik analizi sonuçları incelenmiştir. Sonrasında araştırmaya katılan katılımcıların
demografik özelliklerinin incelendiği istatistiklere ve yorumlara yer verilmiştir. Daha sonra ise,
araştırmanın sorunsalını oluşturan değişkenlerle ilgili, analizler ile ilgili bulgular incelenmiştir.

4.6.1. Güvenilirlik Testi Sonuçları
Tablo.1. Güvenilirlik Testi Sonuçları Tablosu
Ölçek
Risk Alma Eğilimi
Yenilikçilik
Proaktiflik
Örgütsel Yenilenme
Rekabetçi Agresiflik
Çevrenin Rekabetçi Yapısı
Finansal Olmayan Performans
Finansal Performans

Cronbach's Alpha
(Tutarlılık Katsayısı)
,928
,908
,907
,907
,919
,914
,916
,921

Ölçekteki İfade Sayısı
4 ifade
5 ifade
4 ifade
4 ifade
4 ifade
3 ifade
5 ifade
5 ifade

Cronabch’s Alpha değerlerinin ölçek çalışmalarında en az .70 ve üzeri olması gerektiği genel kabul
görmektedir(Seçer, 2013:179). Güvenirlilik analizi sonucunda çalışmanın anketinin tüm
boyutlarının Cronbac’h Alpha değerleri yukarıda gösterildiği üzere oldukça güvenilir seviyede
olduğu tespit edilmiştir.

4.6.2. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bilgiler
Tablo.2. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bilgiler Tablosu
Cinsiyet
Erkek
Kadın

Frekans
142
152

Eğitim Düzeyi Frekans
Lise
98
Önlisans
116
Lisans
72
Lisansüstü
8
Kurum Alanı Frekans
Kamu
111
Özel
183

Oran (%)
48,3
51,7

Oran (%)
33,3
39,5
24,5
2,7
Oran (%)
37,8
62,2

Yaş Durumu
20-25 yaş
25-35 yaş
35-40 yaş
40 ve üzeri
Çalışma Süresi
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16 yıl ve üzeri
Unvan
İdari Çalışan
Sağlık Çalışanı

Frekans
108
111
54
21
Frekans
156
93
35
10
Frekans
78
216

Oran (%)
36,7
37,8
18,4
7,1
Oran (%)
53,1
31,6
11,9
3,4
Oran (%)
26,5
73,5

Tanımlayıcı istatistik bazında katılımcıların demografik dağılımları ve profilleri Tablo 2'deki gibidir.
Katılımcıların %48.3' ünü temsil eden 142 kişi erkek, %51.7'sini temsil eden 152 kişi de kadın
katılımcı olmak üzere toplam 294 kişiden oluşmaktadır. Sağlık işletmelerinde, "Kurumsal
Girişimcilik ve Yenilikçiliğin İşletme Performansı"na ilişkin araştırmaya katılan katılımcıların yaş
grupları incelendiğinde; %36.7' sini temsil eden 108 kişinin 20-25 yaş aralığında ve %37,8'ini temsil
eden 111 kişinin 25-35 yaş arasında, %18,4,'ünü temsil eden 54 kişinin 35-40 yaş arası ve %7,1’ini
temsil eden 21 kişinin 40 yaş ve üzerinde olduğu görülmektedir.
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Araştırmaya katılan kişilerin eğitim durumları incelendiğinde; %33,3'ünü temsil eden 98 kişinin
Lise, %39,5'ini temsil eden 116 kişinin Önlisans, %24,5'u temsil eden 72 kişinin Lisans , %2,7’sini
temsil eden 8 kişinin Lisansüstü düzeyinde eğitime sahip oldukları görülmüştür.
Araştırmaya katılan kişilerin çalışma süreleri incelendiğinde; %53,1'i temsil eden 156 kişinin 1-5 yıl
arası, %31,6'sını temsil eden 93 kişinin 6-10 yıl arası , %11,9’unu temsil eden 35 kişinin 11-15 yıl
arası, %3,4’ünü temsil eden 10 kişinin 16 yıl ve üzeri çalıştığı görülmüştür.
Araştırmaya katılan kişilerin çalışma alanları incelendiğinde; %37,8'i temsil eden 111 kişinin Kamu
alanında, %62,2'sini temsil eden 183 kişinin özel kesim alanında çalıştığı görülmüştür.
Araştırmaya katılan kişilerin unvanları incelendiğinde; %26,5'i temsil eden 78 kişinin idari çalışan,
%73,5'ini temsil eden 216 kişinin sağlık çalışanı olarak çalıştığı görülmüştür.

4.6.3. Hipotezler İle İlgili Analizler
Tablo.3. Yenilikçilik Eğiliminin Finansal Performans Üzerindeki Etkisi Üzerine Regresyon Analizi
Değişken
Constant/Sabit
Yenilikçilik
Eğilimi

B
1,335

Standart Hata
,136

Beta

t
9,809

p
,000

,422

,043

,499

9,815

,000

Basit doğrusal regresyon analizi sonucunda yenilikçilik eğilimi boyutunun finansal performans ile
anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu bulunmuştur (R=.50, R 2=.25, p<.01). Buna göre yenilikçilik eğilimi
finansal performanstaki toplam varyansın % 50’sini açıklamaktadır. Standardize edilmiş Beta
katsayısı ve t değerleri incelendiğinde yenilikçilik eğiliminin finansal performansa pozitif ve anlamlı
şekilde etki ettiği söylenebilir. Dolayısıyla, H1a kabul edilmiştir.
Tablo.4. Yenilikçilik Eğiliminin Finansal Olmayan Performans Üzerindeki Etkisi Üzerine Regresyon Analizi
Değişken
Constant/Sabit
Yenilikçilik
Eğilimi

B
1,023

Standart Hata
,121

Beta

t
8,466

p
,000

,540

,038

,639

14,144

,000

Basit doğrusal regresyon analizi sonucunda yenilikçilik eğilimi boyutunun finansal
olmayan performans ile anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu bulunmuştur (R=.64, R 2=.41, p<.01).
Buna göre yenilikçilik eğilimi finansal olmayan performanstaki toplam varyansın % 41’ini
açıklamaktadır. Standardize edilmiş Beta katsayısı ve t değerleri incelendiğinde yenilikçilik
eğiliminin finansal olmayan performansa pozitif ve anlamlı şekilde etki ettiği söylenebilir.
Dolayısıyla, H1b kabul edilmiştir.
Tablo. 5. Proaktifliğin Finansal Performans Üzerindeki Etkisi Üzerine Regresyon Analizi
Değişken
Constant/Sabit
Proaktiflik

B
1,246
,452

Standart Hata
,131
,041

Beta
,543

t
9,517
11,004

p
,000
,000

Basit doğrusal regresyon analizi sonucunda proaktiflik boyutunun finansal performans ile anlamlı
bir ilişkiye sahip olduğu bulunmuştur (R=.54, R 2=.30, p<.01). Buna göre proaktiflik finansal
performanstaki toplam varyansın % 30’unu açıklamaktadır. Standardize edilmiş Beta katsayısı ve t
değerleri incelendiğinde proaktifliğin finansal performansa pozitif ve anlamlı şekilde etki ettiği
söylenebilir. Dolayısıyla, H2a kabul edilmiştir.
Tablo.6. Proaktifliğin Finansal Olmayan Performans Üzerindeki Etkisi Üzerine Regresyon Analizi
Değişken
Constant/Sabit
Proaktiflik

B
1,024
,537

Standart Hata
,119
,037

Beta
,645

t
8,591
14,363

p
,000
,000

Basit doğrusal regresyon analizi sonucunda proaktiflik boyutunun finansal olmayan performans ile
anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu bulunmuştur (R=.65, R2=.42, p<.01). Buna göre proaktiflik
finansal olmayan performanstaki toplam varyansın % 42’sini açıklamaktadır. Standardize edilmiş
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Beta katsayısı ve t değerleri incelendiğinde proaktifliğin finansal olmayan performansa pozitif ve
anlamlı şekilde etki ettiği söylenebilir. Dolayısıyla, H2b kabul edilmiştir.
Tablo.7. Örgütsel Yenilenmenin Finansal Performans Üzerindeki Etkisi Üzerine Regresyon Analizi
Değişken
Constant/Sabit
Örgütsel
Yenilenme

B
1,150

Standart Hata
,135

Beta

t
8,548

p
,000

,498

,044

,556

11,393

,000

Basit doğrusal regresyon analizi sonucunda örgütsel yenilenme boyutunun finansal performans ile
anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu bulunmuştur (R=.56, R 2=.31, p<.01). Buna göre örgütsel yenilenme
finansal performanstaki toplam varyansın % 31’ini açıklamaktadır. Standardize edilmiş Beta
katsayısı ve t değerleri incelendiğinde örgütsel yenilenmenin finansal performansa pozitif ve anlamlı
şekilde etki ettiği söylenebilir. Dolayısıyla, H3a kabul edilmiştir.
Tablo.8. Örgütsel Yenilenmenin Finansal Olmayan Performans Üzerindeki Etkisi Üzerine Regresyon Analizi
Değişken
Constant/Sabit
Örgütsel
Yenilenme

B
,900

Standart Hata
,121

Beta

t
7,436

p
,000

,595

,039

,665

15,161

,000

Basit doğrusal regresyon analizi sonucunda örgütsel yenilenme boyutunun finansal olmayan
performans ile anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu bulunmuştur (R=.67, R2=.44, p<.01). Buna göre
örgütsel yenilenme finansal olmayan performanstaki toplam varyansın % 44’ünü açıklamaktadır.
Standardize edilmiş Beta katsayısı ve t değerleri incelendiğinde örgütsel yenilenmenin finansal
olmayan performansa pozitif ve anlamlı şekilde etki ettiği söylenebilir. Dolayısıyla, H 3b kabul
edilmiştir.
Tablo.9. Risk Alma Eğiliminin Finansal Performans Üzerindeki Etkisi Üzerine Regresyon Analizi
Değişken
Constant/Sabit
Risk Alma
Eğilimi

B
1,553

Standart Hata
,165

Beta

t
9,393

p
,000

,309

,049

,345

6,289

,000

Basit doğrusal regresyon analizi sonucunda risk alma eğilimi boyutunun finansal performans ile
anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu bulunmuştur (R=.35, R2=.12, p<.01). Buna göre risk alma eğilimi
finansal performanstaki toplam varyansın % 12’sini açıklamaktadır. Standardize edilmiş Beta
katsayısı ve t değerleri incelendiğinde risk alma eğiliminin finansal performansa pozitif ve anlamlı
şekilde etki ettiği söylenebilir. Dolayısıyla, H4a kabul edilmiştir.
Tablo.10. Risk Alma Eğiliminin Finansal Olmayan Performans Üzerindeki Etkisi Üzerine Regresyon Analizi
Değişken
Constant/Sabit
Risk Alma
Eğilimi

B
1,319

Standart Hata
,159

Beta

t
8,315

p
,000

,391

,047

,437

8,296

,000

Basit doğrusal regresyon analizi sonucunda risk alma eğilimi boyutunun finansal olmayan
performans ile anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu bulunmuştur (R=.44, R2=.19, p<.01). Buna göre risk
alma eğilimi finansal olmayan performanstaki toplam varyansın % 19’unu açıklamaktadır.
Standardize edilmiş Beta katsayısı ve t değerleri incelendiğinde risk alma eğiliminin finansal
olmayan performansa pozitif ve anlamlı şekilde etki ettiği söylenebilir. Dolayısıyla, H 4b kabul
edilmiştir.
Tablo.11. Rekabetçi Agresiflik Eğiliminin Finansal Performans Üzerindeki Etkisi Üzerine Regresyon
Analizi
Değişken
Constant/Sabit
Rekabetçi
Agresiflik Eğilimi

B
,964

Standart Hata
,135

Beta

t
7,142

p
,000

,526

,041

,600

12,768

,000
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Basit doğrusal regresyon analizi sonucunda rekabetçi agresiflik eğilimi boyutunun finansal
performans ile anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu bulunmuştur (R=.60, R2=.36, p<.01). Buna göre
rekabetçi agresiflik eğilimi finansal performanstaki toplam varyansın % 36’sını açıklamaktadır.
Standardize edilmiş Beta katsayısı ve t değerleri incelendiğinde rekabetçi agresiflik eğiliminin
finansal performansa pozitif ve anlamlı şekilde etki ettiği söylenebilir. Dolayısıyla, H 5a kabul
edilmiştir.
Tablo.12. Rekabetçi Agresiflik Eğiliminin Finansal Olmayan Performans Üzerindeki Etkisi Üzerine
Regresyon Analizi
Değişken
Constant/Sabit
Rekabetçi
Agresiflik Eğilimi

B
1,212

Standart Hata
,139

Beta

t
8,709

p
,000

,438

,041

,528

10,576

,000

Basit doğrusal regresyon analizi sonucunda rekabetçi agresiflik eğilimi boyutunun finansal olmayan
performans ile anlamlı bir ilişkiye sahip olduğu bulunmuştur (R=.53, R2=.28, p<.01). Buna göre
rekabetçi agresiflik eğilimi finansal olmayan performanstaki toplam varyansın % 28’ini
açıklamaktadır. Standardize edilmiş Beta katsayısı ve t değerleri incelendiğinde rekabetçi agresiflik
eğiliminin finansal olmayan performansa pozitif ve anlamlı şekilde etki ettiği söylenebilir.
Dolayısıyla, H5b kabul edilmiştir.

SONUÇ VE ÖNERİLER
Son yıllarda sağlık hizmetlerinde teknolojik ve yenilik bakımından süreklilik arz eden bir gelişim ve
değişim süreci yaşanmaktadır. Sunulan hizmetlerin insan ve toplum sağlığının korunması ve
geliştirilmesine yönelik amaçlara göre şekillendirildiği sağlık hizmetleri sektörü, gelişen teknoloji ve
artan yeniliklerin de etkisinin yanı sıra özellikle finansal kaynakların yetersizliği nedeniyle hizmet
sunumu ve yönetim açısından farklı stratejik plan ve yönetimlerle gelişen bir sektör halini almıştır.
Sağlık hizmeti sunan işletmeler farklı strateji ve yöntemlerle hedeflerine erişim ve rekabetin yoğun
olduğu sektörde lider ve pazar payından daha fazla pay elde etmek için çalışmaktadır.
Bu noktada, sağlık yönetimi ve hizmet gelişimi alanında eğitim almış, inisiyatif kullanabilen,
innovatif düşünme yeteneğine vakıf, sürekli gelişime ve yeniliği önem veren, akılcı riskler alabilen,
öngörüsü yüksek yöneticilerin ve idari çalışanların sektörde daha fazla yer alması gerektiği yapılan
çalışmalar sonucu öngörülmektedir.
Araştırmanın sonucunda, sağlık işletmelerinde kurumsal girişimcilik ve yenilik kavramının henüz
tam anlamıyla bilinmediği ve kurumsal girişimcilik ve yenilik kavramının sağlık işletmelerinin
performansı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın sonuçlarından yola
çıkarak; sağlık alanında kurumsal girişimcilik ve yenilik faaliyetlerinden yararlanmak için;
inovasyon, risk yönetimi, AR-GE, stratejik yönetim gibi alanlarda hizmet içi eğitimler planlanmalı
ve sürekli eğitim ile güncellenmelidir. İnovasyon çalışmaları desteklenmeli ve cesaretlendirilmelidir.
Müşteri taleplerini karşılayacak kaliteli hizmet sunabilmek ve rekabet üstünlüğü sağlayarak pazarda
değer yaratmak için kurumsal girişimcilik ve yenilik faaliyetlerinde kurum ve işletmelerin yönetim
kademelerinin her düzeyinde farkındalık yaratılması için çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmanın
kısıtları olarak Batman ilindeki dört hastanedeki toplam 294 kişiye uygulanmış olmasıdır. Bundan
sonraki çalışma yapacaklara daha farklı hastanelerde ve kurumlarda daha çok katılımcı ile çalışma
yapmaları önerilir.
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GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI
Dünya tarihi boyunca yaşanan teknolojik ve ekonomik gelişmeler üretimi ve çalışma biçimlerini
değiştirmiştir. Özellikle günümüzde bilişim teknolojilerindeki gelişmeler hem üretim araçlarını hem
de üretici faaliyetlerini oldukça çeşitlendirmiş, bu süreçte yeni işler yaratılırken yeni istihdam
modelleri de ortaya çıkmıştır. Bu yeni istihdam modellerinden en güncel olanı ise freelance (serbest)
çalışmadır. Freelance çalışma, işçinin bir işyerine bağlı olmadan ve bir işverenle uzun süreli sözleşme
yapmadan kendi adına serbest çalışmasıdır. Çalışanların işyerinden/mekândan bağımsız bir biçimde
ve internet üzerinden işverenin işini yerine getirmesini ifade etmektedir. Son dönemde sıklıkla
karşımıza çıkan freelance çalışma biçiminin çalışma hayatının güncel tartışmaları içerisinde yer
aldığı dikkat çekmektedir. Bu yeni çalışma biçiminin işçi ve işverenler açısından çok sayıda avantaj
ve dezavantajı bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yeni bir istihdam biçimi olarak tanımlanan
freelance çalışmanın kavramsal tartışmasını yapmak ve bireyin zamanını ve mekânını kendi yönettiği
“özgür/serbest” çalışmada karşılaştığı temel haklara ilişkin sorunları ortaya koymaktır.

LİTERATÜR TARAMASI
Son yıllarda işin doğasının değişmesi, istihdam şartlarının zorlaşması, a-tipik çalışmanın
yaygınlaşması, standart dışı iş sözleşmelerinin ve esnekliğin artması çalışma hayatını yeniden
şekillendirmiştir (Edstrom ve Ladendorf, 2012). Bu süreç içerisinde tam zamanlı daimi işçi
çalıştırmaktan serbest ve sözleşmeli işçi çalıştırmaya doğru bir değişim yaşanmıştır. İstihdam
modellerinin ve örgütsel yapıların değişmesi emeğin dış kaynak olarak kullanımını gündeme
getirmiş (Storey, vd., 2005) ve tüm dünyada serbest çalışmanın yaygınlaşmasına neden olmuştur. Bu
değişim başlangıçta medya gibi belli sektörlerde görülse de freelance çalışma günümüzde bilgisayar
kullanılarak çalışılan, başta gazetecilik, çeviri, editörlük, yazılım vb. olmak üzere hemen her alanlara
yayılmıştır.
Geleneksel hiyerarşik örgütlenmenin dışında kalan yeni çalışma biçimlerinden en günceli freelance
çalışmadır. Freelance çalışma, farklı türleri bulunmakla beraber, genellikle sınırlı bir süre içerisinde
yerine getirilecek görevleri içerir. İşler çoğunlukla bir bütünün farklı parçalarıdır ve freelancer
(serbest çalışan) kendisinden beklenen hizmeti öngörülen süre içerisinde tamamlar. Bu süre işin
niteliğine göre yoğun bir dönemi kapsayıp bitebileceği gibi ayın veya yılın belli bölümünü
kapsayacak şekilde aralıklı da olabilir. İşin biteceği tarih bazı durumlarda net iken, bazen belirsiz
olabilmektedir. Ancak süre ne olursa olsun bahsedilen iş mutlaka bitmekte ve frelance çalışma
bireylere sürekli bir iş ve gelir güvencesi sağlamamaktadır (Storey, vd., 2005).
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Bu yeni istihdam modeli işgücü maliyetlerinin düşürülmesini ve/veya işçiye devredilmesini
(donanım maliyetlerini işçinin karşılaması) sağladığı için işveren tarafından tercih edilmektedir.
Çalışanlar ise ya işsizlikten kurtulmak veya ücret gelirini artırmak ya da zaman ve mekândan
bağımsız çalışabilmek, çalışacağı işi kendi belirlemek ve özgür çalışabilmek amacıyla freelance
çalışmayı seçmektedir. İşverenler açısından düşük maliyet anlamını taşıyan bu yeni çalışma
modelinin, çalışanlar bakımından çok sayıda dezavantajı bulunmaktadır. Bu yeni çalışma biçiminin
avantaj ve dezavantajları çalışmanın bulgular bölümünde tartışılacaktır.

TASARIM VE YÖNTEM
Freelance çalışma ve bu çalışma biçiminin beraberinde getirdiği çalışma koşulları ile çalışanların
karşılaştıkları temel haklara ilişkin kayıplar literatürde henüz yeterince çalışılmamış bir alandır. Bu
durum konuyla ilgili araştırmaların gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu bildiri çalışması, oldukça
yaygın bir çalışma biçimi halini alan freelance çalışmayı tanımlamak, koşullarını incelemek ve
çalışanlar açısından yarattığı belirsizlik ve güvencesizliği ortaya çıkarmak amacıyla literatür
taramasına dayanmaktadır. Bu bağlamda öncelikle freelance çalışmaya yönelik kavramsal
tartışmaları ön plana çıkaran kaynaklar, daha sonra ise işin doğasına ve çalışanlar üzerindeki
etkilerine odaklanan bilimsel çalışmalar ve diğer yayınlar incelenmiştir. Türkçe literatürde tespit
edilen eksiklik yabancı literatür taraması gerçekleştirilerek doldurulmuş; literatür taraması, konu
seçim aşamasından başlayarak çalışmanın bitimine kadar devam etmiştir.

BULGULAR VE TARTIŞMA
Freelance çalışma daha esnek ve maliyetsiz olması sebebiyle işverenlerce tercih edilmektedir.
İşverenler freelance çalışanları istihdam edebilmek için işe alım aracıları, serbest veri tabanları gibi
arama mekanizmalarını kullanmaktadır. Bu yöntem işverenlere serbest emek arzına erişmede avantaj
sağlamaktadır.
Freelance çalışanlar ise işe başvuru sürecinden itibaren dezavantajlarla karşılaşmaktadır. Standart
dışı çalışma biçimleri ile işgücünün yapısında yaşanan ve işgücünün çevre ve çekirdek olarak
bölünmesine yol açan değişimler, freelance çalışanların istihdamında da belirleyici olmaktadır.
Freelance çalışanlar genellikle ayrıcalıklı, yüksek statüye ve gelire sahip çekirdek işgücüne değil,
erişimin ve ikamenin kolay olduğu geçici ve düşük gelirli çevre işgücüne dahil olabilmektedir (Ertel,
vd., 2005). Bu istihdam biçimi içerisinde yer alan çalışanlar çekirdek işgücünün kapalı ilişkiler ağına
dahil olamazken, işin belirsizliğinden kaynaklanan riskleri ve maliyetleri de üstlenmek zorunda
kalmaktadır.
İstihdam halindeki freelance çalışanların yaptıkları iş nitelik olarak beyaz yakalı çalışanların işiyle
aynıdır. Buna rağmen beyaz yakalı işçilerin sahip olduğu sosyal güvence ve sosyal haklardan
mahrumdurlar. Freelance çalışmanın sınırlı bir süreyi kapsaması dolayısıyla sürekli bir iş ve gelir
güvencesi sağlamaması, çalışanların korumasız ve belirsizlik içerisinde yaşamalarına neden
olmaktadır. Freelance çalışanların ücretleri genellikle baskı altındadır. Freelance çalışanlar aynı işi
yapsalar bile tam zamanlı çalışandan daha düşük ücret geliri elde etmektedir. Bunun yanı sıra işin
tamamlanmasına bağlı olan çalışma süreleri nedeniyle izin haklarını da kullanamamakta, oldukça
uzun sürelerle ve yoğunlaştırılmış biçimde çalışmaktadırlar.
Freelance çalışanlar daha fazla iş alabilmek amacıyla çok farklı iş arama platformlarında ve farklı
alanlarda ilanlar açmakta, bu durum onların işlerinde uzmanlaşmasını engellemektedir. Öte yandan
freelance çalışanlar kariyerlerine ilişkin sorunlar yaşama, meslektaşlarından izole olma, yalnızlaşma,
vb. risklerle karşı karşıyadır. Freelance çalışma düzensiz kazançlar sağlamakta, uzun çalışma
sürelerini beraberinde getirmektedir. Yoğun ve düzensiz çalışma saatleri tatillerin ertelenmesi,
yeterince dinlenememe ve sağlığın göz ardı edilmesi gibi olumsuzluklara neden olmaktadır. En
önemlisi de freelance çalışanlar istihdamdayken iş güvencesine sahip olamadığı gibi, iş sözleşmesi
sona erdiğinde de herhangi bir sosyal güvenceden yararlanamamaktadır.
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SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR
Freelance çalışmaya ilişkin literatürde iki ayrı görüş bulunmaktadır. Bunlardan ilki, iş güvencesi
olmayan ve zorlayıcı çalışma koşulları içeren serbest iş olanaklarının bireylerin fiziksel ve psikolojik
sağlığına olumsuz yönde etki ettiği üzerinedir. İkinci görüş ise, işgücü piyasasında giderek
yaygınlaşan ve hızlı değişimlere ayak uydurma gerekliliği sonucu ortaya çıkan bireyselleşme
eğiliminin ve esnekliğin artması sonucu serbest çalışma ve yaşam tarzının ön plana çıkması
temelinde şekillenmiştir. Hayat boyu istihdamın yerini kısa süreli projeler ve hedeflere yönelik
çalışma biçiminin alması freelance çalışmayı yaygınlaştırmıştır. Bu görüşe göre bazı çalışanlar
bilinçli olarak kişisel özgürlüğü ve esnekliği ön plana çıkaran bu çalışma biçimini tercih etmektedir.
Freelance çalışmaya ilişkin literatürde farklı görüşler olsa da yapılan araştırmalar güvencesiz ve
istikrarsız çalışmanın çalışanların fiziksel, psikolojik ve sosyal sağlığını olumsuz etkilediğini ortaya
koymaktadır (Ertel, vd., 2005; İlhan ve Yılmaz, 2017). Çalışanların yoğun ve uzun çalışma sürelerine
maruz kalması ile işin yarattığı belirsizlik sonucu stres, yorgunluk, tükenmişlik, uyku bozukluğu,
kötü beslenme alışkanlıklarının oluşması gibi olumsuzluklar yaşadığı tespit edilmiştir. Ayrıca aile ve
sosyal yaşamlarının da kötü etkilendiği bilinmektedir.
Günümüzde değişen piyasa yapısı ve koşulları bu çalışma biçimini giderek zorunlu kılmaktadır. Bu
nedenle freelance çalışmanın hak ve koşullarının yasal olarak düzenlenmesi gerekliliği ortaya
çıkmaktadır. Ayrıca bu çalışma biçiminin görünür kılınması ve literatürde daha fazla yer alması
amacıyla konuya ilişkin tartışmaların artırılması gerekmektedir. Bu çalışma Türkçe literatüre, söz
konusu tartışmaları gündeme taşıması bakımından, önemli bir katkı sağlayacaktır.
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KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN İÇ GİRİŞİMCİLİĞE ETKİSİNDE İŞ
TATMİNİNİN ROLÜ
THE EFFECT OF PERSON-ORGANIZATION FIT ON
INTRAPRENEURSHIP: THE MEDIATING ROLE OF JOB
SATISFACTION
Mustafa BABADAĞ1

Bünyamin ŞEN2

ÖZET
Giderek şiddetlenen günümüz rekabet ortamında şirketler başarıyı yakalamanın ve başarıyı
sürdürmenin yollarını aramaktadırlar. Bu amaçla şirketler çalışanlarının girişimci ruhlarını ortaya
çıkartmaya ve çalışanlarını bu yöne kanalize etmeye çabalamaktadırlar. İç girişimcilik olarak ifade
edilen bu anlayışla şirketlerin yapmaya çalıştığı çalışanlarının inovatif ve pazarlanabilir fikirlerini
ortaya çıkarmak ve bu fikirleri kârlı ürün ve hizmetlere dönüştürmeye çalışmaktır. Bugün başarılı
şirketlerin hemen hepsinin başarılarının arkasında bu anlayış bulunmaktadır. Bu nedenle iç
girişimcilik konusu hem iş dünyası hem de akademik dünya açısından önemli olarak
değerlendirilmektedir. İç girişimciliğin önemli olmasından dolayı iç girişimciliği ortaya çıkaran
unsurların belirlenmesi önemlidir. Bu kapsamda bu araştırmada kişilerin örgüt ile uyumunun iç
girişimcilik eğilimlerine etkisi var mı varsa bu etkide iş tatmini aracı bir rol üstleniyor mu sorularına
yanıt aranmaktadır. Bu sorulara yanıt bulmak amacıyla bir örgütte çalışan kişilerden anket ile veri
toplanmış ve elde edilen veriler SPSS ve AMOS programları aracılığı ile analiz edilerek yapısal
eşitlik modeli ile değişkenler arasındaki ilişkiler değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda kişi örgüt
uyumunun iç girişimcilik üzerinde pozitif yönlü etkiye sahip olduğu ve iş tatminin de bu etkide tam
aracılık rolü üstlendiği görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: İç girişimcilik, Kişi Örgüt Uyumu, İş Tatmini, Yapısal Eşitlik Modeli
ABSTRACT
In today's increasingly competitive environment, companies are looking for ways to achieve and
sustain success. For this purpose, companies strive to reveal the entrepreneurial spirit of their
employees and to direct their employees in this direction. With this approach, which is expressed as
intrapreneurship, companies aims to reveal the innovative and marketable ideas of its employees and
try to turn these ideas into profitable products and services. Today, this approach is behind the success
of almost all successful companies. For this reason, the subject of intrapreneurship is considered as
important for both business and academic world. Since intrapreneurship is important, it is important
to identify the factors that create intrapreneurship. In this context, this research seeks to answer the
question of whether there is an effect of person-organization fit on intrapreneurship and whether job
satisfaction plays a mediating role on this effect. In order to find answers to these questions, data
were collected from the people working in an organization by questionnaire. The data were analyzed
through SPSS and AMOS programs. Structural equation model was used. As a result of the research,
it was determined that the person-organization fit has a positive effect on intrapreneurship. Moreover,
job satisfaction plays a full mediating role in the impact of person-organization fit on
intrapreneurship.
Keywords: Intrapreneurship, Person-Organization Fit, Job Satisfaction, Structural Equation Model
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1. GİRİŞ
İlk olarak 1985 yılında Pinchot tarafından kullanılan iç girişimcilik “bağımsız girişimcilerin işletme
kurmak ve geliştirmek için kullandıkları düşünce yapısı” olarak tanımlanmıştır. Bu kavramla büyük
örgütlerin içinde gerçekleşen girişimciliği anlatmak istemiş olup daha basit ifadeyle iç girişimciliği;
bir kuruluşun tüm yenilikçilik, strateji yenileme ve yeni bir iş kurma faaliyetlerinin bütünü olarak
tanımlamıştır (Çelik, Yılmaz ve Ulukapı, 2017). İç girişimcilik en geniş anlamda, kurulu bir örgüt
içerisinde, yeni girişim yaratmak olarak tanımlanabilir. Gürel’e göre iç girişimcilik, kurulu bir örgüt
içerisinde, örgütsel karlılığı ve firmanın rekabet gücünü arttırmak ve stratejik yenilenmeyi
gerçekleştirebilmek için, yeni iş yaratma sürecidir. Buna göre iç girişimcilik, organizasyondaki tüm
bireyleri ve onların işbirliği etkileşimini destekleyen bir süreç olarak algılanmalıdır (Gürel, 2012).
İç girişimciliğin üç boyutundan bahsetmek mümkündür. İç girişimciliğin ilk boyutu yenilikçi
uygulama ve davranışlardır. Yenilik, yeni ürün yaratılması ve mevcut ürünlerin geliştirilmesini
içermektedir. İç girişimciliğin ikinci boyutu ise risk almadır. Girişimcilik faaliyetinde bulunan bir
kişi risk üstlenirken istediği sonuçları elde edebileceği gibi hayal kırıklığı da yaşayabilir. Burada
önemli olan kişinin hesaplanabilir ve kabul edilebilir risk alabilmesidir (Özdemir, Saygılı ve
Yıldırım, 2016). İç girişimciliğin üçüncü ve son boyutu ise fırsatlara odaklanmadır. Değişen çevre
şartlarına hızlı cevap verebilmek ve daha da önemlisi değişimde lider olabilmek amacıyla işletmeler
fırsatları iyi değerlendirip örgüt süreç ve yapılarını yenilemelidirler (Ağca ve Kurt, 2007). Bazı
çalışmalarda yenilik ve risk alma boyutlarının yanına proaktiflik ve özerklik boyutlarının da
eklendiği ve iç girişimciliğin dört boyut altında ele alındığı da görülmektedir. Bu boyutlardan
proaktiflik örgüt içinde bir çalışanın iş arkadaşlarının göremediği, işletmede işin yapılışına zarar
veren uygulamaları görmesi veya işletmeye değer katacak ve rekabet avantajı sağlayacak
uygulamaları fark edebilmesidir. Özerklik (Otonomi) ise, bir çalışanın veya çalışma grubunun bir
fikri ya da vizyonu ortaya koymasında ve bu fikri ya da vizyonu gerçekleştirmesinde sergilediği
bağımsızlıktır. Başka bir ifade ile bireyin özgür iradesi ile kendi kendine bir fikri ortaya koyabilmesi
ve bu fikri uygulayabilmesidir (Eşitti, 2017)
İç girişimcilik bir bakıma var olan bir örgüt içerisinde, olanla olması gereken arasındaki ilişkiyi
ortaya koymaktadır. Ayrıca her örgütün, girişimcilik süreci içerisinde karşı karşıya kalacağı unsurlar
farklı olabilmekte ve girişimcilik süreci; fırsat, kaynak ve örgüt şeklindeki üç temel olgunun karşılıklı
ilişkisine dayanmaktadır. Sürecin merkezinde ise değer yaratmak amacıyla bu üç temel unsuru bir
araya getiren örgüt içi girişimci yer almaktadır (Naktiyok ve Bayrak Kök, 2006). Örgüt içi
girişimcinin ise; işletme kaynaklarını kullanırken serbest olma, kendine zaman sınırı koyma ve
işlerini buna göre planlama, kendi pazar araştırmasını ve değerlendirmesini yapma, diğerlerine
yaptıklarının doğruluğunu inandırmaya çalışma, kontrol yeteneğine sahip olma, yenilikçi olma ve
problem çözebilme gibi kendine ait özellikleri bulunmaktadır (Başar ve Tosunoğlu, 2006). Bununla
birlikte örgüt içi girişimci, vizyonu olan ve mevcut bir organizasyon içinde girişimsel ruhu ve
atmosferi yaratma görevini üstlenen biridir. Onun hayali, bir fikri veya bir fırsatı, kârlı bir ekonomik
gerçeğe dönüştürmektir. Bunun için bulunduğu kurum içerisinde yapılması gereken her şeyi
yapmaya çabalamaktadır (Naktiyok, 2004).
İşletmelerin son dönemlerde iç girişimciliğe giderek daha çok önem verdiği görülmektedir. Bunun
temel sebebi iç girişimciliğin örgütlere sağladığı rekabet avantajından kaynaklanmaktadır. Özellikle
iç girişimciliğin örgüt performansı üzerinde yarattığı etki örgütlere bu avantajı yaratmaktadır.
Nitekim çeşitli araştırmalarla iç girişimciliğin örgüt performansı üzerindeki olumlu etkisi
belirlenmiştir (Pinchot 1985; Rule ve Irvin 1988; Guth ve Ginsberg 1990; Zahra, 1995; Zahra ve
Covin 1995; Zahra ve Garvis 2000; Antoncic ve Hisrich, 2003; Wiklund ve Shepherd 2005). Bu
nedenle iç girişimciliği ortaya çıkaran faktörlerin belirlenmesi örgütler için önemlidir. Bu kapsamda
da literatürde çeşitli araştırmalarla iç girişimciliği ortaya çıkaran faktörlerin neler olduğu tespit
edilmeye çalışılmıştır ve çalışılmaktadır. Literatürdeki çalışmalara bakıldığında örgütsel ve çevresel
faktörlerin iç girişimcilik ve iç girişimciliğin boyutları üzerinde anlamlı etkiler oluşturduğu
görülmektedir (Zahra,1991; Antoncic ve Hisrich, 2001). Bu araştırmada ise birey-örgüt uyumunun
ve iş tatmininin iç girişimcilik üzerinde pozitif ve anlamlı etki oluşturacağı düşünülmektedir.
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Kişi ve içinde çalıştığı örgüt, insan ilişkilerinin iki önemli alanını temsil etmektedir. Bu nedenle kişi
ve örgüt arasındaki uyum örgütsel davranış araştırmalarında büyük önem taşımaktadır. Ancak kişiörgüt uyumu kavramı uygulamada genellikle kişi-çevre uyumu ve kişi-iş uyumu kavramları ile
karıştırılmaktadır. Kişi-örgüt uyumu kavramı, kişi-çevre uyumunun bir alt boyutu ve kişi-iş
uyumunun genişletilmiş halidir. Kişi-çevre uyumu temelini Murray’ın İhtiyaç Baskı Modeli ve
Lewin’in Alan Teorisi’nden almaktadır. Murray’a göre ihtiyaçlar, toplumlarda benimsenen değerler,
fikirler ve tutumların sonu olan kültürel deneyimlerle ilişkilendirilmiştir. Lewin ise, davranış
biçimlerini kişi ve çevresinin bir fonksiyonu olarak ilişkilendirip açıklamaya çalışmaktadır (Polatçı,
Özçalık ve Cindiloğlu, 2016).
Birey-örgüt uyumu teorisine göre, çalışanlar değer verdikleri şeylerle uyumlu olan ve aradıkları
kaynakları sağlayan organizasyonlara ilgi duyar ve bu organizasyonlara dâhil olmaya devam ederler.
Birey örgüt uyumunun literatürde çeşitli yollarla ele alındığı görülmektedir. Çalışanların kendi
özelliklerinin örgütün özellikleriyle ne kadar iyi eşleştiğine inanmalarını ölçen subjektif uyum.
Alternatif olarak, çalışanın kendine özgü özelliklerini, organizasyonun bağımsız bir
derecelendirmesi ile karşılaştırması olan objektif uyum. Son olarak, bir kişinin kendini
değerlendirmesi ve organizasyonunu benzer boyutlarla karşılaştırması olan, algılanan değer
uyumudur.(Eşitti, 2017)
Birey-örgüt uyumuna ait çalışmalar incelendiğinde, araştırmacıların genellikle iki farklı ayrıma
gittiği görülmektedir. Bu ayrımlardan birincisi bütünleştirici uyum ve tamamlayıcı uyum şeklindedir.
Bütünleştirici uyum, hem adayın iş seçimi davranışı, hem de örgütün işe alım uygulamalarında birey
ve örgütlerin benzerliklerine dayalı olarak birbirlerine ilgi duymaları durumunu vurgulamaktadır. Bu
yapılanmada en çok kullanılan benzerlik, bireyin ve örgütün değerleri arasındaki uyumdur (Kılıç ve
Yener, 2015). Tamamlayıcı uyum ise, birey ve örgütün özellikleri, diğerlerinin istek ya da
ihtiyaçlarını sağladığı zaman oluşmaktadır. Başka bir ifade ile tamamlayıcı uyum bireyin bulunduğu
ortamı tamamladığı ya da ortamdaki eksik olan bir şey birey tarafından giderildiğinde ortaya
çıkmaktadır (Muchinsky ve Monahan, 1987). Birey örgüt uyumuna yönelik ikinci ayrım ise;
gereksinim-arz ve talep-beceri uyumu ayrımıdır. Gereksinim-arz uyumu yaklaşımına göre örgüt
bireyin ihtiyaçlarını, istek ve tercihlerini tatmin ettiği takdirde birey örgüt uyumu ortaya çıkmaktadır.
Buna karşılık, talep-beceri uyumu yaklaşımına göre birey örgütün taleplerini karşılayacak becerilere
sahip olduğu zaman birey örgüt uyumu gerçekleşmektedir (Kristof, 1996).
Birey-örgüt uyumu arttıkça kişinin iç girişimcilik davranışlarının artacağı, örgüt için daha çok risk
alacağı, yaratıcı düşünce içerisinde ve yenilik peşinde olacağı, bu yenilikleri hızla hayata
geçirebilmek için büyük bir çaba içinde olacağı düşünülmektedir. Çünkü bireyin değer verdiği
şeylerle örgütünde değer verdiği şeyler aynı olduğunda birey-örgüt uyumu ortaya çıkmakta böylece
bireyin örgüt için daha çok çabalaması ve yeni fikirler üretmesi şaşırtıcı olmamaktadır. Nitekim
birey-örgüt uyumunun sonuçlarını ele alan çalışmalara bakıldığında, birey-örgüt uyumunun örgütsel
güven ve örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkiye sahip olduğu
görülmektedir (Wei, 2012; Tugal ve Kılıç, 2015; Ahmadi vd., 2014). Birey-örgüt uyumunun iç
girişimcilik üzerindeki etkisini ele alan ve İstanbul’da bulunan beş yıldızlı konaklama işletmelerinde
gerçekleştirilen bir çalışmada ise birey örgüt uyumunun iç girişimciliği ve tüm boyutlarını anlamlı
olarak ve pozitif yönde etkilediği belirlenmiştir. Ayrıca birey örgüt uyumunun en fazla iç
girişimciliğin yenilik boyutu üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir (Eşitti, 2017). Huang, Yuan ve
Li (2019) ise Çin’de 30 bilgi teknolojisi şirketinden 474 çalışan ile gerçekleştirdikleri araştırma
sonucunda kişi örgüt uyumunun yeniliği pozitif yönde ve anlamlı olarak etkilediğini belirlemişlerdir.
Ayrıca bu ilişkide kariyer bağlılığının ve işi benimsemenin de etkili olduğunu tespit etmişlerdir. Bu
açıklamalar ve araştırma sonuçlarına bağlı olarak aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir.
H1: Kişi Örgüt uyumu iç girişimciliği pozitif yönde ve anlamlı olarak etkilemektedir.
İş tatmini kişide, çalışma yaşamı veya söz konusu kişi ile çalıştığı iş yeri koşulları arasındaki uyumun
bir sonucu olarak ortaya çıkan memnuniyet duygusu ve kişinin işine karşı almış olduğu pozitif bir
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tutum olarak tanımlanmaktadır. İş tatmini dendiğinde, işten elde edilen maddi çıkarlar ile işçinin
beraberce çalışmaktan zevk aldığı iş arkadaşları ve bir eser meydana getirmenin sağladığı mutluluk
akla gelmektedir (Kürşat ve İşcan, 2008). İş tatmini genel olarak işin özelliklerinin birey tarafından
değerlendirilmesi sonucu oluşan iş hakkındaki olumlu duygular biçiminde açıklanmaktadır (Akbaş
ve Çetin, 2015).
İş hayatında iş tatmini kavramını önemli bir yere oturtan iki sebep söylenebilir. Bunlardan birincisi,
iş tatmininin işgörenler üzerindeki etkisi açısındandır. İşgörenin işine karşı hissettiği duygular
işgörenin sağlığı açısından önem arz etmektedir. İkincisi ise iş tatmininin örgütsel anlamda
sonuçlarının olmasıdır (Bağcı, 2018). İş tatmininin örgütsel açıdan önemi, iş tatmini ile verimlilik,
yabancılaşma, işten ayrılma, çatışmalar iş kazaları vb. kavramlarla olan yakın ilişkisine
dayanmaktadır (Kök, 2006).
İş tatminini etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler literatürde çeşitli şekillerde
sınıflandırılmaktadır. Temel olarak iş tatminini etkileyen faktörler; işin kendisi, iş koşulları, kariyer
olanakları, çalışma arkadaşları, örgüt yapısı, liderlik şekli ve ücret politikaları olabilmektedir (Soysal
ve Tan, 2013). Birey-örgüt uyumunun da iş tatmini üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etki
oluşturacağı düşünülmektedir. Nitekim literatürde bu düşünceyi destekleyen araştırmalar
bulunmaktadır. Örneğin Boxx ve arkadaşları (1991) taşımacılık sektöründe orta ve üst düzey yönetici
pozisyonunda istihdam edilmiş olan 387 özel sektör çalışanı üzerinde gerçekleştirdikleri
çalışmalarında birey-örgüt uyumu düzeylerine göre iş görenlerin iş tatmini düzeylerinde farklılıkların
olduğunu tespit etmişlerdir. Ulusal literatürde ise; Kılıç ve Yener (2015) 196 banka çalışanı ile
gerçekleştirdikleri araştırmada birey-örgüt uyumunun iş tatmini üzerinde pozitif yönde ve anlamlı
etkiye sahip olduğunu belirlemişlerdir. Bağcı (2018) ise özel sağlık kurumlarında istihdam edilmiş
olan 280 mavi yakalı çalışan ile gerçekleştirdiği araştırmada birey-örgüt uyumunun içsel iş tatmini
ve dışsal iş tatmini üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu açıklamalar ve
araştırma sonuçlarına bağlı olarak aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir.
H2: Kişi Örgüt uyumu iş tatminini pozitif yönde ve anlamlı olarak etkilemektedir.
Bu açıklamalarla birlikte iş tatmininin de iç girişimciliği pozitif yönde etkilemesi beklenmektedir.
Çünkü işinden memnun olan bir çalışanın örgüt yararına faaliyetlerde bulunması doğal bir sonuç
olacaktır. Nitekim bu beklentiyi doğrulayan çalışmalar literetürde bulunmaktadır. Örneğin Gürbüz
ve arkadaşlarının (2010) yapmış olduğu araştırmaya göre örgütsel faktörler (ödül sistemi, örgütsel
iletişim, örgütsel yapı ve kurallar) iş görenlerin iş tatminlerini artırmakta, iş tatminleri fazla olan iş
görenlerin de iç girişimcilik davranışları artmaktadır. Başka bir ifade ile örgütsel faktörler ile iç
girişimcilik arasındaki ilişkide iş tatmini aracılık rolü üstlenmektedir. Meydan (2011) ise, kamu
kurumlarında görev yapan 172 alt ve orta kademe yönetici ile yapmış olduğu çalışmada iş tatmininin
iç girişimcilik üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olduğunu belirlemiştir. Bu açıklamalara
bağlı olarak aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir.
H3: İş tatmini iç girişimciliği pozitif yönde ve anlamlı olarak etkilemektedir.
Yukarıdaki açıklamalarda görüldüğü gibi literatürde kişi-örgüt uyumu, iş tatmini ve iç girişimcilik
değişkenleri arasındaki ilişkileri araştıran çalışmalar bulunmaktadır. Ancak bu çalışmalar
değişkenler arasındaki karşılıklı ilişkileri belirlemeye çalışmaktadır. Kişi-örgüt uyumu ile iç
girişimcilik arasındaki ilişkide iş tatmininin aracı değişken olarak araştırıldığı bir çalışmaya ise
literatürde rastlanılmamıştır. Ancak bu değişkenler arasındaki aracı etkinin literatürdeki ikili
ilişkilerden yola çıkılarak görülebileceği düşünülmektedir. Bu açıklamalara bağlı olarak aşağıdaki
hipotez oluşturulmuştur.
H4: Kişi Örgüt uyumunun iç girişimciliğe etkisinde iş tatmini aracı rol üstlenmektedir.
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2. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
2.1. Çalışmanın Amacı, Örneklemi ve Ölçekler
Bu çalışmada iki temel amaç bulunmaktadır. Birinci amaç çalışanların iç girişimcilik davranışları
üzerinde kişi örgüt uyumunun ve iş tatmininin etkisi olup olmadığını belirlemektir. İkinci amaç ise
kişi örgüt uyumunun iç girişimcilik üzerindeki etkisinde iş tatmininin aracı etkiye sahip olup
olmayacağını tespit etmektir. Bu iki amaç doğrultusunda banka çalışanlarından anket aracılığı ile
veri toplanmıştır. Anketler internet ortamında hazırlanmış ve 250 çalışana internet üzerinden
ulaştırılmıştır. Geri dönen anketlerden eksik cevaplananlar değerlendirme dışı bırakılmış ve
toplamda 83 anket kullanılarak değişkenler arasındaki ilişkiler incelenmiştir.
Anket dört bölüm olarak tasarlanmıştır. Anketin birinci bölümünde araştırmaya katılan kişilerin
demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular yer almaktadır. Anketin ikinci bölümünde Stull
(2005) tarafından geliştirilen 15 maddelik iç girişimcilik ölçeği yer almaktadır. Ölçek daha önce
Hollanda (Wakkee vd., 2008), İspanya (Moriano vd., 2009) gibi ülkelerde geçerliliği kanıtlanmış bir
ölçektir. Ancak Türkiye’de geçerliliği değerlendirilmemiştir. Araştırma bu nedenle ölçeğin Türkçe
açısından geçerliliğini sınamayı da amaçlamaktadır. Ölçek iç girişimciliği üç boyut altında
ölçmektedir. Bu boyutlar risk alma, proaktiflik ve yeniliktir. Her bir boyut 5 ifade ile ölçülmektedir.
Anketin üçüncü bölümünde Netemeyer, Boles, McKee ve McMurrian (1997) tarafından geliştirilen
kişi-örgüt uyumu ölçeği bulunmaktadır. Ölçek 4 ifadeden oluşmakta ve kişi-örgüt uyumunu tek
boyut olarak ölçmektedir. Ayrıca Netemeyer ve arkadaşları tarafından geliştirilen kişi-örgüt uyumu
ölçeğinin Türkçe geçerliliği ve güvenilirliği daha önce çeşitli araştırmalarda doğrulanmıştır. Örneğin
Bağcı (2018) birey-örgüt uyumu ölçeğinin cronbach alpha güvenilirlik değerini 0,785 olarak
belirlemiştir. Bu bulgu ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir. Anketin dördüncü bölümünde
ise, Brayfield ve Rothe (1951) tarafından geliştirilen ve Keser (2005) tarafından 5 ifade olarak Türkçe
geçerliliği kabul edilen iş tatmini ölçeği yer almaktadır. Ölçek iş tatminini tek boyut olarak
ölçmektedir. Ayrıca Keser (2005) yapmış olduğu araştırmada ölçeğin cronbach alpha güvenilirlik
değerini 0,755 olarak belirlemiştir. Keser’in ulaştığı bu bulgu ölçeğin güvenilir olduğuna işaret
etmektedir.

3.2. Bulgular
Araştırmada öncelikli olarak verilerin normal dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için
basıklık ve çarpıklık değerlerine bakılmıştır. Değerlerin -1 ile +1 arasında yer aldığı tespit edilmiştir.
Bu nedenle verilerin normal dağılıma uygun olduğu kabul edilmiştir (Leech, Barrett ve Morgan,
2005). Bu sonuç doğrultusunda analizlerde parametrik testlerin uygulanabileceğine karar verilmiştir.
Daha sonra ölçeklerin güvenilirliklerini belirlemek için cronbach alpha değerlerine bakılmıştır.
Analizlere göre iç girişimcilik ölçeğinin cronbach alfa değeri 0,811 olarak, kişi-örgüt uyumu
ölçeğinin cronbach alfa değeri 0,919 olarak ve iş tatmini ölçeğinin cronbach alfa değeri 0,873 olarak
belirlenmiştir. Bu bulgular araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilir olduğunu göstermektedir.
Ölçeklerin güvenilirlikleri belirlendikten sonra ölçeklerin yapı geçerliliğini belirlemek için
açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizlerinden yararlanılmıştır. Açımlayıcı faktör analizleri
sonuçlarına göre iç girişimcilik ölçeğinin üç boyut altında toplandığı belirlenmiştir. Ayrıca İÇG1 ve
İÇG10 ifadelerinin birden fazla boyuta yakın değerlerle yüklenmesi sebebiyle ilgili ifadeler ölçekten
çıkarılmıştır. İç girişimcilik ölçeğinin KMO değerinin ,784 olduğu ve küresellik testi sonucunun ,000
olduğu tespit edilmiştir. Ölçek maddelerinin ise toplam varyansın %61,90’ını açıkladığı ve ,450 ile
,823 arasında değişen değerler aldığı belirlenmiştir. Kişi-örgüt uyumu ölçeğinin ise tek boyut altında
toplandığı ve KMO değerinin ,771, küresellik testi sonucunun ,000 olduğu ve ölçek maddelerinin
,885 ile ,920 arasında değişen değerler aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca maddelerin toplam
varyansın %80,84’ünü açıkladığı belirlenmiştir. İş tatmini ölçeğinin ise KMO değerinin ,834 olduğu
ve küresellik testi sonucunun ,000 olduğu tespit edilmiştir. Ölçek maddelerinin ise toplam varyansın
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%66,88’ini açıkladığı ve ,733 ile ,889 arasında değişen değerler aldığı saptanmıştır. Ayrıca iş tatmini
ölçeğinin de tek boyut altında toplandığı belirlenmiştir.
Açımlayıcı faktör analizinden sonra ölçeklere doğrulayıcı faktör analizi uygulanmıştır. İlk olarak iç
girişimcilik ölçeğinin doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına bakılmış ve İÇG3 maddesinin faktör
yükünün ,50’inin altında olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle ilgili madde çıkarılarak doğrulayıcı faktör
analizi tekrardan yapılmıştır. Analiz sonucunda ölçeğin bu şekliyle gerekli ölçütleri (>,50) sağladığı
ve uyum değerlerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu görülmüştür. İç girişimcilik ölçeğinin kestirim
sonuçları Şekil 1’de gösterilmiştir.
Şekil 1. İç Girişimcilik Ölçeğine İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi

Kişi-örgüt uyumu ölçeğinin doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına bakıldığında ise madde faktör
yüklerinin gerekli ölçütleri (>,50) sağladığı belirlenmiştir. Öte yandan ölçeğin uyum değerlerinden
CMIN/DF ve RMSEA değerlerinin referans değerinden yüksek olduğu görülmüştür. Ancak KÖU1
ile KÖU2 maddeleri arasında modifikasyon yapıldığı takdirde bu değerlerin gerekli ölçütleri
sağlayacağı belirlenmiş, bu nedenle ilgili maddeler arasında modifikasyon yapılmıştır. Ölçeğin
modifikasyon sonrası kestirim sonuçları Şekil 2’de verilmiştir.
Şekil 2. Kişi-Örgüt Uyumu Ölçeğine İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi

Son olarak iş tatmini ölçeğinin doğrulayıcı faktör analizine bakıldığında ise diğer ölçeklere benzer
şekilde madde faktör yüklerinin gerekli ölçütleri (>,50) sağladığı görülmüştür. Öte yandan ölçeğin
uyum değerlerinden RMSEA değerinin referans değerinden yüksek olduğu görülmüştür. Bu sonuca
bağlı olarak İŞTAT4 ile İŞTAT5 maddeleri arasında modifikasyon yapılmış ve RMSEA değerinin
iyi uyum değerine ulaştığı tespit edilmiştir. İş tatmini ölçeğinin kestirim sonuçları ise modifikasyonlu
hali ile Şekil 3’de gösterilmiştir.
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Şekil 3. İş Tatmini Ölçeğine İlişkin Doğrulayıcı Faktör Analizi

Ölçeklerin kestirim sonuçları verildikten sonra ölçeklerin doğrulayıcı faktör analizlerine ait uyum
değerleri Tablo 1’de gösterilmiştir.
Değişkenler
İç Girişimcilik
Kişi-Örgüt Uyumu
İş Tatmini

Tablo 1. Ölçeklere İlişkin Uyum İndeksi Sonuçları
CMIN/DF
RMR
CFI
IFI
TLI
(0< χ2/sd ≤ 5) (≤,10)
(≥,90)
(≥,90)
(≥,90)
1,417
,087
,952
,954
,935
2,447
,015
,995
,995
,967
1,106
,029
,998
,998
,995

RMSEA
(<,05-≤,08)
,071
,064
,036

Değişkenler arasındaki ilişkinin gücünü ve yönünü belirlemek için korelasyon analizi yapılmış ve
bulgular Tablo 2’de sunulmuştur. Bununla birlikte tabloda değişkenlere ilişkin ortalamalar ve
standart sapmalar da gösterilmiştir.
Tablo 2. Değişkenlere İlişkin Ortalamalar ve Korelâsyon Analizi Sonuçları
Faktörler
SS
1
2
3
1-İç Girişimcilik
2-Kişi-Örgüt Uyumu
3-İş Tatmini

X

3,656
3,596
3,867

,582
1,116
,908

1
,371**
,321**

1
,452**

1

Tablo 2’ye bakıldığında iç girişimcilik ile kişi-örgüt uyumu arasında ,371 düzeyinde aynı yönlü ve
anlamlı bir ilişki olduğu görülürken iç girişimcilik ile iş tatmini arasında da ,321 düzeyinde aynı
yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte kişi örgüt uyumu ile iş tatmini
arasında da aynı yönlü ve ,452 düzeyinde anlamlı bir ilişki olduğu tablodan görülmektedir. Bu
bulgular ile değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü ve gücünü belirledikten sonra hipotezleri test
etmek için AMOS programı ile yapısal eşitlik modeli oluşturulmuş ve değişkenler arsındaki nedensonuç ilişkileri ve aracılık ilişkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Ancak yapısal eşitlik modeli ile
değişkenler arasındaki ilişkinin analiz edilebilmesi için değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı
sorunu bulunmaması gerekmektedir. Bu nedenle ilk olarak değişkenler arasında çoklu doğrusal
bağlantı sorunu bulunup bulunmadığı değişkenlerin VIF (varyans büyütme çapı) ve tolerans
değerlerine (değişkenlerce açıklanamayan varyans oranı) bakılarak değerlendirilmeye çalışılmıştır.
Değişkenlerin VIF değerinin 10’un altında, tolerans değerinin ise 0,10’un üstünde olması nedeniyle
değişkenler arasında çoklu doğrusal bağlantı sorunu olmadığı kabul edilmiştir. Böylece yapısal
eşitlik modellemesi yapılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuca bağlı olarak yapısal eşitlik
modeli analizi gerçekleştirilmiş ve modele ait kestirim sonuçları Şekil 4’de sunulmuştur.
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Şekil 4. Yapısal Eşitlik Modelinin Kestirim Sonuçları

Modelin kestirim sonuçları model üzerinde verildikten sonra modelin uyum iyiliği değerleri Tablo
3’de sunulmuştur.
İndeksler
CMIN/DF
RMR
CFI
IFI
TLI
RMSEA

Tablo 3. Modelin Uyum Değerleri
Referans Değeri
Ölçüm Modeli
0< χ2/sd ≤ 5
1,482
≤ 0,1
,096
≥ 0,90
,910
≥ 0,90
,912
≥ 0,90
,902
≤ 0,08

,077

Tablo 3’de görüldüğü gibi modelin uyum değerleri gerekli ölçütleri sağlamaktadır. Dolayısıyla
modelin kabul edilebilir olduğu belirtilebilir. Daha sonra değişkenler arasındaki ilişkilerin kestirim
sonuçları ve anlamlılık düzeyleri incelenmiş ve bulgular Tablo 4’de verilmiştir.

Hipotez
H1
H2
H3

Tablo 4. Modelin Kestirim Sonuçları ve Anlamlılık Değerleri
Yordanan
Yordayan Değişken Standardize
Değişken
R. Y.
İç Girişimcilik
<---- Kişi-Örgüt Uyumu
,286
İş Tatmini
<---- Kişi-Örgüt Uyumu
,454
İç Girişimcilik
<---- İş Tatmini
,240

P
,059
,000
,001

Tablo 4’de kişi-örgüt uyumunun iş tatminini pozitif yönde (,454) ve anlamlı (p=,000) olarak
etkilediği ancak iç girişimcilik üzerindeki pozitif yönlü etkisinin (,286) anlamlı olmadığı (p=,059)
görülmektedir. Bununla birlikte iş tatmininin iç girişimcilik üzerinde pozitif yönlü (,240) ve anlamlı
(p=,001) etkiye sahip olduğu tablodan izlenmektedir. Bu sonuçlara bağlı olarak H2 ve H3 hipotezi
kabul edilmiş H1 hipotezi ise reddedilmiştir. Daha sonra değişkenler arasındaki doğrudan ve dolaylı
etkilere bakılmış ve sonuçlar Tablo 5’de verilmiştir.
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Tablo 5. Değişkenlerin Doğrudan, Dolaylı ve Toplam Etkileri
Değişkenler
Etkiler
Kişi-Örgüt
İş Tatmini
Uyumu
İş Tatmini
Doğrudan
,454
,000
Dolaylı
,000
,000
Toplam
,454
,000
İç Girişimcilik
Doğrudan
,286
,240
Dolaylı
,109
,000
Toplam
,395
,240

Tablo 5’e bakıldığında kişi-örgüt uyumunun iç girişimcilik üzerindeki doğrudan etkisinin ,286
düzeyinde olduğu, dolaylı etkisinin ise ,109 düzeyinde olduğu görülmektedir. Tablo 4’e bakıldığında
ise kişi-örgüt uyumunun iç girişimcilik üzerindeki doğrudan etkisinin anlamlı olmadığı
anlaşılmaktadır. Bu sonuca bağlı olarak aracılık ilişkisini belirlemek için iş tatmini modelden
çıkarılmış ve kişi-örgüt uyumunun iç girişimcilik üzerindeki etkisi aracısız olarak incelenmiştir. İş
tatminin çıkarıldığı model standardize edilmiş kestirim sonucu ile Şekil 5’de verilmiştir.
Şekil 5. Kişi-Örgüt Uyumu ile İç Girişimcilik Arasındaki İlişkinin Modeli

Aracısız model şekil üzerinde incelendikten sonra uyum iyiliği değerleri açısından da incelenmiş ve
modelin gerekli ölçütleri sağladığı saptanmıştır. Aracısız modelin uyum iyiliği değerleri ise Tablo
6’da sunulmuştur.
İndeksler
CMIN/DF
RMR
CFI
IFI
TLI
RMSEA

Tablo 6. Aracısız Modelin Uyum Değerleri
Referans Değeri
Ölçüm Modeli
0< χ2/sd ≤ 5
1,659
≤ 0,1
≥ 0,90
≥ 0,90
≥ 0,90
≤ 0,08

,096
,910
,912
,901
,080

Aracısız modelin uyum değerleri incelendikten sonra standardize regresyon yükleri ve anlamlılık
değerlerine bakılmış ve bulgular Tablo 7’da gösterilmiştir.
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Tablo 7. Aracısız Modelin Kestirim Sonuçları ve Anlamlılık Değerleri
Yordanan
Yordayan Değişken
Standardize P
Değişken
R. Y.
İç Girişimcilik
<---- Kişi-Örgüt Uyumu
,393
,011

Tablo 7’ye bakıldığında kişi-örgüt uyumunun iç girişimciliği pozitif yönde (,393) ve anlamlı olarak
(p=,011) etkilediği görülmektedir. İş tatminin aracı değişken olduğu modelde ise kişi-örgüt
uyumunun iç girişimcilik üzerindeki etkisi anlamsız olarak belirlenmişti. Bu bulgulara ve Tablo
5’deki sonuçlara bağlı olarak kişi-örgüt uyumunun iç girişimcilik üzerindeki etkisinde iş tatmininin
tam aracılık rolü üstlendiği başka bir ifade ile kişi-örgüt uyumunun iç girişimcilik üzerindeki
etkisinin iş tatmini üzerinden olduğu söylenebilir. Bu sonuca göre H4 hipotezinin kabul edilmiştir.

3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Banka çalışanları üzerinde gerçekleştirilen ve kişi-örgüt uyumunun iç girişimcilik üzerindeki
etkisinde iş tatmininin aracı etkisini belirlemeye çalışan bu araştırma sonucunda kişi-örgüt
uyumunun iş tatmini üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Benzer
şekilde iş tatmininin de iç girişimcilik üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı etkiye sahip olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Bu sonuçların yanında hem kişi-örgüt uyumu hem iş tatmini hem de iç girişimciliğin
olduğu bir modelde kişi-örgüt uyumunun iç girişimcilik üzerindeki etkisinin anlamsız olduğu tespit
edilmiştir. İş tatmininin çıkarıldığı ve kişi-örgüt uyumu ile iç girişimciliğin doğrudan ikili ilişkisine
bakıldığı bir modelde ise kişi-örgüt uyumunun iç girişimciliği pozitif yönde ve anlamlı olarak
etkilediği belirlenmiştir. Bu bulgular sonucunda kişi-örgüt uyumunun iç girişimcilik üzerindeki
etkisinin iş tatmini değişkenin olduğu modelde tam aracılık ile olduğu söylenebilir. Başka bir ifade
ile kişi-örgüt uyumunun iç girişimcilik üzerindeki etkisi iş tatmini üzerinden olmaktadır. Bu
bulgulara göre çalışanlarının iç girişimcilik davranışlarını arttırmak isteyen örgütlerin çalışanlarının
örgütle uyumunu ve iş tatminlerini arttıracak faaliyetlerde daha fazla bulunması gerektiği ifade
edilebilir. Çünkü günümüzde örgütleri başarıya ulaştıran veya rakipleri karşısında daha güçlü
konuma gelmelerini sağlayan en önemli unsurun çalışanlarından gelen yeni ve yaratıcı fikirlerden
kaynaklandığına inanılmaktadır. Bu nedenle örgütlerin çalışanlarının iç girişimcilik davranışlarını
arttıracak faaliyetlere daha fazla önem vermesi iç girişimciliği teşvik etmesi, aynı zamanda iç
girişimciliğin ortaya çıkmasında etki oluşturabilecek kişi-örgüt uyumu ve iş tatmini gibi konulara
önem vermesi gerekmektedir. Böylece örgütler ulaşmak istedikleri hedefler doğrultusunda emin
adımlarla ilerleyebilirler. Bu açıklamalar dışında bu çalışma yazında bir ilk olarak değerlendirilebilir.
Çünkü kişi-örgüt uyumu, iş tatmini ve iç girişimcilik değişkenlerini aynı anda ele alan ve kişi-örgüt
uyumunun iç girişimcilik üzerindeki etkisinde iş tatmininin aracı değişken olarak değerlendirildiği
bir çalışmaya yazında rastlanmamıştır. Bu nedenle ulaştığımız bu bulgular yazın için önemli olarak
görülebilir. Ayrıca çalışmada ulaştığımız önemli bir başka bulgu ise, iç girişimcilik ölçeği açısından
olmuştur. Stull tarafından 2005 yılında geliştirilen iç girişimcilik ölçeği daha önce farklı ülkelerde
geçerliliği kanıtlanmış bir ölçektir. Ancak Türkçe açsından geçerliliği değerlendirilmemiştir. Bu
araştırmada ise ölçeğin Türkçe açısından da geçerli olduğu belirlenmiş ve başka çalışmalarda da
kullanılabileceği doğrulanmıştır. Ancak ölçeğin geçerliliği konusunda daha anlamlı sonuçlara
ulaşabilmek için farklı örneklemler üzerinde çalışmalar yapılması gerekmektedir.
Bu açıklamaların dışında her çalışmada olduğu gibi bu çalışmanın da bazı kısıtları bulunmaktadır.
Öncelikli olarak araştırma çalışanların anketin yapıldığı dönemdeki düşünceleri ile sınırlıdır. Ayrıca
iç girişimciliği etkileyecek daha birçok faktör bulunmaktadır. Bu nedenle çalışmanın yalnızca üç
değişken arasındaki ilişkiye odaklanması bir kısıt olarak değerlendirilebilir. Bu kısıtlara bağlı olarak
araştırmacılara bu modele farklı değişkenleri ekleyerek ve farklı örneklemler üzerinde bu ilişkileri
değerlendirmeleri önerilebilir.
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GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE DAVRANIŞSAL FİNANS:
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ENTREPRENEURSHIP TRAITS AND BEHAVIORAL FINANCE: A
RESEARCH ON UNIVERSITY STUDENTS
Sadettin PAKSOY1

H. Mustafa PAKSOY2

B. Dilek ÖZBEZEK3

ÖZET
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin girişimci kişilik özelliklerinin psikolojik önyargıları
üzerindeki etkisinin araştırılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda Gaziantep Üniversitesi ve Kilis 7 Aralık
Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde öğrenim gören 620 lisans öğrencisinden anket
yöntemi ile veri toplanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen verilere faktör analizi, korelasyon
ve regresyon analizleri, bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyans (ANOVA) analizleri
yapılarak, araştırma hipotezleri ve sosyodemografik özelliklere yönelik sorular test edilmiştir.
Araştırma sonucu girişimci kişilik özelliklerinin davranışsal finans üzerinde istatistiksel olarak
anlamlı bir etkisinin olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Girişimci Kişilik Özellikleri, Davranışsal Finans, Üniversite
Öğrencileri.
ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the effects of entrepreneurial personality characteristics of
university students on cognitive biases. For this purpose, data was collected from 620 undergraduate
students of Gaziantep University and Kilis 7 Aralık University, Faculty of Economics and
Administrative Sciences. Factor analysis, correlation and regression analysis, independent sample ttest and one-way variance (ANOVA) analyzes were performed to investigate the data obtained from
the study and questions related to research hypotheses and sociodemographic characteristics were
tested. As a result of the analysis, it was seen that entrepreneurial personality characteristics had a
statistically significant effect on behavioral finance.
Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneur Personality Traits, Behavioral Finance, University
Students.

1. GİRİŞ
Son yıllarda finansal piyasalara yatırım yapmak, sadece kurumsal değil, bireysel yatırımcılar
arasında da popüler hale gelmiştir. Şüphesiz ki yatırım kararları, kısa vadeli fiyat değişiklikleri, her
zaman mantığa dayalı olmayan, bazen ruh halinden veya anında “alınan haberlerden” esinlenen
piyasa katılımcıları tarafından yönlendirilmektedir. Küresel finansal piyasalar, ülke ve dünyadaki
ekonomik süreçler, kurumsal ve politik kısıtlamalar, bilgi yayma ve erişilebilirlik gibi birçok
faktörden etkilenmektedir. Ancak, en önemli faktörlerden biri finansal piyasalarda yer alan insanların
tepkisi ve algısıdır. Finansal piyasalarda yer alan her yatırımcı için, finansal araçlardan bağımsız
olarak, iş sürekli bir karar verme sürecidir (Bikas vd., 2013: 870).
Geleneksel finans teorileri genellikle rasyonel insan, etkin bir pazar ve kâr ya da beklenen faydaların
maksimizasyonu varsayımlarına dayanmaktadır. Bu teoriler objektif piyasa koşullarına
odaklanmaktadır. Ancak, gerçek dünyada finansal piyasalardaki karmaşık ve anormal olayları
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açıklayamazlar. Bu durum, davranışsal finans disiplininin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.
Davranışsal finans, insanların aldıkları kararlarla başlar (Huang vd., 2015: 92). Bir başka ifade ile
davranışsal finans, yatırım seçimlerinin her zaman tam rasyonellik temelinde yapılıp yapılmadığını
tartışmaktadır. Geleneksel paradigmanın “(1) insanlar inançlarını doğru bir şekilde güncelleştirmede
başarısızdır ve (2) yatırım seçimlerini yaparken normatif süreçten sistematik bir sapma vardır”
şeklindeki iki doktrinini esneterek finansal piyasaların fenomenlerini anlamaya ve açıklamaya
çalışmaktadır (Kishore, 2006: 3). Bu şekilde insanların varlıklarını (servetlerini) maksimize etmek
için nasıl davranmaları gerektiğini inceleyen geleneksel finans yaklaşımının aksine, davranışsal
finans yaklaşımı finansal bir ortamda insanların gerçekte nasıl davrandıklarını araştırmaktadır
(Statman, 1999: 20; Kourtidis vd., 2011: 548).
Davranışsal finansa göre insanlar benzersiz yaratılmıştır ve farklı durumlarda geleneksel finans
kurallarını takip etmek yerine kendi başlarına karar vermektedirler (Jureviciene ve Jermakova, 2012:
242). Bu durum sosyal bilimler ve özellikle de yönetim ve psikoloji alanlarında insanın risk ve
belirsizliği nasıl algıladıkları ve karar verme sürecinde nasıl davrandıklarını daha iyi anlamamıza
yardımcı olan bilimsel gelişmeler davranışsal finansın da farklı çalışma alanları ile
ilişkilendirilmesini sağlamıştır. Literatürde insanların davranışlarını etkileyen birçok faktör olduğu
öne sürülse de, yatırım davranışını etkileyen en önemli faktörlerin psikolojik önyargılar ve kişilik
özellikleri olduğu vurgulanmaktadır (Kourtidis vd., 2011: 548; Borghans vd., 2008: 976; Rzeszutek,
2015: 72; Moradia vd., 2013: 1194-1195).
Kişilik özellikleri, bireylerin çevresine tepki verme şeklini ve karar verme süreçlerini etkileyen ayırt
edici duygusal, bilişsel ve motivasyonel özelliklerinin birleşimidir (Smith, 1999: 435; Dole ve
Schroeder, 2001: 236). Bireysel önyargıların büyük bir kısmı yatırımcıların kişilik özelliklerinden
ileri gelmektedir. Sermaye piyasasında yaygın olarak söylenen, yatırımcıların para kaybetmesinin
nedeni pazar değil, kişilik özellikleridir (Murgea, 2010: 7). Slovic (1972: 780), kişiliğin finansal
karar vermede önemli rol oynadığını tespit etmiştir. Örneğin kişilik özelliklerindeki bireysel
farklılıklar insanların yatırım kararı alırken risk alma eğilimini etkilemektedir. Bowles, Gintis ve
Osborne (2001:1138) güzellik, boy, şişmanlık ve hatta kişinin evini temiz kullanıp kullanmaması
gibi ilgisiz kişilik özelliklerinin bile kazanç sağlamada belirleyici olabileceğini belirtmişlerdir.
Durand, Newby ve Sanghani (2006: 21), kişiliğin yatırım performansı ve alım satım davranışıyla
ilişkili olduğunu belirlemiştir. Phan ve Zhou (2014: 92), insanların kişilik özelliklerinden gelen
psikolojik bir takım faktörlerin yatırım davranışlarını etkilediğini söylemektir. Mien ve Thao (2015:
12 ), dış kontrol odağına sahip yatırımcıların finansal yönetim performanslarının kötü olduğu
sonucuna ulaşmıştır. Bu bakış açısı ile çalışmanın amacı girişimcileri kendine özgü değerleri,
tutumları ve ihtiyaçları olan bireyler olarak gören ve girişimci olmayanlardan ayırt eden girişimci
kişilik özelliklerinin psikolojik önyargılar üzerindeki etkisi incelemektir. Girişimcilerin bu özellikleri
sadece girişim oluşturma sürecini değil, aynı zamanda tutum ve davranışlarını da önemli ölçüde
etkilemektedir.

2. DAVRANIŞSAL FİNANS
Geleneksel Finans Teorileri, 1738 yılında Daniel Bernoulli tarafından ortaya atılan (Aydın ve Ağan,
2016: 96) ve daha sonra 1944 yılında John von Neumann ve Oscar Morgenstein tarafından
geliştirilen (Sefil ve Çilingiroğlu, 2011: 249) Beklenen Fayda Teorisi (Expected Utility Theory)
çerçevesi içerisinde insanların (Bayar, 2011: 134), rasyonel oldukları ve temel hedeflerinin de her
zaman kâr ya da beklenen faydalarını maksimize etmek olduğu (Jurevičienė ve Ivanova, 2012: 222)
varsayımını savunmaktadır. Bir başka ifade ile Geleneksel Finans Teorileri, insanın rasyonel bir canlı
olması nedeniyle finansal piyasalarda yaptığı ya da yapacağı işlemlerde de rasyonel davranacakları
(Tekin, 2016: 75), değerlendirmeleri gereken ilgili tüm bilgilere kolaylıkla ulaşabilecekleri (Demir
vd., 2011: 119; De Bondt vd., 2013: 101) ve dolaysıyla belirsizlik şartları altında karar verme
durumunda yatırım alternatifleri arasından (Gümüş vd., 2013: 73) beklenen faydalarını maksimize
edecek şekilde kararlar alacakları varsayımına (De Bondt vd., 2008: 1; Jurevičienė ve Ivanova, 2013:
54; Huang vd., 2015: 92) dayanmaktadır. Ancak, 1970’li yılların sonlarına doğru finansal piyasalarda
yatırımcı davranışlarını açıklayan geleneksel finans modelleri ve özellikle rasyonel insan varsayımı
çok ciddi eleştirilere maruz kalmıştır (Shiller, 2003: 84; Gümüş vd., 2013: 75; Küçük, 2014: 107;
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Aren vd., 2014: 40; Huang vd., 2015: 93; Aksoy ve Şahin, 2015: 9; Bulut ve Er, 2018: 34). Bu
süreçte, İsrailli bilişsel psikologlar Daniel Kahneman ve Amos Tversky (1979: 263-292) tarafından
risk ve belirsizlik şartları altında karar veren insan beyninin psikolojik faktörlerden etkilendiğini ileri
süren “Beklenti Teorisi: Risk Altında Karar Verme Analizi/Prospect Theory: An Analysis of
Decision Under Risk” isimli çalışmalarıyla Beklenti Teorisi (Prospect Theory) ortaya konularak
Davranışsal Finans Teorisinin temelleri atılmıştır (Baker ve Nofsinger, 2002: 99; Kishore, 2006: 4;
DeBondt vd., 2010: 31; Bikas vd., 2013: 871).
Kahneman ve Tversky (1979: 263-292) psikolojik faktörleri de dikkate alarak, insanların risk ve
belirsizliği nasıl yönettiklerini ortaya koymuşlardır. Bu yaklaşım, gerçekleşme olasılıkları bilinen
riskli alternatifler durumunda bireylerin takip edecekleri yolları açıklayan Beklenti Teorisi olarak
tanımlanmaktadır (Öztopçu ve Aytekin, 2017: 458). Beklenti Teorisi, riskli ortamlarda alınan
kararların birçoğunun inanış temelli olduğunu ve insanların karmaşık olguları basite indirgemek için
sezgisel davrandıklarını (Doğan, 2016: 545) ve insanların her zaman riskten kaçma davranışı
sergilemediğini (Kishore, 2006: 4) ifade etmektedir. İnsanların Beklenen Fayda Teorisini sistematik
olarak ihlal etmesi anlamına gelen (De Bondt vd., 2008: 5) Beklenti Teorisi disiplinler arası bağlantı
kurmanın ötesinde ekonomi ile psikoloji arasında bir köprü kurmuştur (Sefil ve Çilingiroğlu, 2011:
253; Angı vd., 2016: 172).
Beklenti teorisinin ortaya atılmasının ardından, 1980’li yıllarda yapılan akademik çalışmalar (De
Bondt vd., 2008: 1) finansal kararların piyasaları nasıl etkilediğini ve bu finansal kararların
piyasalarda nasıl açıklandığını belirleyici çeşitli paradigmaları kabul etmişlerdir (Kim ve Nofsinger,
2008: 1). Bu kapsamda bilişsel ve duygusal faktörlerin finansal piyasalardaki yatırımcıların karar
alma süreçlerini nasıl etkilediğini anlamaya yönelik olarak (Olsen, 1998: 10; Süer, 2007: 97) yapılan
pek çok çalışmanın ışığında davranışsal finans yaklaşımının temel çerçevesi oluşmuştur (Sefil ve
Çilingiroğlu, 2011: 249; Öncü ve Özevin, 2017: 587). Davranışsal Finans Teorisi, rasyonel
modellerin yeterli açıklama sağlamadığı durumlarda finansal piyasalarda meydana gelen anomalileri
ya da yatırımcı davranışlarını sosyoloji, psikoloji ve finans teorileri ile birlikte kapsamlı bir şekilde
açıklanmaya (Ricciardi ve Simon, 2000: 2; Fromlet, 2001: 65; Shiller, 2003: 83; Muradoglu ve
Harvey, 2012: 68; Park ve Sohn, 2013: 4) çalışan nispeten yeni, ancak hızla gelişen disiplinler arası
bir teori olarak (Bayar ve Kılıç, 2012: 179; Sansar, 2016: 137) kabul edilmektedir.
Davranışsal Finans Teorisinin psikolojik ve sosyolojik faktörlerin finansal piyasaya olan etkisini
incelerken temel dayanağı, insanların rasyonel olmayan davranışlar sergilemesi ve özellikle karar
verme sürecinde bilişsel uyumsuzluklar ve psikolojik yanılgıların etkisinin olmasıdır (Tetik
vd.,2015:37). Bu noktada insanlar zaman zaman optimal kararlar vermekte sapmalar
yapabilmektedir. Bu sapmalar genellikle sistematik bir şekilde meydana gelmektedir (Barber ve
Odean, 1999: 41). İnsanların, yatırım kararlarında yanlış sezgileri ya da tercihleri nedeniyle tam
olarak rasyonel olmayan (Ritter, 2003: 430; Kim ve Nofsinger, 2008: 2) davranışlar sergileme eğilimi
psikolojik önyargılar olarak (Demir vd., 2011: 118; Hayta, 2014: 335; Sansar, 2016: 140)
adlandırılmaktadır.
Başarılı bir yatırım sadece finansal bilgiler dayalı olarak verilen kararlara değil, aynı zamanda
psikolojik önyargıların tanımlanmasına ve bunların azaltılmasına da bağlıdır (Jureviciene ve
Jermakova, 2012: 243). Davranışsal finansman alanında yapılan araştırmalar incelediği zaman birçok
psikolojik önyargının olduğu görülmektedir. Yine literatürde rasyonel karar verme süreçlerinden
sapmalar olarak adlandırılan psikolojik önyargıların farklı şekillerde sınıflandırıldığı belirtilmekle
birlikte, araştırma kapsamında finansal karar verme süreçlerinde bireyleri rasyonel davranmaktan
alıkoyan (Sefil ve Çilingiroğlu, 2011: 254) psikolojik önyargılar, aşırı güven (Akin, 2009: 102;
Küden, 2014: 55), aşırı iyimserlik (Küçük, 2014: 111; Phan ve Zhou, 2014: 83), pişmanlıktan
kaçınma (Birgili, 2013: 36; Küden, 2014: 59), temsil etme eğilimi (Küçük, 2014: 110; Böyükaslan,
2012: 101) ve kayıptan kaçınma (Küçük, 2014: 112; Akin, 2009: 109) olmak üzere beş başlık altında
incelenmiştir.
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Aşırı güven eğilimine sahip yatırımcılar sahip oldukları bilgilere piyasadaki diğer yatırımcılardan
daha fazla güvenmekte ve böylece piyasadaki veriler iyi olduğunda daha fazla varlık satına alma,
kötü olduğunda ise daha fazla varlık satma eğilimi göstermektedir (Akın, 2017: 13). Aşırı güven
eğiliminde geçmiş deneyimler etkili olmakla birlikte sahip olunan bilgi miktarı da etkili olmaktadır
(Aren, vd., 2014: 43). Aşırı iyimserlik eğilimine sahip bireyler gelecekte gerçekleşmesi olası
durumlara ilişkin tahminlerinde aşırı iyimserlik eğilimindedir. Aşırı iyimser yatırımcı tercihinin
doğruluğundan şüphe etmemekte ve yatırımının getirisi ile ilgili her şeyin kendi kontrolü altında
olduğunu düşünmektedir. Aynı zamanda aşırı iyimser yatırımcılar kazanç durumunda yatırım
kararını önemserken, zarar durumunda yatırım tercihini önemsememektedir (Asoy ve Saldanlı, 2017:
103). Kayıptan kaçınma eğilimi yatırımcıların parayı ya da serveti kaybetmekten büyük üzüntü
duyduklarını anlayışa dayanmaktadır. Buna göre kayıptan kaçınma davranışı, verilen bir kâr ya da
zarardaki zihinsel cezanın, aynı diğer ya da büyüklükteki bir kazançtan elde edilen ödülden daha
fazla olduğu anlayışa dayanmaktadır. Bu anlayışa göre yatırımcıların kazanmayı ya da kaybetmeyi
içeren riskler karşısındaki tutumlarının çok farklı olduğudur (Aytekin ve Aygün, 2016: 154). Temsil
etme eğilimi, yatırımcıların yatırım kararı verirken belirli önyargılara göre hareket eteğini ve
herhangi bir yatırım kararı verirken kendisine daha yakın hissettiği yatırım araçlarına yöneldiği
anlayışa dayanmaktadır (Birgili, 2013: 33). Pişmanlıktan kaçınma ise kazananları satmaya ikna
etmenin kaybedenleri satmaya ikna etmekten daha kolay olduğu düşüncesine dayanmaktadır. Bu
düşünceye göre yatırımcılar değer kaybettiği yatırım araçlarını daha uzun süre ellerinde tutarken,
kazandıran yatırım araçlarını daha hızlı ellerinden çıkarmaktadır (Akin, 2009: 110).

3. GİRİŞİMCİ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ
Günümüzde küreselleşme hareketlerinin hızlanması birlikte artan rekabet dikkatleri girişimcilik ve
girişimci kavramlarına çekmiştir. Girişimciler ülkelerin sanayiden bilgi toplumuna geçişle birlikte,
ekonomik ilerlemenin belirleyicisi olarak en önemli aktörlerden biri olarak görülmektedir. Özellikle
ekonomik büyüme ve istihdam üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle birçok ülkede yenilikçi
girişimcilik faaliyetleri teşvik edilmektedir.
Girişimcilik toplumsal fırsatların tespit etmesi ve yakalanması ve başarı için yeni bilginin ürüne ve
hizmete dönüştürmesi amacıyla kamu ve/veya özel kaynakların bir araya getirilmesini içeren bir
değer yaratma sürecidir (Morris vd., 1996: 61; Hitt vd., 2011: 60). Girişimci ise bir iş sahibi olmanın
getirdiği her türlü riski kabul eden (Gartner, 1989: 47), aynı zamanda da algılanan fırsatlar etrafında
yaratıcı ve yenilikçi bir şeyler yapan (Thompson, 2002: 413) kişi olarak kabul edilmektedir.
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile birlikte insanın düşünsel emeğinin ekonomik
değerlere dönüşmesi olarak (Yelkikalan vd., 2010: 52) daha da büyük önem kazanmaya başlayan
girişimciliğin ortaya çıkmasında birçok farklı özellik ve faktör etkili olmaktadır. Araştırmacılar bir
bireyin kişiliği (risk alma, yenilikçilik, kontrol odağı, belirsizliğe karşı tolerans gibi) ve demografik
özellikleri (cinsiyet, yaş, eğitim durumu, iş tecrübesi, rol model gibi) gibi unsurlar girişimci olmaya
yönelik kararları üzerinde etkili olduğunu birçok çalışmada ortaya konulmuştur (Kaygın ve
Güven,2015: 36; Bozkurt; 2005: 59).
Girişimcilik alanında yapılan çalışmalarda girişimcilerin kişilik özellikleri çok dikkat çeken
konulardan birisidir. Bu çalışmalarda (Gürol ve Atsan, 2006: 26; Luca ve Robu, 2016: 92; Bozkurt
ve Erdurur, 2013: 60; Kırılmaz, 2012: 131; Verheul vd., 2012: 326; Bozkurt, 2006: 99) girişimciliğin
kişilik özelliklerinin birleşimiyle ortaya çıkan bir faaliyet biçimi olduğunu savunmaktadır.
Girişimcileri girişimci olmayanlardan ayıran farklı kişilik özellikleri bulunmaktadır. Bir başka ifade
ile girişimcinin, temelde fırsatları algılama, tanımlanma, değerlendirilme ve daha sonra belirsiz bir
ortamda yenilik yapma yeteneğine sahip olması beklenir. Aynı zamanda girişimcilerin yeteneklerini
etkileyen bazı kişilik özellikleri de bulunmaktadır. Literatürde girişimcileri girişimci olmayanlardan
ayıran kişilik özellikleri çeşitli araştırmacılar tarafından farklı şekillerde sınıflandırıldığı
belirtilmekle birlikte (Koh, 1996: 14-16; Bozkurt, 2006: 99-100; Solmaz vd., 2014: 43), araştırma
kapsamında girişimci kişilik özellikleri başarı ihtiyacı, kontrol odağı, risk alma eğilimi, belirsizliğe
karşı tolerans ve yenilikçilik olmak üzere beş başlık altında incelenmiştir.
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Risk alma girişimciliğin en önemli kişilik özelliklerinden biridir. Risk, istenilmeyen bir olay ya da
etkinin ortaya çıkması olasılığını ifade etmektedir. Risk alma ise sonucun ne olacağını bilmeden
bilinmeyen koşullarda ya da bölgede karar vermeyi ifade etmektedir. Yapılan çalışmalarda risk
almanın girişimci kişilerde önemli bir özellik olduğu ve girişimci kişilerin girişimci olmayan
kişilerden daha fazla risk alma eğilime sahip olduğu görülmüştür (Bozkurt ve Erdurur, 2013: 60).
Diğer bir önemli girişimci kişilik özelliği belirsizliğe karşı toleranstır. Belirsizlik, yeterli veri
olmaması nedeni ile birey tarafından tam olarak kategorize edilemeyen ve yapılandırılamayan bir
durumdur. Belirsizlik toleransı ise girişimcinin belirsiz durumlara olumlu tepki verebilme yeteneği
ile ilgilidir. Eğer birey daha fazla bilgiye ihtiyaç duymadan aldığı karara güveniyorsa yüksek bir
belirsizlik toleransına sahip olduğu söylenebilir (Solmaz vd., 2014: 43). Kontrol odağı,
girişimcilerin kendilerini etkileyen olayları kontrol edebildiklerine inanmalarıdır (Ugwoke vd. ,2013:
49). İçsel kontrol odağına sahip olan bireylerin yaşamlarında meydana gelen olayları kontrol
edebildiklerini, dışsal kontrol odağına sahip olan bireylerin ise yaşamlarında meydana gelen olayları
şans ve kader gibi dış faktörlere bağladığı anlayışına dayanmaktadır (Talih-Akkaya vd., 2015: 112).
Yenilikçilik özelliği, girişimcinin yeni fikirleri keşfetmesi ve yeni yöntem ve stratejileri kullanması
ile ilgili bir özelliktir (Zhao ve Seibert, 2006: 261). Yenilikçilik, yeni ürünler, yeni metotlar
oluşturma, yeni pazarlara girme ve yeni örgüt yapıları kurmayı içeren bir kavramdır. Girişimciler
için yenilikçilik farkındalık oluşturmakta, değişimler yaratmakta ve sonuç olarak da başarıya
ulaşmaktadır (Solmaz vd., 2014: 43). Son olarak başarma ihtiyacı, girişimcileri girişimsel
faaliyetlerde bulunmaya ve başarılı bir şekilde sonuca ulaştırma özelliği ile ilgilidir (Solmaz, 2014:
43). McCleland (1961) teorisinde, başarı ihtiyacını insan davranışının arkasındaki itici güç ve
girişimci davranışı etkileyen güçlü bir psikolojik faktör olarak ele almıştır. Buna göre bireylerin
başarılı olabilmeleri için istek içerisinde olması ve kendi çabası ile hedefine ulaşmayı sevdiği
bilinmektedir. Ayrıca, girişimciliğin en önemli belirleyicilerinden biri olan başarı ihtiyacının
ekonomik kalınma ve ilerlemede kritik bir öneme sahip olduğu belirtilmektedir (Bozkurt ve Erdurur,
2013: 60).

3. MATERYAL VE YÖNTEM
3.1. Araştırmanın Örneklem Seçimi ve Veri Toplama Süreci
Üniversite öğrencilerinin girişimci kişilik özelliklerinin davranışsal finans düzeyi üzerindeki
etkisinin araştırılması amacıyla yapılan bu çalışmada, birincil verileri Gaziantep Üniversitesi ve Kilis
7 Aralık Üniversitesine bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinin farklı bölümlerinde öğrenim
gören lisans öğrencilerinden anket yolu ile elde edilen veriler oluşturmaktadır. Konu ile ilgili yapılan
diğer çalışmalar ve istatistiki veriler ise çalışmanın ikincil verilerini oluşturmaktadır.
Bu araştırmanın örneklem hacminin belirlenmesinde aşağıdaki formül kullanılmıştır (Weiers,
2008:300):
𝑍
𝑞 ∗ 𝑝 ∗ ( 𝛼 )2
𝑑
𝑛=
+𝑝
𝑍𝛼 2
1
1 + ∗ [𝑞 ∗ 𝑝 ∗ ( ) − 1]
𝑁
𝑑
p: Anakütlede gözlenen X’in oranı
q: (1-p) değeri
N: Anakütle hacmi
n: Örneklem hacmi
𝑍𝛼 : α=0.05 için 1.96.
d: kabul edilebilir hata oranı
Yukarıdaki formülde, p ve q değerleri genel olarak bilinmemektedir. Bu nedenle anaktüleyi en iyi
temsil edecek örneklem seçimi için başarı oranı (anakütlede gözlenen X olayının oranı) p=0,5 olarak
kabul edilir. Anakütlenin 5500 olduğu ve %99 güven seviyesinde, +- %5 kabul edilebilir hata oranı
ile formüle göre 593 öğrenci ile anket yapılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu çalışmada belirlenen
örnek hacminden daha fazla öğrenci (620593) ile yüz yüze görüşme metodu uygulanılarak anket
yapılmıştır.
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3.2. Veri Toplama Araçları
Girişimci kişilik özelliklerini ölçmek amacıyla Bozkurt (2005) tarafından Türkçeye uyarlanan
“Girişimci Kişilik Özellikleri Ölçeği” kullanılmıştır. Girişimci kişilik özellikleri ölçeği: Risk alma,
yenilikçilik, belirsizliğe karşı tolerans, kontrol odağı ve başarma ihtiyacı olmak üzere beş alt boyuttan
oluşmaktadır. Davranışsal finans değişkenini ölçmek için Böyükaslan (2012) tarafından Ede (2007)
ve Ateş’in (2007) çalışmalarından yararlanarak oluşturduğu “Davranışsal Finans Ölçeği”
kullanılmıştır. Davranışsal finans ölçeği: Aşırı güven, aşırı iyimserlik, pişmanlıktan kaçınma, temsil
etme eğilimi ve kayıptan kaçınma olmak üzere beş alt boyuttan oluşmaktadır.

3.3. Ölçeklerin Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi
Çalışmada kullanılan girişimci kişilik özelliklerine ilişkin ölçeğin faktör analizine uygunluğunu test
etmek amacıyla KMO ve Barlett testi analiz sonuçlarına bakılmıştır. Yapılan analiz sonucunda KMO
değerinin 0,739 ve Barlett testi sonucu 0,00 düzeyinde anlamlı olduğu görülmüştür. Buna göre veriler
faktör analizi için uygundur. Temel Bileşenler yöntemi ve varimax rotasyonu ile yapılan faktör
analizi sonucunda ölçeğin faktör yapısı beş boyut olarak belirlenmiştir. Girişimci kişilik özellikleri
ölçeğinin güvenilirlik analizi için Cronbach’s Alpha değerlerine bakılmıştır. Ölçeğin Cronbach’s
Alpha değeri (α) 0,65 olarak bulunmuştur. Verilerin normal dağlım gösterip göstermediklerini
öğrenmek amacıyla çarpıklık ve basıklık değerlerine bakılmıştır. Verilerin çarpıklık (-,176) ve
basıklık (1,198) değerleri verilerin normal dağılım gösterdiğini doğrulamaktadır.
Çalışmada kullanılan davranışsal finansa ilişkin ölçeğin faktör analizine uygunluğunu test etmek
amacıyla KMO ve Barlett testi analiz sonuçlarına bakılmıştır. Yapılan analiz sonucunda KMO
değerinin 0,794 ve Barlett testi sonucu 0,00 düzeyinde anlamlı olduğu görülmüştür. Buna göre veriler
faktör analizi için uygundur. Temel Bileşenler yöntemi ve varimax rotasyonu ile yapılan faktör
analizi sonucunda ölçeğin faktör yapısı beş boyut olarak belirlenmiştir. Davranışsal ölçeğinin
güvenilirlik analizi için Cronbach’s Alpha değerlerine bakılmıştır. Ölçeğin Cronbach’s Alpha değeri
(α) 0,73 olarak bulunmuştur. Verilerin normal dağlım gösterip göstermediklerini öğrenmek amacıyla
çarpıklık ve basıklık değerlerine bakılmıştır. Verilerin çarpıklık (-,256) ve basıklık (1,098) değerleri
verilerin normal dağılım gösterdiğini doğrulamaktadır.

3.4. Araştırmanın Teorik Modeli ve Hipotezler
Üniversite öğrencilerinin girişimci kişilik özelliklerinin davranışsal finans düzeyi üzerindeki
etkisinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda araştırmanın modeli Şekil 1’de
gösterilmektedir.
Şekil 2. Araştırma Modeli
GİRİŞİMCİ KİŞİLİK
ÖZELLİKLERİ

PSİKOLOJİK ÖNYARGILAR

Risk Alma

Aşırı Güven

Başarma İhtiyacı

Aşırı İyimserlik

Kontrol Odağı

Pişmanlıktan Kaçma

Yenilikçilik

Kayıptan Kaçma

Belirsizliğe Tolerans

Temsil Etme Eğilimi

Araştırma kapsamında aşağıdaki hipotezler test edilecektir.
H1: Risk alma eğiliminin davranışsal finans üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.
H1a: Risk alma eğiliminin aşırı güven üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.
1078

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

H1b: Risk alma eğiliminin aşırı iyimserlik üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.
H1c: Risk alma eğiliminin pişmanlıktan kaçınma üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.
H1d: Risk alma eğiliminin kayıptan kaçınma üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.
H1e: Risk alma eğiliminin temsil etme eğilimi üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.
H2: Başarma ihtiyacının davranışsal finans üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.
H2a: Başarma ihtiyacının aşırı güven üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.
H2b: Başarma ihtiyacının aşırı iyimserlik üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.
H2c: Başarma ihtiyacının pişmanlıktan kaçınma üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.
H2d: Başarma ihtiyacının kayıptan kaçınma üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.
H2e: Başarma ihtiyacının temsil etme eğilimi üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.
H3:Kontrol odağının davranışsal finans üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.
H3a: Kontrol odağının aşırı güven üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.
H3b: Kontrol odağının aşırı iyimserlik üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.
H3c: Kontrol odağının pişmanlıktan kaçınma üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.
H3d: Kontrol odağının kayıptan kaçınma üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.
H3e: Kontrol odağının temsil etme eğilimi üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.
H4: Yenilikçiliğin davranışsal finans üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.
H4a: Yenilikçiliğin aşırı güven üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.
H4b: Yenilikçiliğin aşırı iyimserlik üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.
H4c: Yenilikçiliğin pişmanlıktan kaçınma üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.
H4d: Yenilikçiliğin kayıptan kaçınma üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.
H4e: Yenilikçiliğin temsil etme eğilimi üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.
H5: Belirsizliğe toleransın davranışsal finans üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.
H5a: Belirsizliğe toleransın aşırı güven üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.
H5b: Belirsizliğe toleransın aşırı iyimserlik üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.
H5c:Belirsizliğe toleransın pişmanlıktan kaçınma üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.
H5d: Belirsizliğe toleransın kayıptan kaçınma üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.
H5e: Belirsizliğe toleransın temsil etme eğilimi üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmaktadır.
H6: Davranışsal finans düzeyi demografik özelliklere göre farklılık göstermektedir.
H6a: Davranışsal finans düzeyi öğrencilerin üniversitesine göre farklılık göstermektedir.
H6b: Davranışsal finans düzeyi öğrencilerin cinsiyetine göre farklılık göstermektedir.
H6c: Davranışsal finans düzeyi öğrencilerin yatırımları gözden geçirme süresine göre göre
farklılık göstermektedir.
H6d: Davranışsal finans düzeyi öğrencilerin yatırımları yönlendirirken en sık kullanılan bilgi
kaynağına göre farklılık göstermektedir.
H6e: Davranışsal finans düzeyi öğrencilerin yatırım araçları tercihinde göz önünde bulundurulan
temel faktörlere göre farklılık göstermektedir.
H6f: Davranışsal finans düzeyi öğrencilerin yatırım araçları yatırım araçlarının tercihinde temel
alınan en sık yöntemlere göre farklılık göstermektedir.

4. ARAŞTIRMA BULGULARI
Çalışmanın bu kısmında demografik değişkenlere ilişkin bulgulara, tanımlayıcı istatistiklere ve
hipotez testlerine yer verilmiştir.

4.1. Tanımlayıcı İstatistikler
Çalışmada hipotez testlerinden önce öğrencilerin sosyo-demografik özellikleri ile ilgili verilere yer
verilmiştir. Sonuçlar Tablo 1’de gösterilmektedir.
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Tablo 1.Öğrencilerin Sosyo-Demografik Özellikleri
Üniversite
Gaziantep Üniversitesi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
TOPLAM
Bölüm
İşletme
İktisat
UTİL
Siyaset Bilimi ve Kamu Yön.
TOPLAM
Yaş
18-20 yaş
21-23 yaş
24-27 yaş
28 ve üzeri
TOPLAM

N
326
296
620
N
309
149
101
61
620
N
276
302
37
5
620

%
52,3
47,7
100
%
49,8
24,0
16,3
9,8
100
%
44,5
48,7
6,0
,8
100

N

%

Her Saat
Her Gün
Haftada Bir

60
210
184

9,7
33,9
29,7

Ayda Bir
TOPLAM
Yatırımlarınızı Yönlendirirken
En Sık Kullandığınız Bilgi
Kaynakları

166
620
N

26,8
100
%

TV Ekonomi Kanalları
Gazete
Dergi
Tavsiyeler
Sosyal Medya
İnternet Siteleri
TOPLAM

135
18
9
122
95
241
620

21,8
2,9
1,5
19,7
15,3
38,9
100

Yatırımları Gözden Geçirme
Süresi

Cinsiyet
Kadın
Erkek
TOPLAM
Sınıf
1.Sınıf
2.Sınıf
3.Sınıf
4.Sınıf
TOPLAM
Ailenin Aylık Geliri
1.500 TL'den az
1.501-3.000 TL arası
3.001-4.500 TL arası
4.501-6.000 TL arası
7.501 TL veya üzeri
TOPLAM
Yatırım Araçları Tercihinde Göz
Önünde Bulunan Temel
Faktörler
Getiri Oranı
Güvenlik
Çeşitlendirme Yaparak Riski
Azaltmak
TOPLAM
Yatırım Araçlarının Tercihinde
Temel Alınan En Sık Yöntemler

Analiz Yöntemleri
Aracı Kurum Yönlendirmeleri
Alınan Tüyolar
Döviz Kurları
Kişisel Sezgilerim
TOPLAM

N
264
356
620
N
185
208
95
132
620
N
152
289
159
14
6
620
N

%
42,6
57,4
100
%
29,8
33,5
15,3
21,3
100
%
24,5
46,6
25,6
2,3
1,0
100
%

335
169
116

54,0
27,3
18,7

620

100

N

%

256
31
87
135
111
620

41,3
5,0
14,0
21,8
17,9
100

Tablo 1’de görüldüğü üzere araştırmaya katılan öğrencilerin %52,3’ü Gaziantep Üniversitesi ve
%47,7’si Kilis 7 Aralık Üniversitesinde öğrenim görmektedir. Öğrencilerin %57,4’ü erkek öğrenci;
%49,8’i İşletme bölümü öğrencisi; %33,5’i 2 sınıf öğrencisi; %48,7’si 21-23 yaş aralığında;
%46,6’sının ailesinin aylık geliri 1.501-3.000 TL aralığında; %33,9’u yatırımlarını her gün gözden
geçirmekte; %54,0’ı yatırım araçlarının tercihinde getiri oranını dikkate almakta; %38,9’u
yatırımlarını yönlendirirken internet sitelerinden bilgi almakta ve %41,3’ü yatırım araçlarının
tercihinde analiz yöntemlerini kullanmaktadır.
4.2. T Testleri
Öğrencilerin cinsiyetleri ve öğrenim gördükleri üniversiteleri ile psikolojik önyargıları arasında
anlamlı bir farklılığın olup olmadığını öğrenmek için t testi yapılmıştır. Araştırma sonuçları Tablo
2’de yer almaktadır.
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Tablo 2. T Testi Sonuçları
*% 0, 5 seviyesinde anlamlı

Aşırı
Güven

Cinsiyet

Üniversite

Aşırı
İyimserlik

Cinsiyet

Üniversite

Pişmanlıkt
an
Kaçınma

Cinsiyet

Üniversite

Cinsiyet
Temsil
Etme
Eğilimi

Ort.

Stan.Sap

t

sd

p

Kadın
Erkek
Gaziantep
Üniversitesi
Kilis 7 Aralık
Üniversitesi
Kadın

264
356
324

3,5152
3,3773
3,5309

,84484
,79016
,78255

2,085

618

,038*

3,048

618

,002*

296

3,3322

,84037

264

3,3920

,93042

-,212

618

,832

Erkek
Gaziantep
Üniversitesi
Kilis 7 Aralık
Üniversitesi
Kadın

356
324

3,4073
3,4645

,84909
,91655

1,881

618

,060

296

3,3311

,84282

264

3,4141

,82996

-,769

524,688

,442

Erkek
Gaziantep
Üniversitesi
Kilis 7 Aralık
Üniversitesi
Kadın

356
324

3,4635
3,5031

,73216
,78754

2,043

618

,042*

296

3,3761

,75692

264

3,3996

1,01807

,556

618

,578

Erkek

356

3,3553

,95135

Gaziantep
Üniversitesi
Kilis 7 Aralık
Üniversitesi
Kadın

324

3,4614

,95449

2,328

618

,020*

296

3,2787

,99959

264

3,6572

,94069

-,269

535,711

,788

Erkek

356

3,6770

,85638

Gaziantep
Üniversitesi
Kilis 7 Aralık
Üniversitesi

324

3,6404

,94240

-,820

618

,412

296

3,6993

,83512

Cinsiyet

Üniversite

Kayıptan
Kaçınma

N

Üniversite

Tablo 2’deki t testi sonuçlarına göre öğrencilerin öğrenim gördükleri üniversite ve cinsiyetleri ile
aşırı güven arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Buna göre Gaziantep Üniversitesinde
öğrenim gören öğrenciler daha fazla aşırı güven eğilimine sahiptir. Ayrıca kadın öğrenciler erkek
öğrencilere göre daha fazla aşırı güven eğilimindedir. Son olarak Gaziantep Üniversitesi
öğrencilerinin pişmanlıktan kaçınma ve kayıptan kaçınma eğiliminin Kilis 7 Aralık Üniversitesinde
öğrenim gören öğrencilerden daha fazla olduğu görülmüştür. Buna göre H6a ve H6b hipotezleri kabul
edilmiştir.
4.3. ANOVA Testleri
Öğrencilerin yatırımlarını gözden geçirme süresi ile psikolojik önyargıları arasında anlamlı bir
farklılığın olup olmadığını almak için ANOVA analizi yapılmıştır. ANOVA analizinden önce
varyansların homojen olup olmadığını test etmek için Levene testi yapılmıştır. Levene testi sonucu
davranışsal finansa ölçeğinin alt boyutlarının grup varyanslarının homojen (p>0,05) olduğu ve
dolayısıyla ANOVA analizinin ön koşulunu sağladığı görülmüştür. Tablo 3’te görüldüğü üzere
öğrencilerin yatırımlarını gözden geçirme süresi ile davranışsal finansın alt boyutları arasında
anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Buna göre H6c hipotezi reddedilmiştir.
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Tablo 3. ANOVA Testleri
Bağımlı Değişkenler
Aşırı Güven
Aşırı İyimserlik
Pişmanlıktan
Kaçınma
Kayıptan Kaçınma
Temsil Etme Eğilimi

Varyansın
Kaynağı
Gruplar arası
Grup İçi
Gruplar arası
Grup İçi
Gruplar arası
Grup İçi
Gruplar arası
Grup İçi
Gruplar arası
Grup İçi

Kareler
Toplamı
2,171
410,069
,426
483,223
2,073
369,764
2,092
592,095
,093
493,043

df
3
616
3
616
3
616
3
616
3
616

Kareler
Ortalaması
,724
,666
,142
,784
,691
,600
,697
,961
,031
,800

F

p

1,087

,354

,181

,909

1,151

,328

,726

,537

,039

,990

*% 0, 5 seviyesinde anlamlı
Öğrencilerin yatırımlarını yönlendirirken en sık kullandığı bilgi kaynakları ile psikolojik önyargıları
arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını almak için ANOVA analizi yapılmıştır. ANOVA
analizinden önce varyansların homojen olup olmadığını test etmek için Levene testi yapılmıştır.
Levene testi sonucu davranışsal finansa ölçeğinin alt boyutlarının grup varyanslarının homojen
(p>0,05) olduğu ve dolayısıyla ANOVA analizinin ön koşulunu sağladığı görülmüştür. Tablo 4’te
görüldüğü üzere öğrencilerin yatırımlarını yönlendirirken en sık kullandığı bilgi kaynakları ile
davranışsal finansın alt boyutu olan aşırı güven arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu
farklılığın hangi değişkenler arasında olduğunu anlamak için Tukey testi yapılmıştır. Buna göre H6d
hipotezi kabul edilmiştir.
Tablo 4. ANOVA Testleri
Bağımlı Değişkenler
Aşırı Güven
Aşırı İyimserlik
Pişmanlıktan
Kaçınma
Kayıptan Kaçınma
Temsil Etme Eğilimi

Varyansın
Kaynağı
Gruplar arası
Grup İçi
Gruplar arası
Grup İçi
Gruplar arası
Grup İçi
Gruplar arası
Grup İçi
Gruplar arası
Grup İçi

Kareler
Toplamı
9,905
402,335
7,772
475,878
1,539
370,298
2,872
591,315
9,455
483,682

df
5
614
5
614
5
614
5
614
5
614

Kareler
Ortalaması
1,981
,655
1,554
,775
,308
,603
,574
,963
1,891
,788

F

p

3,023

,010*

2,006

,076

,510

,769

,596

,703

2,400

,036

*% 0, 5 seviyesinde anlamlı
Tablo 5’te Tukey testi sonuçları yer almaktadır. Buna göre yatırım araçlarını yönlenirken tavsiyeleri
dikkate alan yatırımcıların, yatırım araçlarını yönlendirirken TV ekonomi kanalları ve internet
siteleri kullanan yatırımcılara göre daha fazla aşırı güven eğilimi sergilemektedir.
Tablo 5. Tukey Testi

Aşırı Güven

Bilgi Kaynakları
(1)
Tavsiyeler
Tavsiyeler

Bilgi Kaynakları (2)

Ortalama Fark

Std. Hata

p

TV Ekonomi Kanalları
İnternet Siteleri

-,36140
-,25725

,10112
,08994

,005*
,050*

*% 0, 5 seviyesinde anlamlı
Öğrencilerin, yatırım tercihinde göz önünde bulundurulan temel faktörler ile psikolojik önyargıları
arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını almak için ANOVA analizi yapılmıştır. ANOVA
analizinden önce varyansların homojen olup olmadığını test etmek için Levene testi yapılmıştır.
Levene testi sonucu davranışsal finansa ölçeğinin alt boyutlarının grup varyanslarının homojen
(p>0,05) olduğu ve dolayısıyla ANOVA analizinin ön koşulunu sağladığı görülmüştür. Analiz
sonuçları Tablo 6’da yer almaktadır. Buna göre yatırım tercihinde göz önünde bulundurulan temel
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faktörler ile davranışsal finansın alt boyutları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür.
Buna göre H6e hipotezi reddedilmiştir.
Tablo 6. ANOVA Testleri
*% 0, 5 seviyesinde anlamlı
Bağımlı Değişkenler
Aşırı Güven
Aşırı İyimserlik
Pişmanlıktan
Kaçınma
Kayıptan Kaçınma
Temsil Etme Eğilimi

Varyansın
Kaynağı
Gruplar arası
Grup İçi
Gruplar arası
Grup İçi
Gruplar arası
Grup İçi
Gruplar arası
Grup İçi
Gruplar arası
Grup İçi

Kareler
Toplamı
1,521
410,719
,181
483,469
,329
371,509
1,717
592,470
,907
492,229

df
2
617
2
617
2
617
2
617
2
617

Kareler
Ortalaması
,760
,666
,090
,784
,164
,602
,859
,960
,454
,798

F

p

1,142

,320

,115

,891

,273

,761

,894

,410

,569

,567

Öğrencilerin yatırım araçlarının tercihinde temel alınan en sık yöntemler ile psikolojik önyargıları
arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını almak için ANOVA analizi yapılmıştır. ANOVA
analizinden önce varyansların homojen olup olmadığını test etmek için Levene testi yapılmıştır.
Levene testi sonucu davranışsal finansa ölçeğinin alt boyutlarından aşırı güven, aşırı iyimserlik,
pişmanlıktan kaçınma, kayıptan kaçınma ve temsil etme eğilimi değişkenlerinin grup varyanslarının
homojen (p>0,05) olduğu ve dolayısıyla ANOVA analizinin ön koşulunu sağladığı görülmüştür.
Tablo 7’de görüldüğü üzere öğrencilerin yatırım araçlarının tercihinde temel alınan en sık yöntemler
ile davranışsal finansın alt boyutu olan aşırı güven arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu
farklılığın hangi değişkenler arasında olduğunu anlamak için Tukey testi yapılmıştır. Buna göre H6f
hipotezi kabul edilmiştir.

Tablo 7. ANOVA Testleri
Bağımlı Değişkenler
Aşırı Güven
Aşırı İyimserlik
Pişmanlıktan
Kaçınma
Kayıptan Kaçınma
Temsil Etme Eğilimi

Varyansın
Kaynağı
Gruplar arası
Grup İçi
Gruplar arası
Grup İçi
Gruplar arası
Grup İçi
Gruplar arası
Grup İçi
Gruplar arası
Grup İçi

Kareler
Toplamı
8,473
403,767
1,699
481,951
1,063
370,774
,318
593,869
6,350
486,787

df
4
615
4
615
4
615
4
615
4
615

Kareler
Ortalaması
2,118
,657
,425
,784
,266
,603
,080
,966
1,587
,792

F

p

3,227

,012*

,542

,705

,441

,779

,082

,988

2,005

,092

*% 0, 5 seviyesinde anlamlı
Tablo 8’de Tukey testi sonuçları yer almaktadır. Buna göre yatırım araçları tercihinde aracı kurum
yönlendirmelerini dikkate alan yatırımcılar, yatırım araçları tercihinde analiz yöntemleri ve döviz
kurlarını kullanan yatırımcılara oranla daha fazla aşırı güven eğilimi göstermektedir.
Tablo 8.Tukey Testi

Aşırı Güven

Bilgi Kaynakları
(1)
Aracı Kurum
Yönlendirmeleri
Aracı Kurum
Yönlendirmeleri

Bilgi Kaynakları (2)

Ortalama Fark

Std. Hata

p

Analiz Yöntemleri

-,46384

,15409

,023

Döviz Kurları

-,47885

,16137

,026

*% 0, 5 seviyesinde anlamlı

1083

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

4.4. Korelasyon Analiz
Girişimci kişilik özellikleri ve psikolojik önyargıları arasındaki ilişkinin yönünü ve büyüklüğünü
görmek için korelasyon analizi yapılmıştır. Korelasyon analizi sonuçları Tablo 9’da yer almaktadır.
Tablo 9. Korelâsyon Analizi
1
Risk (1)
Başarma(2)
Kontrol(3)
Yenilikçilik(4)
Belirsizlik(5)
Güven(6)
İyimserlik(7)
Pişmanlık(8)
Kayıp(9)
Temsil Etme(10)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
,259**

1

,151**

,084*

1

,329**

,244**

,138**

1

,072

,069

,340**

,017

1

,323**

,252**

,208**

,335**

,067

1

,231**

,196**

,229**

,253**

,166**

,355**

1

,241**

,217**

,243**

,208**

,191**

,281**

,304**

1

,210**

,221**

,206**

,177**

,239**

,234**

,254**

,325**

1

,265**

,327**

,089*

,314**

,038

,343**

,305**

,268**

,280**

*0,05 düzeyinde anlamlı
**0,01 düzeyinde anlamlı
Tablo 9’a göre girişimci kişilik özelliklerinden risk alma, başarma ihtiyacı, kontrol odağı, yenilikçilik
ve belirsizliğe tolerans ile psikolojik önyargılardan aşırı iyimserlik, aşırı güven, pişmanlıktan
kaçınma, kayıptan kaçınma ve temsil etme eğilimi arasında 0,01 anlamlılık düzeyinde ve pozitif
yönlü ilişkiler bulunmuştur. Ancak belirsizliğe tolerans ile risk alma, başarma ihtiyacı, yenilikçilik
arasında; aşırı güven ile belirsizliğe tolerans; temsil etme eğilimi ile belirsizliğe tolerans arasında
anlamlı bir korelasyon bulunmamıştır.

4.5. Regresyon Analizi
Öğrencilerin girişimci kişilik özelliklerinin alt boyutları ile psikolojik önyargılarından aşırı güven
arasındaki ilişkiyi test etmek için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Çoklu regresyon analizi
sonuçları Tablo 10’da yer almaktadır. Tablo 10’da görüldüğü üzere öğrencilerin girişimci kişilik
özelliklerinin alt boyutları ile davranışsal finansın alt boyutu olan aşırı güven arasında anlamlı bir
ilişki olup olmadığını belirlemek üzere kurulan regresyon modeli (p<,001) istatistiksel olarak
(F=30,437) anlamlıdır. Durbin-Watson değerinin 2,088 olması regresyon modelinde hata terimleri
arasında otokorelasyon problemi olmadığını göstermektedir. Girişimci kişilik özelliklerinin alt
boyutları tek başına aşırı güvenin %19,9’unu (R2=,199) açıklamaktadır. Buna göre aşırı güven ile
risk alma eğilimi (Beta=,195; p=,000) ; başarma ihtiyacı (Beta=,137; p=,000); kontrol odağı
(Beta=,139; p=,000) ve yenilikçilik (Beta=,218; p=,000) arasındaki ilişki pozitif yönde ve anlamlıdır.
Ancak aşırı güven ile belirsizliğe karşı tolerans arasındaki ilişki (Beta=-,008; p=,840) istatistiksel
olarak anlamsızdır.H1a, H2a, H3a ve H4a hipotezleri kabul edilmiş ancak H5a hipotezi reddedilmiştir.
Tablo 10. Regresyon Analizi
Bağımlı Değişken = Aşırı Güven
R = , 446
R2 = , 199 F = 30,437 df.1= 5 df.2 = 614 Sig. F = ,000
Durbin Watson= 2,088
Bağımsız Değişken
b
Std. Hata
Sabit
1,157
,200
Risk Alma
,199
,040
Başarma İhtiyacı
,128
,036
Kontrol Odağı
,121
,034
Yenilikçilik
,207
,037
Belirsizliğe Karşı Tolerans
-,007
,033

Beta
,195
,137
,139
,218
-,008

t
5,780
4,969
3,593
3,571
5,584
-,202

p
,000
,000*
,000*
,000*
,000*
,840

*% 0,5 seviyesinde anlamlı
Öğrencilerin girişimci kişilik özelliklerinin alt boyutları ile psikolojik önyargılarından aşırı güven
arasındaki ilişkiyi test etmek için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Çoklu regresyon analizi
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sonuçları Tablo 11’de yer almaktadır. Tablo 11’de görüldüğü üzere öğrencilerin girişimci kişilik
özelliklerinin alt boyutları ile psikolojik önyargılarından aşırı iyimserlik arasında anlamlı bir ilişki
olup olmadığını belirlemek üzere kurulan regresyon modeli (p<,001) istatistiksel olarak (F=20,031)
anlamlıdır. Durbin-Watson değerinin 1,935 olması regresyon modelinde hata terimleri arasında
otokorelasyon problemi olmadığını göstermektedir. Girişimci kişilik özelliklerinin alt boyutları tek
başına aşırı iyimserliğin %14,0’ını (R2=,140) açıklamaktadır. Buna göre aşırı iyimserlik ile risk
alma eğilimi (Beta=,120; p=,003) ; başarma ihtiyacı (Beta=,106; p=,008); kontrol odağı (Beta=,146;
p=,000) ve yenilikçilik (Beta=,166; p=,000); belirsizliğe karşı tolerans (Beta= ,098; p=,015)
arasındaki ilişki pozitif yönde ve anlamlıdır.H1b, H2b, H3b, H4b ve H5b hipotezleri kabul edilmiştir.
Tablo 11. Regresyon Analizi
Bağımlı Değişken = Aşırı İyimserlik
R = , 374
R2 = , 140 F = 20,031 df.1=5
Durbin Watson= 1,935
Bağımsız Değişken
Sabit
Risk Alma
Başarma İhtiyacı
Kontrol Odağı
Yenilikçilik
Belirsizliğe Karşı Tolerans

df.2 =614

Sig. F = ,000

b
1,218
,133
,107
,137
,171
,090

Std. Hata
,225
,045
,040
,038
,042
,037

Beta

t
5,421
2,959
2,681
3,615
4,104
2,446

,120
,106
,146
,166
,098

p
,000
,003*
,008*
,000*
,000*
,015*

*% 0,5 seviyesinde anlamlı
Öğrencilerin girişimci kişilik özelliklerinin alt boyutları ile psikolojik önyargılarından pişmanlıktan
kaçınma arasındaki ilişkiyi test etmek için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Çoklu regresyon
analizi sonuçları Tablo 12’de yer almaktadır. Tablo 12’de görüldüğü üzere öğrencilerin girişimci
kişilik özelliklerinin alt boyutları ile psikolojik önyargılarından pişmanlıktan kaçınma arasında
anlamlı bir ilişki olup olmadığını belirlemek üzere kurulan regresyon modeli (p<,001) istatistiksel
olarak (F=20,774) anlamlıdır. Durbin-Watson değerinin 2,035 olması regresyon modelinde hata
terimleri arasında otokorelasyon problemi olmadığını göstermektedir. Girişimci kişilik özelliklerinin
alt boyutları tek başına pişmanlıktan kaçınmanın %14,5’ini (R2=,145) açıklamaktadır. Buna göre
pişmanlıktan kaçınma ile risk alma eğilimi (Beta=,139; p=,001) ; başarma ihtiyacı (Beta=,134;
p=,001); kontrol odağı (Beta=,156; p=,000) ve yenilikçilik (Beta=,106; p=,009); belirsizliğe karşı
tolerans (Beta= ,116; p=,004) arasındaki ilişki pozitif yönde ve anlamlıdır. Bu doğrultuda H1c, H2c,
H3c, H4c ve H5c hipotezleri kabul edilmiştir.
Tablo 12. Regresyon Analizi
Bağımlı Değişken = Pişmanlıktan Kaçınma
R = , 380 R2 = , 145 F =20,774 df.1=5
df.2 =614 Sig. F
Durbin Watson=2,035
Bağımsız Değişken
b
Std. Hata
Sabit
1,502
,196
Risk Alma
,135
,039
Başarma İhtiyacı
,119
,035
Kontrol Odağı
,129
,033
Yenilikçilik
,095
,036
Belirsizliğe Karşı Tolerans
,094
,032

= ,000
Beta
,139
,134
,156
,106
,116

t
7,648
3,435
3,398
3,882
2,627
2,928

p
,000
,001*
,001*
,000*
,009*
,004*

*% 0,5 seviyesinde anlamlı
Öğrencilerin girişimci kişilik özelliklerinin alt boyutları ile psikolojik önyargılarından kayıptan
kaçınma arasındaki ilişkiyi test etmek için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Çoklu regresyon
analizi sonuçları Tablo 13’te yer almaktadır. Tablo 13’te görüldüğü üzere öğrencilerin girişimci
kişilik özelliklerinin alt boyutları ile psikolojik önyargılarından kayıptan kaçınma arasında anlamlı
bir ilişki olup olmadığını belirlemek üzere kurulan regresyon modeli (p<,001) istatistiksel olarak
(F=19,499) anlamlıdır. Durbin-Watson değerinin 2,141 olması regresyon modelinde hata terimleri
1085

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

arasında otokorelasyon problemi olmadığını göstermektedir. Girişimci kişilik özelliklerinin alt
boyutları tek başına kayıptan kaçınmanın %13’7’ini (R2=,137) açıklamaktadır. Buna göre kayıptan
kaçınma ile risk alma eğilimi (Beta=,114; p=,005); başarma ihtiyacı (Beta=,149; p=,000); kontrol
odağı (Beta=,102; p=,012) ve yenilikçilik (Beta=,086; p=,034); belirsizliğe karşı tolerans (Beta=
,184; p=,000) arasındaki ilişki pozitif yönde ve anlamlıdır.H1d, H2d, H3d, H4d ve H5d hipotezleri
kabul edilmiştir.
Tablo 13. Regresyon Analizi
Bağımlı Değişken = Kayıptan Kaçınma
R = ,370
R2 = , 137 F =19,499 df.1= 5 df.2 = 614 Sig. F = ,000
Durbin Watson= 2,141
Bağımsız Değişken
b
Std. Hata
Beta
Sabit
1,012
,249
Risk Alma
,140
,050
,114
Başarma İhtiyacı
,167
,044
,149
Kontrol Odağı
,106
,042
,102
Yenilikçilik
,098
,046
,086
Belirsizliğe Karşı Tolerans
,188
,041
,184

t
4,058
2,810
3,764
2,514
2,128
4,609

p
,000
,005*
,000*
,012*
,034*
,000*

*% 0,5 seviyesinde anlamlı
Öğrencilerin girişimci kişilik özelliklerinin alt boyutları ile psikolojik önyargılarından temsil etme
eğilimi arasındaki ilişkiyi test etmek için çoklu regresyon analizi yapılmıştır. Çoklu regresyon analizi
sonuçları Tablo 14’te yer almaktadır. Tablo 14’te görüldüğü üzere öğrencilerin girişimci kişilik
özelliklerinin alt boyutları ile psikolojik önyargılarından temsil etme eğilimi arasında anlamlı bir
ilişki olup olmadığını belirlemek üzere kurulan regresyon modeli (p<,001) istatistiksel olarak
(F=27,137) anlamlıdır. Durbin-Watson değerinin 1,851 olması regresyon modelinde hata terimleri
arasında otokorelasyon problemi olmadığını göstermektedir. Girişimci kişilik özelliklerinin alt
boyutları tek başına temsil etme eğilimin %18,1’ini (R2=,181) açıklamaktadır. Buna göre temsil etme
eğilimi ile risk alma eğilimi (Beta=,131; p=,001); başarma ihtiyacı (Beta=,240; p=,000); yenilikçilik
(Beta=,210; p=,000) arasındaki ilişki pozitif yönde ve anlamlıdır. Ancak kontrol odağı (Beta=,019;
p=,622) ve belirsizliğe karşı tolerans (Beta= ,001; p=,971)
arasındaki istatistiksel olarak
anlamsızdır. Buna göre H1e, H2e, H4e hipotezleri kabul edilmiş ancak ve H3e ve H5e hipotezleri
reddedilmiştir.
Tablo 14. Regresyon Analizi
Bağımlı Değişken = Temsil Etme Eğilimi
R = , 425
R2 = , 181 F =27,137 df.1=5
Durbin Watson= 1,851
Bağımsız Değişken
Sabit
Risk Alma
Başarma İhtiyacı
Kontrol Odağı
Yenilikçilik
Belirsizliğe Karşı Tolerans

df.2 = 614
b
1,387
,146
,246
,018
,218
,001

Sig. F = ,000

Std. Hata
,221
,044
,039
,037
,041
,036

Beta
,131
,240
,019
,210
,001

t
6,267
3,296
6,243
,493
5,320
,036

p
,000
,001*
,000*
,622
,000*
,971

*% 0,5 seviyesinde anlamlı

SONUÇ VE ÖNERİLER
Karar verme, deneyime sahip olmamak ve çoğunlukla risk ve belirsizlik nedeniyle karmaşık bir
süreçtir. Gelecekteki sonucu tahmin etmek ve çeşitli alternatifler arasından seçim yapmak zordur.
Özellikle yatırımcıların finansal yatırım kararları, çevre, ruh hali, duygu ve bilişsel faktörlerden
oldukça çok etkilenir. Kişilik, tüm bu değişkenlerin toplamıdır. Herkesin kendine özgü duygu,
düşünce ve davranış kalıpları vardır. Bu da oldukça istikrarlı kişisel kişiliğin birleşimi ile oluşur
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(Jency, 2017: 1307). Çoğu durumda yatırımcılar yanlış davranışlarının farkında değildir.
Yatırımcılar kendi kişilik özelliklerini bilerek psikolojik önyargılarının farkında olurlarsa, finansal
kararlarını daha bilinçli bir şekilde alabilirler. Bu alınan yatırım kararlarının kalitesini arttırır.
Araştırma sonucu yapılan t testi analizine göre öğrencilerin öğrenim gördükleri üniversite ve
cinsiyetleri ile aşırı güven arasında anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Sonuçlar, Gaziantep
Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler daha fazla aşırı güven eğilimine sahip ve kadın öğrenciler
erkek öğrencilere göre daha fazla aşırı güven eğiliminde olduğunu ortaya koymuştur. Bunun yanı
sıra Gaziantep Üniversitesi öğrencilerinin pişmanlıktan kaçınma ve kayıptan kaçınma eğiliminin
Kilis 7 Aralık Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerden daha fazla olduğu görülmüştür.
ANOVA analizi sonucunda öğrencilerin yatırımlarını gözden geçirme ile psikolojik önyargıları (aşırı
güven, aşırı iyimserlik, pişmanlıktan kaçınma, kayıptan kaçınma ve temsil etme eğilimi) arasında
anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Fakat öğrencilerin yatırımlarını yönlendirirken en sık kullandığı
bilgi kaynakları ile psikolojik önyargılarından aşırı güven arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur
Yatırım araçlarını yönlenirken tavsiyeleri dikkate alan yatırımcıların, yatırım araçlarını
yönlendirirken TV ekonomi kanalları ve internet siteleri kullanan yatırımcılara göre daha fazla aşırı
güven eğilimi sergilediğini görülmüştür. Diğer bir ANOVA analizi sonucunda öğrencilerin yatırım
araçlarının tercihinde temel alınan en sık yöntemler ile psikolojik önyargılarından aşırı güven
arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Yatırım araçları tercihinde aracı kurum yönlendirmelerini
dikkate alan yatırımcılar, yatırım araçları tercihinde analiz yöntemleri ve döviz kurlarını kullanan
yatırımcılara oranla daha fazla aşırı güven eğilimi gösterdiği tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra yatırım
tercihinde göz önünde bulundurulan temel faktörler ile psikolojik önyargılar arasında anlamlı bir
farklılığın olmadığı görülmüştür.
Korelasyon analizi sonucunda girişimci kişilik özelliklerinden risk alma, başarma ihtiyacı, kontrol
odağı, yenilikçilik ve belirsizliğe tolerans ile psikolojik önyargılarından aşırı iyimserlik, aşırı güven,
pişmanlıktan kaçınma, kayıptan kaçınma ve temsil etme eğilimi arasında 0,01 anlamlılık düzeyinde
ve pozitif yönlü ilişkiler bulunmuştur. Ancak belirsizliğe tolerans ile risk alma, başarma ihtiyacı,
yenilikçilik arasında; aşırı güven ile belirsizliğe tolerans; temsil etme eğilimi ile belirsizliğe tolerans
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiler bulunmamıştır.
Regresyon analizi sonucunda katılımcıların girişimci kişilik özelliklerinden risk alma eğilimi,
başarma ihtiyacı, kontrol odağı ve yenilikçiliğin psikolojik önyargılarından aşırı güven üzerinde
pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra
girişimci kişilik özelliklerinden risk alma, başarma ihtiyacı, kontrol odağı, yenilikçilik ve belirsizliğe
toleransın psikolojik önyargılarından aşırı iyimserlik, pişmanlıktan kaçınma ve kayıptan kaçınmanın
üzerinde pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin olduğu görülmüştür. Son olarak
girişimci kişilik özelliklerinden risk alma, başarma ihtiyacı ve yenilikçiliğin psikolojik
önyargılarından temsil etme eğilimi üzerinde pozitif yönlü ve istatistiksel olarak anlamlı bir etkisinin
olduğu görülmüştür.
Genel olarak, davranışsal finans alanında yeni bir yaklaşım sunulmuştur. Bu çalışma girişimcileri
kendine özgü değerleri, tutumları ve ihtiyaçları olan bireyler olarak gören ve girişimci olmayanlardan
ayırt eden girişimci kişilik özelliklerinin psikolojik önyargılar üzerindeki etkisini daha açık bir
şekilde ortaya koyarak davranışsal finans literatürüne katkı sağlamaktadır. Daha sonra yapılacak
çalışmalarda finansal piyasalarda yer alan yatırımcıların girişimci kişilik özelliklerinin rasyonel karar
verme süreçlerinden sapmalar olarak adlandırılan psikolojik önyargılara etkisi incelenmeli ve elde
edilen bilgiler sadece akademik amaçla kalmamalı, aynı zamanda yatırımcılarla da paylaşılarak
onlara ışık tutulmalıdır. Bu amaç doğrultusunda finansal piyasalarda yatırım yapan bireysel
yatırımcılara kişisel gelişim seminerleri verilmeli ve özellikle kendilerini tanımaları, duygu ve
düşüncelerini kontrol altında tutabilmelerinin yolları anlatılmalarıdır.
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2012-2018 DÖNEMLERİNDE BORSA İSTANBUL ENDEKSLERİ
KAPSAMINDA OCAK AYI ANOMALİSİNİN ARAŞTIRILMASI

INVESTIGATION OF THE ANOMALY OF JANUARY IN THE SCOPE
OF BIST INDEXES IN THE PERIOD OF 2012-2018
Nilgün KUTAY2

Merve KIZGIN1

ABSTRACT
The Efficient Market Hypothesis is based on the rationality of investors, but it is not possible for
decisions to be influenced by cognitive and emotional factors. Therefore, Behavioral Finance is
becoming more important as a more realistic financial approach. Behavioral Finance is based on the
assumption that the irrationality of investors in the market is systematic and that they decide by being
influenced by sociological and psychological factors. One of the main pillars of behavioral finance
is
the
anomalies
seen
in
the
markets.
Investor behaviors, behaviors of factor and investment consultants, transaction time hypothesis,
public disclosure of information and structural and tax effects are among the causes of anomalies. In
contrast to the Efficient Market Hypothesis, anomalies enable investors to obtain more than their
normal returns, resulting from fluctuations in equity prices.
Since the study of Rozeff and Kinney (1976), which provided the first empirical evidence of the
January effect in the US, where the yields obtained in January were higher than the yields in the other
months of the year, it has been the subject of many studies in the national and international literature.
The results generally confirmed the January effect.
In this study, January Anomaly was investigated in XU100, XUSIN, XUHIZ and XUTEK indexes
by using the power ratio method developed by Gu (2003) in 2012-2014 periods. According to the
results of the research, January anomaly was detected in the XU100, XUSIN, XUHIZ and XUTEK
indexes in the periods studied. However, some of the following years have not seen the effects of
January in the indexes such as XUTEK and XUHIZ.
Key words: Behavioral Finance, January Anomaly, BIST Indexes
ÖZET
Etkin Piyasa Hipotezi yatırımcıların rasyonel olması temeline dayanmaktadır ancak verilen
kararların bilişsel ve duygusal faktörlerden etkilenmemesi olanaklı değildir. Bu nedenle günümüzde
daha gerçekçi bir finans yaklaşımı olarak Davranışsal Finans önem kazanmaktadır. Davranışsal
Finans piyasadaki yatırımcıların irrasyonelliğinin sistematik olduğu, sosyolojik ve psikolojik
faktörlerin etkisi altında kalarak karar verdikleri varsayımına dayanmaktadır. Davranışsal finansın
temel dayanaklarından biri piyasalarda görülen anomalilerdir. Yatırımcı davranışları, aracı kuruluş
ve yatırım danışmanlarının davranışları, işlem zamanı hipotezi, bilgilerin kamuoyuna duyurulması
ve yapısal ve vergisel etkiler anomalilere yol açan nedenler arasındadır. Anomaliler Etkin Piyasa
Hipotezinin aksine hisse fiyatlarının belirli periyodlarla dalgalanmalar göstermesi sonucu
yatırımcıların normalde elde ettiği getirilerden daha fazlasını elde etmesini sağlamaktadır. Ocak
ayında da elde edilen getirilerin yılın diğer aylarındaki getirilerden daha yüksek olduğu ABD’de
1
2
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Ocak ayı etkisinin ilk ampirik kanıtını sağlayan Rozeff ve Kinney (1976) çalışmasından bu yana
ulusal ve uluslararası literatürde birçok çalışmaya konu olmuştur. Sonuçlar genellikle Ocak ayı
etkisinin varlığını doğrulamıştır.
Bu çalışmada 2012-2018 dönemlerinde Gu (2003) tarafından geliştirilen Güç Oranı Yöntemi
kullanılarak XU100, XUSIN, XUHIZ ve XUTEK Endekslerinde Ocak Ayı Anomalisi araştırılmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre ele alınan dönemlerde XU100, XUSIN, XUHIZ ve XUTEK
endekslerinde Ocak ayı anomalisi tespit edilmiştir. Ancak XUTEK ve XUHIZ gibi endekslerde
birbirini takip eden yılların bazılarında Ocak ayı etkisine rastlanmamıştır.
Anahtar Sözcükler: Davranışsal Finans, Ocak Ayı Anomalisi, BIST Endeskleri

1.GİRİŞ
Etkin Piyasa Hipotezi yatırımcıların rasyonel olması temeline dayanmaktadır ancak verilen
kararların bilişsel ve duygusal faktörlerden etkilenmemesi olanaklı değildir. Bu nedenle günümüzde
daha gerçekçi bir finans yaklaşımı olarak Davranışsal Finans önem kazanmaktadır.
Davranışsal Finans piyasadaki yatırımcıların irrasyonelliğinin sistematik olduğu, sosyolojik ve
psikolojik faktörlerin etkisi altında kalarak karar verdikleri varsayımına dayanmaktadır. Davranışsal
finansın temel dayanaklarından biri piyasalarda görülen anomalilerdir. Yatırımcı davranışları, aracı
kuruluş ve yatırım danışmanlarının davranışları, işlem zamanı hipotezi, bilgilerin kamuoyuna
duyurulması ve yapısal ve vergisel etkiler anomalilere yol açan nedenler arasındadır (Eyüboğlu,
2017: 92).
Ocak ayı anomalisi, haftanın günü anomalisi, ay dönümü anomalisi, ay içi anomalisi, tatil etkisi
anomalisi, yıl dönümü anomalileri teori ile uyuşmayan olağandışı davranışlar kapsamında
değerlendirilmekte ve dönemsel anomali kapsamında ele alınmaktadır. Menkul kıymetler takvimsel
anomaliler kapsamında değerlendirilen Ocak ayı anomalisi sonucu olağandışı bir performans
göstermektedir. Bu nedenle Ocak ayı anomalisi piyasalarda en sık rastlanılan takvimsel anomaliler
arasında yer almaktadır.
Ocak ayı anomalisi, ocak ayının ortalama getirilerinin yılın diğer on bir ayının ortalama getirilerinden
daha yüksek olduğu varsayımına dayanmaktadır. Ancak Etkin Piyasa Hipotezi, art arda gelen fiyat
değişikliklerinin zaman içinde rastlantısal olduğunu ve hisse senedi getirilerinde aylık sistematik bir
model olmamasını önermektedir (Patel, 2016: 317). Bu nedenle hisse senedi piyasasında Ocak ayı
anomalisi varlığı, Etkin Piyasa Hipoteziyle tutarlılık göstermemektedir. Ancak Ocak ayında elde
edilen getirilerin yılın diğer aylarındaki getirilerden daha yüksek olduğu ABD’de Ocak ayı etkisinin
ilk ampirik kanıtını sağlayan Rozeff ve Kinney (1976) çalışmasından bu yana ulusal ve uluslararası
literatürde birçok çalışmaya konu olmuştur. Sonuçlar genellikle Ocak ayı etkisinin varlığını
doğrulamıştır.

2.LİTERATÜR TARAMASI
Asteriou ve Kavetsos (2006), ‘Testing for the Existence of the ‘January Effect’ in Transition
Economies’ araştırmasında; Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Litvanya, Polonya, Romanya, Rusya,
Slovakya ve Slovenya ülkelerinde 1991-2003 dönemlerinde aylık zaman serisi verileri kullanılarak
Ocak ayı etkisi varlığı test edilmiştir. Araştırma sonucunda; mevsimsel etki özellikle Ocak ayı etkisi
örneklem içindeki birçok ülkede doğrulanmıştır. Özellikle Macaristan, Polonya ve Romanya
ülkelerinde istatistiki açıdan güçlü bir kanıt bulunmuştur.
Moosa (2007), “The Vanishing January Effect” çalışmasında; ABD hisse senetleri mevsimselliğini
1970-2005 yılları arasında incelemiştir. Araştırma sonucunda 1970-2005 inceleme döneminde
Temmuz ayı etkisi güçlü bir negatif bir etkiye sahipken son dönem hariç olmak üzere önemli bir
Ocak ayı etkisinin varlığı ortaya konmuştur.
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Atakan (2008), ‘İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında haftanın günü etkisi ve Ocak ayı
anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi’ isimli çalışmada; İMKB Bileşik-100
Endeksinin 3 Temmuz 1987-18 Temmuz 2008 dönemini kapsayan 5157 günlük veri GARCH
modeliyle test edilmiş ve İMKB’nin Ocak ayı getirilerinde diğer aylara göre anlamlı bir farkın
olmadığı tespit edilmiştir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında haftanın günü etkisiyle Cuma
günleri İMKB Endeksinin getirisi diğer günlere göre ortalamadan yüksek, Pazartesi ise düşük olduğu
yönünde tespit edilmiştir.
Bohl and Salm (2010), “The Other January Effect: International Evidence” isimli çalışmalarında; 19
ülkede Ocak ayı borsa getirilerinin tahmini gücünü incelenmiş; 19 ülkeden sadece 2 ülkede Ocak ayı
etkisini tespit edilmiştir. Bu yüzden Ocak ayı etkisinin uluslararası bir fenomen olmadığı sonucuna
varılmıştır.
Erdoğan ve Elmas (2010), İMKB’de bireysel olarak yatırımlarını yöneten yatırımcıların anomaliler
hakkındaki düşüncelerini sorgulamışlardır. 410 Bireysel yatırımcı üzerinde yapılan araştırma
sonuçlarına göre katılımcıların %60,7’si hisse senetlerinin Ocak aylarında diğer aylara göre daha iyi
getiri sağladığı; %41,2’si hisse senetlerinin Cuma günleri diğer günlere göre daha iyi getiri sağladığı
düşüncelerine sahip oldukları görülmüştür.
Ege, Topaloğlu ve Coşkun (2012), ‘Davranışsal Finans ve Anomaliler: Ocak Ayı Anomalisinin
İMKB’de Test Edilmesi’ isimli çalışmalarında; 2001-2011 dönemlerinde IMKB-30 ve IMKB-50
Endeks getirileri güç oranı yöntemi kullanılarak Ocak ayı anomalisinin var olup olmadığı ortaya
çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda Ocak ayı anomalisine rastlanılmıştır.
Küçüksille (2012), ‘İMKB Endekslerinde Ocak Ayı Etkisinin Test Edilmesi’ çalışmasında
IMKB100, XUGIDA, XUMAL, XUHOLD ve XUSIN endekslerinde Ocak ayı etkisi görülüp
görülmediğini araştırmıştır. Araştırma bulgularına göre; IMKB100 ve XUSIN endekslerinde Ocak
ayı etkisine rastlanırken; XUGIDA ve XUHOLD endekslerinde Ocak ayı etkisine rastlamamıştır.
Aytekin ve Sakarya (2014), ‘Ocak Ayı Anomalisi Borsa İstanbul Endeksleri Üzerine Bir Uygulama’
çalışmalarında; Güç Oranı Yöntemi ve Tek Yönlü Varyans Analizi kullanarak BIST pay piyasasında
belirlenen 10 ayrı endekste 1999-2013 yıllarını kapsayan dönemde Ocak ayı getirilerinin diğer aylara
ait getirilerden daha yüksek olduğunu ifade eden ocak ayı anomalisini araştırmışlardır. Araştırma
sonucunda incelenen dönemde endekslerin aylık getirilerinin birbirinden farklı olduğu ve Ocak ayı
anomalisinin görüldüğü tespit edilmiştir.
Turaboğlu ve Topaloğlu (2017), ‘Bir Etkin Piyasa Hipotezi Kavramı Olarak Anomaliler: Borsa
İstanbul (BİST) Üzerinden Aylara İlişkin Anomalilere Yönelik Bir Araştırma’ çalışmalarında; Ocak,
Haziran ve Eylül ayı anomalilerinin varlığına yönelik BİST 100 endeksi için 1989-2015 dönemi ve
BİST Tüm Endeksi için 1998-2015 dönemi verileri Güç Oranı Yöntemi kullanılarak araştırılmıştır.
Çalışma sonucunda; BİST 100 ve BİST Tüm Endeksleri için Ocak, Haziran ve Eylül ayı
anomalilerinin varlığı ortaya konmuştur.
Bilir (2018), ‘Ocak Ayı Etkisinin Türk Sermaye Piyasalarında Farklı BIST Endekslerine Göre
Analizi’ çalışmasında; Güç Oranı Yöntemi ile 2008-2016 dönemleri arasında XU100, XUHIZ,
XUMAL, XUSIN VE XUTEK endekslerinin aylık logaritmik getirilerini test etmiştir. İlgili dönemde
2010, 2012 ve 2016 yıllarında tüm endekslerde Ocak ayı etkisi görülmüştür. 5 farklı endeksin toplam
45 dönemi içinde 24 dönemde Ocak ayı etkisi görülmüştür. Özetle çalışmada incelenen dönemlerin
yarısından fazlasında Ocak ayı etkisi görülmüştür. Ayrıca XU100, XUMAL, XUSIN ve XUTEK
Endeksleri için Ocak ayı etkisinin mevcut olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ancak XUHIZ Endeksi için
Ocak ayı etkisinin mevcut olmadığı görülmüştür.
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3.ARAŞTIRMA
3.1.Araştırmanın Amacı
Araştırmanın amacı; 2012-2018 dönemlerinde Gu (2003) tarafından geliştirilen Güç Oranı Yöntemi
kullanılarak XU100, XUSIN, XUHIZ ve XUTEK Endekslerinde Ocak Ayı Anomalisinin etkisinin
varlığını ortaya koymaktır.

3.2.Araştırmanın Verileri
Araştırmada XU100, XUSIN, XUHIZ ve XUTEK Endekslerinin 2012-2018 dönemleri arasındaki 7
yıl için aylık kapanış fiyatları Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası web sayfasından elde edilmiştir.
Endekslerde 2012 Ocak ayı güç oranının hesaplanması için araştırma kapsamına 2011 yılı Aralık ayı
kapanış fiyatları da dahil edilmiştir.

3.3.Araştırma Yöntemi
Ocak ayı anomalisinin varlığının araştırılması için elde edilen getirilerin Ocak ayı ile ele alınan yıl
için zıt işaretlere sahip olması bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle yılın getirisi pozitif
işaretli iken Ocak ayı getirisinin negatif işaretli olması ya da tersi bir durumun yaratacağı
olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek için çalışmada Gu (2003) tarafından geliştirilen Güç Oranı
Yöntemi kullanılmıştır.
Rj = (1+Ocak ayı getirisi)12
Ry = (1+yılın getirisi)
Rj değeri, bir yılın 12 ay olması nedeniyle ilgili denklemin 12. kuvveti alınmak suretiyle hesaplanır.
Bu durumda getirinin negatif olması sorunu ortadan kaldırılarak Rj değerinin sıfırdan farklı ve pozitif
bir değer olması sağlanmaktadır.
Ry değeri ise Ocak ayı dışında geriye kalan diğer ayların getirisini temsil etmektedir. Bu değerde
1+yılın getirisi olarak hesaplandığından aynı negatiflik sorunu ortadan kaldırılarak daima sıfırdan
yüksek bir değer elde edilmiş olmaktadır.
Rj/Ry oranı güç oranını göstermektedir.
 Rj/Ry = 1 ise Ocak ayı getirisi diğer ayların getirileri ortalamasına eşittir,
 Rj/Ry < 1 ise Ocak ayı getirisi diğer ayların getirileri ortalamasından küçüktür,
 Rj/Ry > 1 ise Ocak ayı getirisi diğer ayların getirileri ortalamasından büyüktür.
Burada, Ocak ayı anomalisinin varlığını ortaya koyan durum oranın 1’den büyük olduğu ve Ocak
ayı getirisinin diğer ayların getirileri ortalamasından daha iyi olduğu şeklinde yorumlanan durumdur.
Çalışmada ele alınan dönem açısından bakıldığında endekslerde Ocak ayı anomalisinin varlığını
ortaya koyabilmek için incelenen dönem sayısının yarısından fazlasında Rj/Ry oranının (güç
oranının) 1’den büyük olması koşulunun sağlanması gerekmektedir. Ayrıca araştırma kapsamında
ele alınan 7 dönemde XU100, XUSIN, XUHIZ ve XUTEK endekslerinde ocak ayı anomalisi
varlığının olabilmesi için her bir endeks bazında en az 4 dönemde (ele alınan dönemin yarısından
fazlasında) Rj/Ry oranının 1’den büyük olması gerekmektedir.

3.4.Araştırma Bulguları
XU100, XUSIN, XUHIZ ve XUTEK endeksleriyle ilgili araştırma bulguları tablolarda sunulmuştur.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası web sayfasından elde edilen BİST 100 Endeksine ilişkin 2011
Aralık - 2018 Aralık dönemleri arasındaki aylık kapanış fiyatları Tablo 1’de; BİST 100 Endeksinin
Aylık ve Yıllık getirilerinin doğal logaritmaları Tablo 2’de; BİST 100 Endeksi Ocak ayı güç oranları
Tablo 3’de; BİST 100 Endeksi Yıllık Güç Oranları Tablo 4’de sunulmuştur.
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Tablo 1. BIST 100 Endeksinin Aylık Endeks Kapanış Fiyatları

Ocak
-

Şubat
-

Mart
-

Nisan
-

Mayıs
-

Ocak
57.171,34

Şubat
60.721,23

Mart
62.423,04

Nisan
60.010,42

Mayıs
55.099,33

Ocak
78.783,47

Şubat
79.333,67

Mart
85.898,99

Nisan
86.046,04

Ocak
61.858,21

Şubat
62.553,32

Mart
69.736,34

Ocak
88.945,82

Şubat
84.147,51

Ocak
73.481,09

2011
Temmuz
-

Ağustos
-

Eylül
-

Ekim
-

Kasım
-

Aralık
51.266,62

2012
Haziran
Temmuz
62.543,49
64.259,54

Ağustos
67.367,95

Eylül
66.396,71

Ekim
72.528,97

Kasım
73.058,51

Aralık
78.208,44

Mayıs
85.990,01

2013
Haziran
Temmuz
76.294,51
73.377,45

Ağustos
66.394,41

Eylül
74.486,56

Ekim
77.620,37

Kasım
75.748,27

Aralık
67.801,73

Nisan
73.871,54

Mayıs
79.289,80

2014
Haziran
Temmuz
78.489,01
82.156,87

Ağustos
80.312,94

Eylül
74.937,81

Ekim
80.579,66

Kasım
86.168,66

Aralık
85.721,13

Mart
80.846,03

Nisan
83.947,04

Mayıs
82.981,15

2015
Haziran
Temmuz
82.249,53
79.909,68

Ağustos
75.210,37

Eylül
74.205,47

Ekim
79.409,00

Kasım
75.232,79

Aralık
71.726,99

Şubat
75.814,41

Mart
83.268,04

Nisan
85.327,80

Mayıs
77.803,41

2016
Haziran
Temmuz
76.817,19
75.405,53

Ağustos
75.967,63

Eylül
76.488,38

Ekim
78.536,17

Kasım
73.995,20

Aralık
78.138,66

Ocak
86.295,72

Şubat
87.478,33

Mart
88.947,40

Nisan
94.655,31

Mayıs
97.541,58

2017
Haziran
Temmuz
100.440,39 107.531,44

Ağustos
110.010,49

Eylül
102.907,73

Ekim
110.142,60

Kasım
103.984,39

Aralık
115.333,01

Ocak
119.528,79

Şubat
118.950,76

Mart
114.930,22

Nisan
104.282,78

Mayıs
100.652,27

2018
Haziran
Temmuz
96.520,07
96.952,23

Ağustos
92.723,40

Eylül
99.956,90

Ekim
90.200,71

Kasım
95.416,03

Aralık
91.270,48

Haziran
-
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Tablo 2: BIST 100 Aylık ve Yıllık Endeks Getirileri
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Ocak

0.1090

0.0073

-0.0917

0.0369

0.0241

0.0992

0.0357

Şubat

0.0602

0.0069

0.0111

-0.0554

0.0312

0.0136

-0.0048

Mart

0.0276

0.0795

0.1087

-0.0400

0.0937

0.0166

-0.0343

Nisan

-0.0394

0.0017

0.0576

0.0376

0.0244

0.0621

-0.0972

Mayıs

-0.0853

-0.0006

0.0707

-0.0115

-0.0923

0.0300

-0.0354

Haziran

0.1267

-0.1196

-0.0101

-0.0088

-0.0127

0.0292

-0.0419

Temmuz

0.0270

-0.0389

0.0456

-0.0288

-0.0185

0.0682

0.0044

Ağustos

0.0472

-0.1000

-0.0226

-0.0606

0.0074

0.0227

-0.0445

Eylül

-0.0145

0.1150

-0.0692

-0.0134

0.0068

-0.0667

0.0751

Ekim

0.0883

0.0412

0.0725

0.0677

0.0264

0.0679

-0.1027

Kasım

0.0072

-0.0244

0.0670

-0.0540

-0.0595

-0.0575

0.0562

Aralık

0.0681

-0.1108

-0.0052

-0.0477

0.0544

0.1035

-0.0444

YIL

0.0351

-0.0119

0.01954

-0.0148

0.0071

0.0324

-0.0195

Tablo 3. BIST 100 Endeksinin Ocak Ayı Güç Oranları (RJ)
YILLAR

BIST 100

2012

3.461266

2013

1.091529

2014

0.315145

2015

1.545195

2016

1.331722

2017

3.114376

2018

1.523961

Tablo 4 BİST 100 Endeksinin Yıllık Güç Oranları (RY)
YILLAR
2012

BIST 100
1.035194

2013

0.988100

2014

1.019542

2015

0.985147

2016

1.007134

2017

1.032444

2018

0.980500
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Tablo 5. BİST 100 Endeksinin Güç Oranları (RJ/RY)
YILLAR

BIST 100

2012

3.343591

2013

1.104675

2014

0.309105

2015

1.568492

2016

1.322289

2017

3.016508

2018

1.554269

Tablo 5’de BİST 100 Endeksinde Güç Oranı (RJ/RY) 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında
1’den büyük olduğu için Ocak ayı anomalisi varlığı tespit edilmiştir.
Tablo 6. BİST HİZMET Endeksi Güç Oranı Yöntemi Analiz Sonuçları
YILLAR

RJ

RY

RJ/RY

2012

2.31714

1.031318

2.246775

2013

0.984204

1.001175

0.983049

2014

0.541823

1.017101

0.532712

2015

0.917251

0.985573

0.930678

2016

1.029417

0.995613

1.033954

2017

3.04476

1.043034

2.919138

2018

1.148842

0.987454

1.163439

Tablo 6’da BİST Hizmet Endeksinde Güç Oranı (RJ/RY) 2012, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında 1’den
büyük olduğu için Ocak ayı anomalisi varlığı tespit edilmiştir.
Tablo 7. BİST SINAİ Endeksi Güç Oranı Yöntemi Analiz Sonuçları
YILLAR

RJ

RY

RJ/RY

2012

2.645453

1.024377

2.582498

2013

1.161608

0.996996

1.165108

2014

0.41958

1.019435

0.411581

2015

1.202378

0.993223

1.210582

2016

1.342969

1.01177

1.327347

2017

3.521515

1.036427

3.397744

2018

1.225353

0.98248

1.247205

Tablo 7’de BİST Sınai Endeksinde Güç Oranı (RJ/RY) 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında
1’den büyük olduğu için Ocak ayı anomalisi varlığı tespit edilmiştir.
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Tablo 8. BİST TEKNOLOJİ Endeksi Güç Oranı Yöntemi Analiz Sonuçları
YILLAR

RJ

RY

RJ/RY

2012

1.588222

1.026887

1.546637

2013

0.955203

0.987755

0.967044

2014

0.389104

1.035486

0.375769

2015

2.052077

1.029919

1.992465

2016

1.864705

1.020728

1.826839

2017

1.549313

1.055098

1.468406

2018

1.712234

0.972675

1.760336

Tablo 8’de BİST Teknoloji Endeksinde Güç Oranı (RJ/RY) 2012, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında
1’den büyük olduğu için Ocak ayı anomalisi varlığı tespit edilmiştir.

SONUÇ
Davranışsal finansın temel dayanaklarından biri piyasalarda görülen anomalilerdir. Yatırımcı
davranışları, aracı kuruluş ve yatırım danışmanlarının davranışları, işlem zamanı hipotezi, bilgilerin
kamuoyuna duyurulması ve yapısal ve vergisel etkiler anomalilere yol açan nedenler arasındadır.
Anomali teori ile uyuşmayan, olağandışı davranışlar olarak tanımlanabilir. Yılın ayı anomalisi yani
Ocak ayı anomalisi ise mevsimsel ya da dönemsel anomaliler olarak değerlendirilmektedir.
Ocak ayı anomalisinin varlığı ve yokluğu üzerine yapılan araştırmalar ise akademik literatürde önemli
bir kapsama sahiptir. Bu çalışmada 2012-2018 dönemleri arasında XU100, XUSIN, XUHIZ ve XUTEK
endekslerinin aylık verileri dikkate alınarak Gu (2003) tarafından geliştirilen Güç Oranı Yöntemiyle
Ocak ayı anomalisi varlığı araştırılmıştır.
Ocak ayı anomalisinin varlığının doğrulanabilmesi için incelenen dönem sayısının yarısından fazlasında
(4 endeks ve 7 dönem için) güç oranının (Rj/Ry) 1’den büyük olması gerekmektedir. Ayrıca araştırma
kapsamında ele alınan 7 dönemde XU100, XUSIN, XUHIZ ve XUTEK endekslerinde ocak ayı
anomalisi varlığının olabilmesi için her bir endeks bazında en az 4 dönemde Rj/Ry oranının 1’den büyük
olması gerekmektedir.
Araştırma sonuçlarına göre ele alınan dönemlerde XU100, XUSIN, XUHIZ ve XUTEK endekslerinde
Ocak ayı anomalisi tespit edilmiştir. Ancak XUTEK ve XUHIZ gibi endekslerde birbirini takip eden
yılların bazılarında Ocak ayı etkisine rastlanmamıştır.
“2012-2018 Dönemlerinde Borsa İstanbul Endeksleri Kapsamında Ocak Ayı Anomalisinin
Araştırılması“ isimli çalışma, Bilir (2018), “Ocak Ayı Etkisinin Türk Sermaye Piyasalarında Farklı
BIST Endekslerine Göre Analizi“ isimli çalışmasıyla analiz sonuçları yönünden benzerlik
göstermektedir.
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HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞININ
İNCELENMESİ: BİST MALİ ENDEKS İÇERİSİNDE BİR ARAŞTIRMA
INVESTIGATION OF HERD BEHAVIOR IN STOCK MARKETS: A
RESEARCH IN BIST FINANCIAL INDEX
Nevser Mine TÜKENMEZ1

Hasan ŞAKA2

ABSTRACT
Behavioral finance, which argues that unlike traditional finance theory, that market activity cannot
always be explained for rational reasons, has become increasingly important today. It is accepted that
individuals prioritize their interests in all decisions they make. At this point, individuals or investors can
move in flocks. Especially in securities markets, the most appropriate market for group movements are
stock markets.
In stock markets, investors show a lot of behavior, preventing the price of assets in the market from
forming correctly and disrupting the effectiveness of markets in the short term. In this context, the
presence of herd behavior in the BIST-financial index was investigated. Within the scope of the research,
herd behavior has been analyzed in two separate periods. Closing stock prices of 12 banks, which are
traded within the BIST-financial index during the crisis period of 04.01.2008-31.12.2009 and
04.01.2013-30.04.2019 decline period are used. On the days when the market rises and falls excessively,
the days of return rates corresponding to 1%, 5% and 10% end regions as positive and negative are
considered as the days of stress in the market. As a result of the analysis based on the horizontal crosssection standard deviation (CSSD) method developed by Christie and Huang, the presence of herd
behavior was not detected during the crisis period (04.01.2008-31.12.2009). However, it has been
determined that during the period of decline (04.01.2013-30.04.2019), investors have exhibited herd
behavior during the days in which the return rates corresponding to 1% and 10% of the zone were
experienced and during the periods in which the upper limit values were 5%.
Keywords: Herd Behavior, Horizontal Section Variability, BIST-Financial Index, Christie and Huang
(1995), Behavioral Finance
Jel Kods: G11, G14, G1
ÖZET
Geleneksel finans teorisinin aksine piyasalardaki hareketliliğin her zaman rasyonel sebeplerle
açıklanamayacağını savunan davranışsal finans günümüzde giderek önem kazanmıştır. Bireylerin
aldıkları ve alacakları bütün kararlarda kendi çıkarlarını ön planda tutan varlıklar olduğu kabul
edilmektedir. Bu noktada bireyler ya da yatırımcılar sürü halinde hareket edebilirler. Özellikle piyasalara
baktığımızda grup hareketlerine en uygun piyasa hisse senedi piyasalarıdır. Hisse senedi piyasalarında
yatırımcıların sürü davranışı göstermesi, piyasadaki varlıkların fiyatlarının doğru bir şekilde oluşmasına
engel olmakta ve kısa vadede piyasaların etkinliğini bozmaktadır. Bu bağlamda çalışmada, BIST-Mali
endeksinde sürü davranışının varlığı araştırılmıştır. Araştırma kapsamında sürü davranışı iki ayrı dönem
içinde ele alınmıştır. Araştırma kapsamında 04.01.2008-31.12.2009 kriz dönemi ve 04.01.201730.04.2019 düşüş dönemindeki BİST-MALİ endeks içerisinde işlem gören bankacılık sektörüne ait 12
bankanın günlük hisse senedi kapanış fiyatları kullanılmıştır. Piyasanın aşırı yükseldiği ve düştüğü
günlerde, pozitif ve negatif olarak %1, %5 ve %10’luk uç bölgeye denk gelen getiri oranlarının
yaşandığı günler piyasada stresin yaşandığı günler olarak kabul edilmiştir. Christie ve Huang tarafından
geliştirilen yatay kesit standart sapma (CSSD) yöntemine dayanarak yapılan analizler sonucunda; %1,
%5 ve %10’luk uç değerler dikkate alındığında; kriz döneminde (04.01.2008-31.12.2009) sürü
davranışının varlığı tespit edilememiştir. Fakat düşüş döneminin ele alındığı (04.01.2017-30.04.2019),
ilgili dönemde yatırımcının %1 ve %10 uç bölgeye denk gelen getiri oranlarının yaşadığı günlerde ve
%5’lik üst uç değerin olduğu dönemler içerisinde sürü davranışı sergilediği tespit edilmiştir.
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Anahtar Kelimeler: Sürü Davranışı, Yatay Kesit Değişkenlik, BİST-Mali, Christie ve Huang
(1995) , Davranışsal Finans
Jel Kodları: G11, G14, G1

1.GİRİŞ
Geleneksel finans teorilerine göre yatırımcılar ellerindeki finansal bilgiyi kendi çıkarları doğrultusunda
kullanarak üstlendikleri riskleri en aza indirmeye çalışırken, elde edecekleri getiriyi ise arttırmak
gayretindedirler. Dolayısıyla piyasaların etkinliği açısından yatırımcıların kararlarında rasyonel
davrandıkları düşünülmektedir. Geleneksel finans teorisinin aksine piyasalardaki hareketliliğin her
zaman rasyonel sebeplerle açıklanamayacağını savunan davranışsal finans giderek önem kazanmıştır.
Karar verme sürecinde, kişinin rasyonel değil irrasyonel olması konusunda; hevristikler ve bilişsel
yanılgılar gibi bireysel nedenlerin yanında, mensubu olunan grubun yaklaşımları da etkili
olabilmektedir. Bu noktada bireyler ya da yatırımcılar mantıklı veya mantıksız olarak sürüler halinde
hareket edebilirler. Piyasalarda asimetrik bilgi olmasından kaynaklı; bilgili yatırımcılar, bilgisiz
yatırımcılarla aynı ticari davranışı sergileyebilirler.
Sürü davranışı, yatırımcıların aynı zamanda, aynı hisse senedi ya da piyasada, aynı yönde (alış ya da
satış) işlem yapması olarak tanımlanabilir. Eğer bir yatırımcı diğer yatırımcıların kararlarına bakarak
karar alıyor veya karar değiştiriyorsa, sürüye katılıyor demektir. Finans piyasalarında grup hareketlerine
en uygun piyasa hisse senedi piyasalarıdır. Hisse senedi piyasalarında yatırımcıların sürü davranışı
göstermesi, piyasadaki varlıkların fiyatlarının doğru bir şekilde oluşmasına engel olmakta ve kısa
vadede piyasaların etkinliğini bozmaktadır. Bu durum beraberinde oynaklığı ve kırılganlığı getirmekte
ve nihayetinde ekonomiyi olumsuz etkilemektedir. Bir moda veya bir heves olarak nitelendirilen sürü
davranışı aslında, çoğunluğa uyma eğilimidir. Bireyler karar vermeleri gerektiği durumlarda
çoğunluğun aldığı kararların, bireysel kararlarından daha sağlıklı olduğunu düşünerek grubun
tercihlerine uyum göstermeye başlamıştır. Dâhil olunan grubun etkisi ile sürü davranışı sosyal
psikolojide, bireylerin kendi kararlarını göz ardı ederek içinde bulundukları grubun kararına göre
hareket etmeleri olarak tanımlanmaktadır. Özellikle küresel finansal krizde finansal kuruluşlar içerisinde
sürü davranışı ortaya çıkmıştır (Ağan ve Aydın,2016:99).
Sosyal psikolojinin çalışma konusu olan sürü davranışının hisse senedi piyasalarındaki formu, hisse
senedi alım satım kararlarında yatırımcıların kendi fikirlerini göz ardı ederek piyasanın kararı
doğrultusunda hareket etmeleri olarak tanımlanabilir. Bu bağlamda yatırımcıların verdikleri bireysel
yatırım kararlarının nedenleri olarak hisse senedi fiyatlarını etkileyen temel prensiplerdeki değişimler
ve yatırım kararına karşı göstermiş oldukları davranışsal unsurların yarattığı değişimler gösterilebilir.
Bu yüzden finansal anlamda yatırım kararı verme sürecinde, akıl ve duygular temel araç iken, işlemler
mantıksal bir düzlemden ziyade çoğunlukla duygusal ve bilinçdışı düzeyde yapılmaktadır (Ağan ve
Aydın, 2016:100). Ancak yatırımcıların sergilemiş oldukları her davranış sürü davranışı olarak
nitelendirilememektedir. Bir davranışın sürü davranışı olarak nitelendirilebilmesi için temel koşul,
yatırımcının kendi başına almış olduğu yatırım kararını, diğer yatırımcıların kararından etkilenerek
değiştirmesidir (Decamps ve Lovo, 2002:3).
Bu sebeple sürü davranışını ölçmeye yönelik geliştirilmiş birçok yöntem bulunmaktadır. Christie ve
Huang sürü davranışını getirilerin yatay kesit standart sapmaları yardımıyla araştırmışlardır. Piyasanın
aşırı stresli olduğu günlerde sürü davranışının ortaya çıkmasının daha olası olduğu varsayımıyla, kukla
değişkenli regresyon modeli tahmin ederek sürü davranışının varlığını ortaya koymaya çalışmışlardır.
İlgili literatür incelendiğinde genel olarak araştırmacıların Christie ve Huang’ın yöntemi aracılığıyla
uzun dönemde sürü davranışı olmadığı sonucuna ulaştıkları görülmektedir. Kısa dönemde ve incelenen
dönemlerin alt dönemlere ayrılarak ele alındığı çalışmalarda, özellikle günlük hisse senedi kapanış
fiyatlarında ve piyasaların düşüş, yükseliş ve kriz dönemlerinde sürü davranışının varlığı
gözlemlenmiştir. Christie ve Huang’ın (1995) çalışması bu yöntemler içerisinde en önemlilerden biridir.

1102

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

2.LİTERATÜR
Caporole, Ecomonov ve Philippas (2008), ‘Aşırı Piyasa Koşullarında Sürü Davranışı: Atina Borsasında
Bir Araştırma’ isimli çalışmalarında Christie ve Huang (1995) ve Chang, Cheng ve Khorana (2000)
tarafından geliştirilen yöntemle günlük, haftalık ve aylık hisse senedi verileri kullanılarak 1998-2007
yılları arasında sürü davranışının varlığını araştırmışlardır. Sürü davranışının günlük zaman
aralıklarındaki kanıtları çok daha güçlü bulunmuştur. Analiz periyodu alt dönemlere ayrıldığında
piyasada krizin olduğu 1999 yılında sürü davranışı gözlenmiştir. Yatırımcı davranışları, Yunanistan
hisse senedi piyasasının düzenleyici ve kurumsal reformları ve yabancı kurumsal yatırımcıların yoğun
varlığı nedeniyle 2002'den bu yana daha rasyonel görülmektedir.
Chiang ve Zheng (2010), ‘Dünya Borsalarında Sürü Davranışının Ampirik Bir Analizi’ isimli
çalışmalarında dünya borsasında sürü davranışının var olup olmadığını incelemişlerdir. 25 Mayıs
1988'den 24 Nisan 2009'a kadar 18 ülkeye günlük verileri uygulayarak, gelişmiş borsalarda (ABD hariç)
ve Asya pazarlarında sürü davranışına ait kanıtlar tespit etmiştir. Latin Amerika piyasasında sürü
davranışına dair bir kanıt bulunamamıştır. Kanıtlar, kriz yaşanan ülkelerde, krizin sürü davranışını
tetiklediğini ve ardından bu davranışların komşu ülkelere yayılan bir bulaşıcılık etkisi yarattığını
göstermektedir. Kriz dönemlerinde ABD ve Latin Amerika piyasalarında sürü davranışı oluşumunu
destekleyen kanıtlar bulunmuştur.
Doğukanlı ve Ergün (2011), Christie ve Huang (1995) ve Chang, Cheng ve Khorana’nın (2000) yatay
kesit değişkenliğine dayalı yöntemi ile sürü davranışının varlığına ilişkin yaptıkları çalışmada 20002010 yılları arasındaki 10 yıllık süre için hisse senetlerinin ve İMKB Tüm Endesksi’nin aylık getiri
oranları test edilmiş ve sürü davranışının varlığına dair kanıtlara ulaşılamamıştır.
Kayalıdere (2012), ‘Hisse Senedi Piyasasında Sürü Davranışı: İMKB’de Ampirik Bir İnceleme’ isimli
çalışmasında Christie ve Huang (1995) ile Chang, Cheng ve Khorana (2000)’nın geliştirdikleri iki farklı
modeli kullanarak İMKB’de sürü davranışı etkisini araştırmıştır. Araştırma verileri Ocak 1997-Temmuz
2012 dönemi günlük logaritmik hisse senedi getirilerinden oluşmaktadır. Çalışma, analiz döneminin
1997-2004 ve 2005-2012 olmak üzere iki alt döneme ayrılmasıyla çeşitlendirilmiştir. Bulgular sürü
davranışı etkisinin birinci alt dönemde yükselen piyasa koşullarında yoğun olarak hissedildiği, ikinci alt
dönemde ise etkinin azaldığı yönündedir.
Balcerzak (2014), ‘Uluslararası Borsalarda Sürü Davranışı’ isimli çalışmasında Christie, Huang ve
Chang, Cheng, Khoran tarafından oluşturulan metodoloji ile 1 Temmuz 2006 - 1 Temmuz 2008 tarihleri
arasında sürü davranışının etkisinin var olup olmadığını incelemiştir. Temmuz 2007, küresel ekonomik
krizin başlangıç noktası olarak kabul edilir. Analiz amacıyla iki alt dönem belirlenmiştir: kriz
başlamadan önceki dönem: 21 Temmuz 2006- 1 Temmuz 2007 ve kriz başlangıcından sonraki dönem:
2 Temmuz 2007 - 23 Temmuz 2008. Araştırma, hem S&P 500 (Amerikan piyasası dünya ekonomisi
üzerinde hala büyük etkiye sahip olduğu için) hem de Euro Bölgesi üyelerinin ağırlıklı ortalama endeks
getirisi için yapılmıştır. Euro Bölgesi üyelerinin, endeks getirilerinin ağırlıklı ortalama değişimlerindeki
sürü davranışı Amerikan Endeks getiri değişikliklerine kıyasla daha güçlü (mutlak değerler) tepkiler
göstermektedir.
Doğukanlı ve Ergün (2015), ‘Hisse Senedi Piyasalarında Sürü Davranışı: BİST’te Bir Araştırma’ isimli
çalışmalarında; Christie ve Huang’ın (1995) geliştirmiş oldukları yöntemlere dayanak noktası olması
bakımından sürü davranışını incelemek üzere BİST içerisindeki 15 farklı sektöre ait 4/1/2000 ve
28/9/2012 dönemleri arasındaki günlük ve haftalık hisse senedi fiyatlarını kullanarak yatay kesit analizi
yapmışlardır. Araştırma sonucunda sürü davranışı tespit edilememiştir.
Vo ve Phan (2016), Yükselen Hisse Senedi Piyasalarında Sürü Davranışı: Vietnam Örneği’ isimli
çalışmalarında sürü davranışını, Ho Chi Minth City Borsasında listelenen firma örneklerini kullanarak
2005-2015 dönemi için incelemişlerdir. En küçük kareler yöntemini kullanarak yaptıkları analiz
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sonucunda piyasanın yükseldiği ve düştüğü dönemlerde sürü davranışının kanıtlarına rastlamışlardır.
Aynı zamanda, kantil regresyon yöntemi uygulanarak yapılan daha ileri analizlerde tüm dönem boyunca
sürü davranışının kanıtlarını doğrular niteliktedir. Veriler iki alt döneme ayrılarak incelendiğinde
sonuçlar daha güçlü bulunmuştur.
Bayrakdaroğlu ve Tepeli (2018), ‘ Borsa İstanbul’da Sürü Davranışını Test Etmeye Yönelik Ampirik
Bir Analiz’ isimli çalışmalarında; BİST-30 endeksinde piyasa yönünde sürü davranışının varlığını
araştırmışlardır. Araştırma kapsamında 04.01.2016 ile 24.10.2018 dönemindeki BİST-30 endeksinde
işlem gören 30 firmanın günlük getirileri kullanılmıştır. Piyasanın aşırı yükseldiği ve düştüğü günlerde,
pozitif ve negatif olarak %1, %5 ve %10’luk uç bölgeye denk gelen getiri oranlarının yaşandığı günler
piyasada stresin yaşandığı günler olarak kabul edilmiştir. Christie ve Huang tarafından geliştirilen yatay
kesit standart sapma (CSSD) yöntemine dayanarak yapılan analizler sonucunda; %1, %5 ve %10’luk uç
değerler dikkate alındığında ilgili dönemde yatırımcının sürü davranışı sergilemediği tespit edilmiştir.

3.ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
2008-2009 kriz dönemi ile 2017-2019 alçalan piyasa dönemlerinde BIST Mali Endeks İçerisinde yer
alan bankacılık sektöründeki 12 bankaya, Christie ve Huang tarafından geliştirilen yatay kesit standart
sapma (CSSD) yöntemine dayanarak hisse senedi piyasalarında sürü davranışını araştırmaktır.
Araştırmada BİSTMALİ Endeks verileri 04.01.2008-31.12.2009 ve 09.01.2017-30.04.2019 dönemleri
arasındaki günlük BIST Mali endeks değerleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası web sayfasından
elde edilmiştir.
Endeks içerisindeki bankacılık sektörüne ( Akbank, Albaraka Türk Katılım Bankası, Denizbank, ICBC
Turkey Bank A.Ş. , Türkiye Garanti Bankası, Halkbank, TR Kalkınma ve Yatırım Bankası, QNB
Finansbank, Şekerbank T.A.Ş. , Yapı ve Kredi, TR Sınai ve Kalkınma Bankası, Türkiye Vakıflar
Bankası) ait hisse senedi günlük kapanış fiyatları Finnet Elektronik Yayıncılık Data İletişim Ltd. Şti.
aracılığıyla elde edilmiştir.
Çalışmada Christie ve Huang’ın (1995) geliştirmiş oldukları hisse senedi getiri oranlarının yatay kesit
değişkenliklerinin incelenmesine dayanan yatay kesit standart sapma (Cross-Sectional Standart
Deviation-CSSD) yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem sayesinde hisse senedi getiri oranlarının yatay
kesit değişkenliği ile kukla değişkenler kullanılarak elde edilen en yüksek ve en düşük piyasa getiri
oranları arasında regresyon ilişkisi kurulmaktadır. Bu bağlamda kurulan regresyon modeli aşağıdaki
gibidir;
•

CSSDt=α+βDDtD+ βYDtY + t

Modelin açıklayıcı kısmında yer alan; βDDtD piyasanın alt uç değerlerinde (düşme eğiliminde)
bulunması durumunda 1, bulunmaması durumunda 0 değerini alan kukla değişkendir. βYDtY piyasanın
üst uç değerlerinde (yükselme eğiliminde) bulunması durumunda 1, bulunmaması durumunda 0 değerini
alan kukla değişkendir. t rassal hata terimi olarak denklem de kullanılmıştır. α ise kukla değişkenler
tarafından temsil edilmeyen ortalama dağılımı gösterir. Modelde CSSDt, t gününde hisse senedi getiri
oranlarının piyasa getiri oranından yatay kesit standart sapmasını göstermektedir. Diğer bir ifade ile her
bir hisse senedinin t günündeki yatay kesit standart sapmalarının toplamını ifade etmektedir. Modeldeki
bağımlı değişken olan ve yatay kesit standart sapmayı ölçen CSSDt ’nin matematiksel ifadesi aşağıdaki
gibidir;

•

CSDDt=
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Verilen ifade de, Rit, i hisse senedinin t günündeki getiri oranını; Rnt, t gününde pazar portföyünün
(piyasanın) getiri oranını; N ise hisse senedi sayısını göstermektedir. Böylece modelde piyasa
getirilerinde aşırı oynaklığın yaşandığı (yükseliş ve düşüş) dönemler de temsil edilmiş olmaktadır.
Modelden elde edilecek βD ve βY katsayılarının anlamlı ve negatif olması piyasa yönünde sürü davranışı
olduğunun göstergesi olarak sayılmaktadır. Bu bağlamda oynaklığın yüksek olduğu dönemlerde hisse
senedi getiri oranları pazara ait getiri etrafında toplanmakta ve hisse senetlerinin yatay kesit değişkenliği
azalmaktadır. Dolayısıyla yatırımcının en az piyasa kadar getiri elde etmek için piyasayı taklit ederek
yatırım kararları vermesiyle elde edeceği getiri oranları, piyasa portföyünün getiri oranlarına yaklaşacak
diğer bir ifadeyle bu getiri oranlarının etrafında toplanacağından yatay kesit sandart sapma değişimi
azalacaktır.
Bu kapsamda (4.1.2008-31.12.2009) dönemi için %1, %5 ve %10 negatif uç değerler sırasıyla -0.04724
(27.10.2008), -0.04734 (28.10.2008), -0.04332 (4.11.2008) ve pozitif uç değerler ise 0.06133
(10.10.2008), 0.047356 (24.12.2008) ve 0.029917 (14.8.2008) olarak belirlenmiştir.(4.1.201730.04.2019) dönemi için %1, %5 ve %10 negatif uç değerler sırasıyla -0.03146 (7.9.2018),-0.02345
(15.10.2018) ve -0.02116 (6.9.2018) ve pozitif uç değerler ise 0.021187 (12.2.2017), 0.020175
(5.4.2019) ve 0.020153 (26.9.2018) olarak belirlenmiştir. Her iki dönem için elde edilen negatif ve
pozitif uç değerler sürü davranışını test etmek amacıyla oluşturulan modellere kukla değişken olarak
eklenmiştir. Sürü davranışından söz edilebilmesi için oluşturulan kukla değişkenlere ilişkin katsayıların
negatif ve anlamlı olması gerekmektedir. Model oluşturulduktan sonra Eviews paket programın da
Çoklu Regresyon analizi yapılarak sürü davranışının varlığı analiz edilmiştir.

4.BULGULAR
Her iki döneme ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 1 ve Tablo 2’de sunulmuştur. Tablo 1 ve Tablo 2 ‘de
gösterilen Tanımlayıcı istatistikler incelendiğinde, bankacılık hisse getirilerinin dağılımının sivri olduğu
(çünkü basıklık/kurtosis değeri 3’den büyük), diğer bir ifadeyle leptekurtik dağılım özelliği gösterdikleri
ifade edilebilir. Tanımlayıcı istatistiklerde çarpıklık/skewness değeri negatif olması halinde dağılım sola
çarpık, pozitif olması halinde dağılım sağa çarpıktır. Standart sapma değeri en yüksek olan hisse senedi,
en yüksek riske sahip olan hisse senedi olarak ifade edilmektedir. 2017/2019 dönemi için standart
sapması en yüksek olan hisse senedi Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’na (0.8698) ait olduğundan
risk düzeyi en fazla olan hisse senedidir. Standart sapması en düşük olan hisse senedi ise Türkiye Sınai
ve Kalkınma Bankası’na (0.0205) ait olduğundan risk düzeyi en düşük olan hisse senedidir. 2008/2009
dönemi için standart sapması en yüksek olan hisse senedi Deniz Bank’a (0.0196) aittir. Standart sapması
en düşük olan hisse senedi ise Albaraka Türk Katılım Bankası’na (0.0101) aittir. Bu bağlamda riskten
kaçınan yatırımcı düşük kurtosis oranını veren dağılımı tercih eder çünkü getiriler ortalama dağılıma
uzak değildir. Ele alınan dönemler içerisinde kurtosis oranı tüm bankalar için 3’den büyük
gerçekleştiğini yani dağılımın normal olmadığını göstermektedir. Modelde kukla değişken olarak atanan
piyasanın aşırı yükseldiği ve düştüğü günler, BIST mali endeksinin getiri oranlarının sıklık dağılımı
içinde pozitif ve negatif olarak %1’lik, %5’lik ve %10’luk uç bölgeye denk düşen getiri oranlarının
gerçekleştiği günler olarak dikkate alınmıştır. Dolayısıyla piyasa yükselirken uç getiri dilimlerine denk
gelen günler piyasada stresin yaşandığı günler olarak kabul edilmiştir. Tersi durumda da piyasa düşerken
uç getiri dilimlerine denk gelen günler piyasada stresin yaşandığı günler olarak dikkate alınmıştır. Bu
kapsamda (4.1.2008-31.12.2009) dönemi için %1, %5 ve %10 negatif uç değerler sırasıyla (-0.04724 27.10.2008), (-0.04734 - 28.10.2008), (-0.04332 - 4.11.2008) ve pozitif uç değerler ise (0.06133 10.10.2008), (0.047356 - 24.12.2008) ve 0.029917 - 14.8.2008) olarak belirlenmiştir. (4.1.201730.04.2019) dönemi için %1, %5 ve %10 negatif uç değerler sırasıyla (-0.03146 - 7.9.2018), (-0.02345
- 15.10.2018) ve (-0.02116 - 6.9.2018) ve pozitif uç değerler ise (0.021187 - 12.2.2017), (0.020175 5.4.2019) ve (0.020153 - 26.9.2018) olarak belirlenmiştir.
Her iki dönem için elde edilen negatif ve pozitif uç değerler sürü davranışını test etmek amacıyla
oluşturulan modellere kukla değişken olarak eklenmiştir. Sürü davranışından söz edilebilmesi için
oluşturulan kukla değişkenlere ilişkin katsayıların negatif ve anlamlı olması gerekmektedir. 2008-2009
dönemi için %1, %5 ve %10’luk uç değerler dikkate alınarak kukla değişkenlerle oluşturulan regresyon
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sonuçlarına baktığımızda; %1’lik uç değerler dikkate alındığında F istatistiği (23.62) ve buna ait p
değerine (0.000) bakıldığında kurulan model genel olarak anlamlıdır.
Modelin açıklama gücü ise %18.67 olarak gerçekleşmiştir. %5’lik ve %10’luk uç değerler dikkate
alınarak oluşturulan modelde modelin açıklama gücü sırası ile %32.29 ve %18.79 olarak
gerçekleşmiştir. 2017-2019 düşüş dönemi için %1’lik uç değerler dikkate alınarak kukla değişkenlerle
oluşturulan regresyon sonuçları verilmiştir. F istatistiği (28.43) ve buna ait p değerine (0,000)
bakıldığında kurulan model genel olarak anlamlıdır. %5’lik uç değerleri dikkate alan model ve %10’luk
uç değerleri dikkate alan modelde de benzeri sonuçlar elde edilmiştir. Genel olarak bu iki modelde de
kukla değişkenlere ait katsayılar negatif ve %5’lik önem düzeyinde anlamlıdır. Modelin açıklama gücü
%12.40’tır. . Diğer uç dilimlerde de modelin açıklama gücü birbirine yakın seyretmiştir.
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Tablo 1: Tanımlayıcı İstatistikler (2008-2009)
AKBANK

ALBARAKA

DENİZBANK

FİNANSBANK

GARANTİ

HALKBANK

Mean

0.000185

-0.000213

0.000128

0.000243

0.000573

0.000594

Median

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

Max

0.082311

0.055349

0.100465

0.098610

0.069081

0.080584

Min

-0.061836

-0.055625

-0.093276

-0.065502

-0.087337

-0.078464

Std. Dev.

0.016113

0.010145

0.019647

0.015693

0.016298

0.016749

Skewness

0.191421

0.200438

1.163976

1.678852

-0.351047

-0.102500

Kurtosis

5.398953

9.058471

10.64833

11.78703

6.093617

5.713802

Jarque-Bera

114.0965

712.7382

1235.714

1710.731

194.5590

143.1971
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Tablo 1: Tanımlayıcı İstatistikler (2008-2009)
ICBC

TRKY

ŞEKERBANK

TSKB

VAKIFLAR

YAPIKREDİ

MALİ

Mean

-0.000277

0.000256

-0.000510

0.000343

-0.000255

-0.000432

-0.000324

Median

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

-0.000461

Max

0.100900

0.053078

0.057039

0.038534

0.071642

0.047924

0.061330

Min

-0.095134

-0.081358

-0.096910

-0.063154

-0.086309

-0.069783

-0.047241

Std. Dev.

0.019296

0.014720

0.016091

0.013487

0.016003

0.015394

0.012363

Skewness

0.266206

-0.293083

-0.424605

-0.356121

-0.030933

-0.452836

-0.076341

Kurtosis

8.328082

7.291517

6.726982

4.604848

5.969314

5.741600

5.449431

Jarque-Bera

554.3237

362.7070

282.4901

59.60129

170.5326

161.1745

116.4452
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Tablo3: %1 Uç Değer İçin (2008-2009)
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

DNEGATIVE1
DPOSITIVE1
C

0.047784
0.043943
0.017727

0.000644
0.000644
0.000644

74.24326
68.27555
27.54313

0.0000
0.0000
0.0000

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

0.092614
0.088694
0.009423
0.041113
1513.971
23.62844
0.000000

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

0.017924
0.009871
-6.484856
-6.458177
-6.474356
1.463182

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

0.092808
0.186744
0.991421

Prob. F(2,463)
Prob. Chi-Square(2)
Prob. Chi-Square(2)

0.9114
0.9109
0.6091

Tablo4: %5 Uç Değer İçin (2008-2009)
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

DNEGATIVE5
DPOSITIVE5
C

0.071703
0.037605
0.017690

0.000658
0.000658
0.000658

108.9708
57.14963
26.88366

0.0000
0.0000
0.0000

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

0.144115
0.140418
0.009152
0.038780
1527.586
38.98029
0.000000

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

0.017924
0.009871
-6.543288
-6.516609
-6.532788
1.317702

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

0.160549
0.322954
0.991421

Prob. F(2,463)
Prob. Chi-Square(2)
Prob. Chi-Square(2)

0.8517
0.8509
0.6091

Tablo5: %10 Uç Değer İçin (2008-2009)
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

DNEGATIVE10
DPOSITIVE10
C

0.013040
0.007542
0.017880

0.000699
0.000699
0.000699

18.64551
10.78471
25.56602

0.0000
0.0000
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid

0.004988
0.000690
0.009868
0.045084

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion

1109

0.017924
0.009871
-6.392670
-6.365990

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

Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

1492.492
1.160590
0.314211

Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-6.382170
1.269579

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

0.093429
0.187992
0.991421

Prob. F(2,463)
Prob. Chi-Square(2)
Prob. Chi-Square(2)
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Tablo 2: Tanımlayıcı İstatistikler (2017-2019)
AKBANK

ALBARAKA

DENİZBANK

FİNANSBANK

GARANTİ

HALKBANK

Mean

0.000209

0.000632

0.021298

0.003907

0.001992

-0.005954

Median

-0.002056

0.000000

0.000000

-0.004670

-0.004645

0.009604

Max

0.520000

0.330000

2.940000

1.450000

0.670000

0.921989

Min

-0.530000

-0.420000

-3.520000

-1.074007

-0.910000

-1.651897

Std. Dev.

0.154669

0.046925

0.423696

0.199975

0.204551

0.242517

Skewness

-0.073580

0.113758

0.170164

2.599334

-0.243307

-0.484967

Kurtosis

3.978952

26.60543

32.14485

21.30776

4.651631

8.433469

Jarque-Bera

21.39672

12167.02

18548.25

7908.038

64.72878

665.1165

1111

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

Tablo 2: Tanımlayıcı İstatistikler (2017-2019)
ICBC

TRKY

ŞEKERBANK

TSKB

VAKIFLAR

YAPIKREDİ

MALİ

Mean

0.003566

0.024930

-0.000401

-0.000397

-0.000493

-0.000195

0.000144

Median

0.006498

-0.006069

0.000000

0.000000

0.000000

0.000000

0.000112

Max

1.260000

5.098158

0.300000

0.080000

0.400000

0.310000

0.021187

Min

-2.250000

-6.639743

-0.120000

-0.100000

-0.500000

-0.250000

-0.031463

Std. Dev.

0.292674

0.863875

0.034592

0.020559

0.127536

0.056227

0.006586

Skewness

-1.912090

-0.492200

1.742209

-0.285204

-0.284151

0.479237

-0.237569

Kurtosis

19.20978

23.47283

17.01736

5.898890

4.292446

7.477676

4.541726

Jarque-Bera

6056.162

9172.306

4555.034

190.5816

43.52224

457.8069

56.82509
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Modelde kukla değişken olarak atanan piyasanın aşırı yükseldiği ve düştüğü günler, BIST mali
endeksinin getiri oranlarının sıklık dağılımı içinde pozitif ve negatif olarak %1’lik, %5’lik ve
%10’luk uç bölgeye denk düşen getiri oranlarının gerçekleştiği günler olarak dikkate alınmıştır.
Dolayısıyla piyasa yükselirken uç getiri dilimlerine denk gelen günler piyasada stresin yaşandığı
günler olarak kabul edilmiştir. Tersi durumda da piyasa düşerken uç getiri dilimlerine denk gelen
günler piyasada stresin yaşandığı günler olarak dikkate alınmıştır. Her iki dönem için de sürü
davranışını test etmek amacıyla oluşturulan modellerde oto korelasyon probleminin varlığından
dolayı modeller Newey-West dirençli hatalar ile tahmin edilmiştir. Dirençli tahminciler ile tahmin
edilen modellere ilişkin farklı varyans test sonuçları incelendiğinde, modellerde farklı varyans
probleminin olmadığı görülmektedir. 2008-2009 dönemi için %1, %5 ve %10’luk uç değerler dikkate
alınarak kukla değişkenlerle oluşturulan regresyon sonuçlarına baktığımızda; %1’lik uç değerler
dikkate alındığında F istatistiği (23.62) ve buna ait p değerine (0.000) bakıldığında kurulan model
genel olarak anlamlıdır.
Tablo6: %1 Uç Değere Göre Sürü Davranışı (2017-2019)
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

DNEGATIVE1
DPOZITIVE1
C

-0.152391
-0.111117
0.217182

0.022883
0.022883
0.022883

-6.659592
-4.855875
9.491032

0.0000
0.0000
0.0000

R-squared
0.001090 Mean dependent var
Adjusted R-squared
-0.002744 S.D. dependent var
S.E. of regression
0.249646 Akaike info criterion
Sum squared resid
32.47024 Schwarz criterion
Log likelihood
-14.85787 Hannan-Quinn criter.
F-statistic
0.284304 Durbin-Watson stat
Prob(F-statistic)
0.752654
Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

0.061669
0.124019
0.992370

Prob. F(2,521)
Prob. Chi-Square(2)
Prob. Chi-Square(2)

0.216679
0.249304
0.068160
0.092558
0.077714
0.539055

0.9402
0.9399
0.6088

Değere Göre Sürü Davranışı (2017-2019
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

DNEGATIVE5
DPOZITIVE5
C

1.337787
-0.068655
0.214257

0.021581
0.021581
0.021581

61.98921
-3.181278
9.928071

0.0000
0.0016
0.0000

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

0.055108
0.051481
0.242802
30.71436
-0.292347
15.19281
0.000000

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

0.216679
0.249304
0.012566
0.036964
0.022121
0.687313

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

0.060109
0.120882
0.992370

Prob. F(2,521)
Prob. Chi-Square(2)
Prob. Chi-Square(2)

Tablo8: %10 Uç Değere Göre Sürü Davranışı (2017-2019)
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Tablo7: %5 Uç

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

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

DNEGATIVE10
DPOZITIVE10
C

-0.163678
-0.103398
0.217189

0.022886
0.022886
0.022886

-7.151716
-4.517858
9.489838

0.0000
0.0000
0.0000

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

0.001149
-0.002685
0.249638
32.46833
-14.84247
0.299630
0.741220

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

0.216679
0.249304
0.068101
0.092499
0.077655
0.536967

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
F-statistic
Obs*R-squared

Scaled explained
SS

0.061663
0.124007

0.992370

Prob. F(2,521)
Prob. Chi-Square(2)

Prob. Chi-Square(2)

0.9402
0.9399

0.6088

Modelin açıklama gücü ise %18.67 olarak gerçekleşmiştir. %5’lik ve %10’luk uç değerler dikkate
alınarak oluşturulan modelde modelin açıklama gücü sırası ile %32.29 ve %18.79 olarak
gerçekleşmiştir. 2017-2019 dönemi için %1’lik uç değerler dikkate alınarak kukla değişkenlerle
oluşturulan regresyon sonuçları verilmiştir. F istatistiği (28.43) ve buna ait p değerine (0,000)
bakıldığında kurulan model genel olarak anlamlıdır. %5’lik uç değerleri dikkate alan çıktı ve
%10’luk uç değerleri alan çıktıda da benzeri sonuçlar elde edilmiştir. Genel olarak bu iki modelde
de kukla değişkenlere ait katsayılar negatif ve %5’lik önem düzeyinde anlamlıdır. Modelin açıklama
gücü %12.40’tır. Diğer uç dilimlerde de modelin açıklama gücü birbirine yakın seyretmiştir.

5.SONUÇ
Her üç modelde de kukla değişkenlere ait katsayıların anlamlı ve negatif olması %1’lik, %5’lik ve
%10’luk getiri dilimlerinde aşırı oynaklığın olduğu günlerde pay senetlerinin yatay kesit standart
sapmasının azaldığını göstermektedir. Bu sonuç BİST-Mali endeks getiri oranları artıkça yatay kesit
standart sapmanın azaldığını ifade eder. Söz konusu bu durum sürü davranışının olduğunun kanıtı
olarak algılanabilir. Dolayısıyla incelenen dönemde günlük bazlı işlemlerde yatırımcıların benzer
hareket ettikleri ortaya çıkmıştır. Buna göre (4.1.2008-31.12.2009) kriz dönemi için mali endeks
banka sektörü hisselerinde sürü davranışı gözlemlenememekte iken ( kukla değişkenler istatistiki
olarak anlamlı olmasına karşın pozitif olarak elde edilmiştir), (4.1.2017-30.04.2019) düşüş dönemi
için mali endeks banka sektörü hisselerinde (%5 alt uç değer hariç) sürü davranışının varlığı (çünkü
kukla değişkenlere ilişkin katsayılar istatistiki olarak anlamlı ve negatif olarak elde edilmiştir)
gözlemlenmiştir. (04.01.2008-31.12.2009) kriz dönemleri arasında sürü davranışının varlığı tespit
edilememiştir. Elde edilen bu sonuçlar Caporale, Ecomonov, Philppas’ın (2008) Atina piyasalarında
yapmış oldukları çalışma ve Balcerzac’ın (2014) Dünya piyasalarında yapmış olduğu çalışmalar ile
ters düşmüş,. Doğukanlı ve Ergün’ün (2015) BIST için yapmış olduğu çalışma ile paralellik
göstermektedir. 09.01.2017-30.04.2019 dönemleri arasında sürü davranışının varlığı tespit
edilmiştir. Doğukanlı, Ergün (2011), Bayrakdaroğlu, Tepeli’nin (2018) yapmış oldukları çalışmalar
ile uyumlu değilken, Kayalıdere’nin (2012) IMKB için yapmış olduğu çalışma ve Vo, Phan’in (2016)
Vietnam piyasaları için yapmış oldukları çalışmalar da sürü davranışının varlığının yükselen ve
alçalan piyasalar olmak üzere iki alt döneme ayrıldığında daha güçlü sonuçlara imkân vermesinin
tespitiyle paralellik göstermektedir.
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SANAL PARA KULLANIMI VE GİRİŞİMCİLER AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ
THE USE OF VIRTUAL MONEY AND EVALUATION OF
ENTREPRENEURS
Mehmet MARANGOZ1

Murat TAŞ2

Yusuf TEPELİ3

Özet
Teknolojik alanda yaşanan gelişmelere paralel olarak hayatın birçok alanında olduğu gibi finans
alanında da oldukça fazla yenilik meydana gelmiştir. Bu süreçte geleneksel ödeme yöntemleri yerini
elektronik ödeme yöntemlerine bırakmış, bu doğrultuda geleneksel paralar da gelişerek sanal
paralara dönüşmüştür. Girişimciler de yapıları gereği, durağan sistemlerin aksine sürekli rekabet
olanakları elde edebilmek amacıyla teknolojiyi yakından takip eden, dışa açık, küresel, esnek ve
değişime açık olmaları nedeniyle çağın gerektirdiği şekilde ödeme sistemlerinde teknolojiye ayak
uyduracak gelişmeler ile alternatif ödeme seçenekleri sunmalıdır. Özellikle ticarette sınır kavramının
ortadan kalkmasıyla birlikte rakiplerine üstünlük sağlamak isteyen girişimcilerin kullanım alanı her
geçen gün artmakta olan sanal paraları kullanmaya başlaması kaçınılmazdır. Bu çalışmada,
küreselleşmeyle birlikte her geçen gün yayılan sanal para kullanımı incelenmekte, dünyada ve
Türkiye’de sanal para kullanım hacimleriyle birlikte, yatırım amacı dışında ticari faaliyetlerinde
sanal para kullanan şirketlerden örnekler verilerek ve girişimcilerin bu sürece neden uyum sağlaması
gerektiği değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Ödeme Sistemleri, Sanal Paralar
Abstract
In parallel with the technological developments, many innovations have taken place in finance as
well as in many other areas of life. In this process, traditional payment methods have been replaced
by electronic payment methods and in this direction, traditional currencies have developed and
become virtual currencies. To obtain continuous competitive opportunities; in contrast to static
systems entrepreneurs, due to their extrovert, global, flexible and open to change structure as well as
closely following technology, should offer alternative payment options with developments that will
keep pace with technology in accordance with the requirements of the modern times. It is inevitable
that entrepreneurs who want to gain superiority over their competitors especially with the
disappearance of the concept of limitation in trade, will start to use virtual money which is increasing
day by day. In this study, the use of virtual money spreading with globalization is being examined.
Examples of companies that use virtual money in their out of investment purpose’s commercial
activities together volumes of using virtual currency in the World and Turkey are given. And also it
is considered why entrepreneurs should adapt to this process.
Key Words: Entrepreneurship, Payment Systems, Virtual Money
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GİRİŞ
Bilgi toplumunda enformasyon ve robotik teknolojilerindeki gelişmeler, sanallığın yaygınlaşmasına
zemin hazırlayan dijitalleşme sürecini hızlandırmaktadır. Bu süreç kuşkusuz, ekonominin her geçen
gün büyümesine ve rekabet koşullarının değişmesine neden olmaktadır. Bu koşullarda var olabilmek
veya varlıklarını korumak isteyen girişimciler ise söz konusu değişime uyum yeteneklerini artıracak
yeni özelliklere ve yeteneklere sahip olmak durumunda kalmaktadır (Ömür, 2016: 57). Bu
yeteneklerin en başında ise çalışma ortamının herkes için küreselleştiği var sayımı altında, yenilikçi
bir yaklaşım ile yeni teknolojilere uyum sağlayabilmek olduğunu kabul etmek gerekmektedir (Kula,
2017).
Sanal ortam, girişimcileri herhangi bir zamanda ve mekanda potansiyel müşterilerin beklentilerini
karşılayacak, yeni iş modellerine konu olacak yeni fikirleri geliştirmeye zorlamaktadır. Yeni fikirler,
dijital iletişim araçları ile sanal ortamlarda, coğrafi sınırlardan bağımsız olarak farklı bireyler ve
işletmeler ile paylaşılabilmektedir (Malhotra, 2005: 9). Bu paylaşım yaygınlaştıkça sanal ağa dahil
olan herkesin dijital veri akışına katkıda bulunması, hatta birbirleriyle etkileşimde olmasını sağlayan
bir ekosistem meydana gelmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojileri için gereken altyapıya sahip
işletmeler, küresel ölçekte daha kolay genişleyebilmekte ve hizmet verebilmektedir. Bu işletmeler
girişimci, yaratıcı ve inovatif yönlerinin çıktıları olarak rakiplerinden farklılaşan yeni ürünler ve
süreçler geliştirmeye yönelmektedir (Gabberty ve Thomas, 2007: 1).
Akıllı telefonların ödeme aracına dönüştüğü günümüz dünyasında, elektronik ödeme sistemleri nakit
ödemeler karşısında giderek artan bir kullanım ağına ulaşmış, bununla birlikte elektronik ödeme
sistemleri de kendi içerisinde sürekli bir değişim göstermiştir. Kredi kartı, Debit kart, banka kartı
gibi kartlı ödeme sistemlerinin yanı sıra havale, EFT, SWİFT gibi kartsız ödeme sistemleri de
varlıklarını korumakla birlikte sanal para formları 1 da piyasaları büyük çapta etkilemiştir (Bilir ve
Çay, 2016: 22). İşte tam da bu noktada girişimciler de ödeme sistemlerinde teknolojiye ayak
uyduracak yenilikler ile hedef kitlelerine alternatif ödeme seçenekleri sunmalıdır. Belirtmek gerekir
ki girişimcilik kavramı doğuşundan itibaren küreselleşme ve teknoloji kavramları ile birlikte önemi
daha fazla hissedilmiş bir kavramdır (Yıldırım vd., 2016). Bu anlamda girişimciler tarafından geç
kalmadan atılacak adımlar rakiplerine karşı üstünlük elde edebilmek adına öncelikli bir adım
olacaktır. Çünkü gelecekte sanal paraların diğer ödeme sistemlerine nazaran büyük bir paya sahip
olacağı kaçınılmaz bir gerçektir. Öyle ki gerek teknolojinin getirdiği olanaklar, gerekse de değişen
insan ihtiyaçları daha hızlı ve alternatif para birimleri oluşturmaya itmiştir (Akbaba, 2019). Bu
çalışmayla birlikte sanal para kullanımının hızla yaygınlaşan kullanım alanları açıklanarak
girişimciler açısından değerlendirilmektedir. Bu amaçla öncelikle sanal para kavramı açıklanmakta,
sonrasında bir yatırım aracı olarak kullanılmasına ilaveten ticari amaçla kullanım alanları da
örneklendirilmektedir.

1. SANAL PARA KAVRAMI
Sanal paralar, herhangi bir merkezi otorite veya aracı kuramlara bağlı olmayan fakat kişi ve
kurumların, aynı gerçek parayla yaptıkları işlemlerde olduğu gibi harcama yapıp, para transfer
edebildikleri bir para birimidir. Sanal para teknolojisinde, dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi
bir kişiye kolayca ödeme yapmayı sağlayan bir ağ üzerinde çalışılmakta yani sistemde bir hükümet,
organizasyon, banka gibi aracılar yerine sadece internet kullanılmaktadır. Dolayısıyla diğer ödeme
sistemlerinde olduğu gibi, satıcının alıcıya beklenmedik maliyetler veya ücretler yüklemesi
neredeyse mümkün değildir (Ateş, 2016: 355). Sanal para, başka bir ifadeyle, online bankacılık vb
finansal hizmetler ile karşılaştırılmaması gereken, değer transferinin elektronik yolu olup, diğer para
basan kurumların gizliliklerinin aksine oldukça şeffaf ve datalara kolay ulaşılır bir yapıya sahiptir
(Sönmez, 2014).
Söz konusu sanal paralarda zaman ve mekan sınırlaması olmaması girişimciliğin temel felsefesiyle
uyum göstermektedir. Bireyler sanal paralarla istedikleri zaman işlem gerçekleştirebilmekte, banka
ve ATM gibi fiziksel mekanları aracı olarak kullanmadan işlemlerini tamamlayabilmektedirler.
1

Söz konusu sanal para formları, transfer edilebilir varlıklar olup, güvenlikleri kriptolojik elementler ile sağlanmaktadır.
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Ülkelerin ekonomik durumlarından etkilenmeyen sanal paralarla sadece ülke çapında değil, dünyanın
hemen her yerinde işlem yapılabilmektedir. Ayrıca transfer süreci çok hızlı olmakla birlikte, sanal
cüzdanlar sayesinde bu paraları saklamakta kolay olmaktadır (Kesebir ve Günceler, 2019: 609). Bu
cüzdanlar, bilgisayarlara indirilen programlarla oluşturulabileceği gibi web tabanlı (Blockchain,
Flexcoin, My Wallet vb.) servisler aracılığıyla da oluşturulabilmektedir. Bir sanal para satıldıktan
veya harcandıktan sonra eski sahibinin cüzdanındaki kriptolu adresten çıkış kaydı ve alıcının
adresine ise alış kaydı 10dk’lık bir teyit süreci sonunda otomatik olarak yapılmaktadır (Ateş, 2016:
356). Her ne kadar sanal paralarla ilgili olarak kişilerde bir güvensizlik algısı oluşmuş olsa da sanal
paraların gerek blok zincir yapısı gerekse de tek bir merkezde olmayışları, sanal paraların çözülmesi
veya ele geçirilmesi sorunlarına çözüm getirmektedir. Birçok ülke tarafından da güvenliği
sorgulanan sanal paraların güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalar kriptoloji uzmanları tarafından
sürekli olarak yapılmaya devam edilmektedir. Bu nedenle bu paralara olan güvenin zaman içerisinde
artacağı ve insanlarda kullanım alışkanlığı yaratacağı düşünülmektedir (Kesebir ve Günceler: 2019:
617). Dolayısıyla ilerleyen süreçte sanal para kullanımı daha da yaygınlaşarak girişimciler açısından
kullanımı zorunlu hale gelecektir.

2. DÜNYA’DA SANAL PARA KULLANIMI
Elektronik ticaretin son yıllarda hızla artan hacmiyle birlikte elektronik ödeme sistemleri gün
geçtikçe hızlı bir şekilde gelişim göstermektedir. Bu süreçte elektronik ticaret hizmeti gerçekleştiren
şirketlerin sıklıkla kullandıkları ödeme sistemlerinin başında kredi kartı, elektronik para, Escrip,
IPIN, PCPay, ECharge My Phone, First Virtual Elektronik Çek sistemleri gelmektedir (Çetinkaya,
2016: 242). Bu sistemlerden bilinirliği düşük olanları aşağıdaki gibi açıklamak mümkündür.
IPIN: İnternet harcamalarını ISS faturalarına yansıtan bir sistemdir.
PCPay: Smart Card bazlı bir ödeme aracıdır.
E Charge My Phone: Telefon faturası ile entegre edilmiş bir ödeme sistemidir.
First Virtual: Ödemeleri, üçüncü bir kuruluşun toplayıp, ilgili taraflara dağıtımını yaptığı bir
sistemdir.
Tüm bu sistemlere ilaveten güvenliği kriptolojik olarak sağlanmaya çalışılan ve her geçen gün
kullanım ağı genişleyen sanal paralar da hızla elektronik ticaret ağına dahil edilmeye başlanmıştır.
Başta Japonya, Kanada, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde sanal paralar
yaygın bir şekilde kullanılmakta hatta Japonya ve İrlanda’da Bitcoin ATM’leri bile faaliyet
göstermektedir (Kutsal, 2017). Sayısı her geçen gün artmakla birlikte gerek yatırım amaçlı olarak
gerekse de ticari faaliyetlerde kullanılmakta olan sanal paraların başında Bitcoin gelmektedir. Bunu
sırasıyla Ethereum, Ripple ve Litecoin izlemektedir. Dünya genelinde en fazla kullanılmakta olan ilk
10 sanal para Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: En Çok Kullanılmakta Olan Sanal Paralar
İsim

Sembol

Fiyat (USD)

Piyasa Değeri

Bitcoin
Ethereum
Ripple
Litecoin
Bitcoin Cash
EOS
Binance Coin
Tether
Bitcoin SV
TRON

BTC
ETH
XRP
LTC
BCH
EOS
BNB
USDT
BSV
TRX

11.284
293,31
0,38349
120,304
406,11
5,8342
33,0569
1,0019
201,63
0,032014

$200,93B
$31,36B
$16,34B
$7,52B
$7,26B
$5,39B
$4,67B
$3,67B
$3,61B
$2,14B

(24S) Hacim
Milyon
$24.940
$8.680
$1.410
$4.350
$1.770
$2.370
$282,75
$24.050
$365,36
$761,48

Toplam Hacim
32,81%
11,42%
1,86%
5,72%
2,33%
3,12%
0,37%
31,64%
0,48%
1,00%

Kaynak: Investing, https://tr.investing.com/crypto/, Erişim Tarihi: 05.07.2019.
Tablo 1’de görüldüğü üzere Bitcoin toplam sanal para hacmi içerisindeki %32,81’lik payı ve 200.930
milyon dolar piyasa değeri ile en fazla kullanılan sanal para olma özelliğine sahiptir. Ethereum da
%11,42’lik payı ve 31.360 milyon dolar piyasa değeri ile ikinci sırada yer almaktadır. Bu özellikleri
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nedeniyle elektronik ticarette kullanılan sanal ödeme araçlarının başında da bu iki sanal paranın
geldiği görülmektedir. Bunun temel nedenlerinin başında kişilerdeki en güvenli sanal paraların bu
iki sanal para olduğu algısının yanı sıra devletlerin sanal paralara ilişkin getirdikleri sınırlamalar
nedeniyle bu iki sanal paranın kullanımının birçok ülkede serbest olması da gelmektedir. Özellikle
kullanıcılarına güven aşılamak için birçok sanal para borsası kurulmuş olmakla birlikte bu borsaların
da tam anlamıyla güven temin edemedikleri görülmektedir. Bu nedenle ilk dijital para arzı (Initial
Coin Offering-ICO) derecelendirme kuruluşu domain, kayıt güvenliği, web güvenliği ve disk işletim
sistemi (Disk Operating System-DOS) korunmasını dikkate alarak sanal para borsalarının
güvenliğine ilişkin bir rapor sunmuştur. Bu rapora ilişkin sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Sanal Para Borsalarının Güvenlik Sıralamaları
İsim
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Kraken
Cobinhood
Poloniex
BitMEX
Bitfinex
Bitlish
BitMart
BtcTurk
Coinbase Pro
GOPAX
Livecoin
UEX
HitBTC
BTC-Alpha
LiteBit
Exrates
Luno
Kucoin
Paribu
Bitso

Kullanıcı Hesabı
Güvenliği
4/4
3/4
4/4
4/4
4/4
3/4
3/4
3/4
4/4
4/4
4/4
3/4
3/4
2/4
3/4
3/4
3/4
3/4
2/4
2/4

Alan Adı
Güvenliği
3,5/4
4/4
3,5/4
3,5/4
3/4
2/4
4/4
3/4
2,5/4
2/4
2,5/4
3/4
2,5/4
2,5/4
2/4
1/4
1,5/4
2,5/4
2,5/4
2,5/4

Web
Güvenliği
9/10
8,5/10
8/10
8/10
8/10
9/10
8,1/10
8,5/10
8/10
8/10
8/10
8,25/10
8,5/10
8,75/10
8,75/10
8,75/10
8/10
8,25/10
8,5/10
8,5/10

DoS Saldırısı
Güvenliği
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

Puan
A
A
AAAAAAAAAAAAAAAAAA-

Kaynak: Koinmedya, https://koinmedya.com/2019/01/05/iste-en-dunya-capinda-en-guvenlikripto-borsalari-turkiyeden-hangi-borsa-listede/, Erişim Tarihi: 05.07.2019.
ICO tarafından hazırlanan raporda en üst sırada üç borsa yer almaktadır: Kraken, Cobinhood ve
Poloniex. Bu borsalardan ilk ikisinin değerlendirme notu “A” iken Poloniex’in notunun ise “A-”
olduğu görülmektedir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise Binance ile ilgilidir. Binance en
fazla kullanılmakta olan borsalar arasında 6. sırada yer almasına rağmen borsanın güvenliği söz
konusu olduğunda ilk 30 borsa arasına bile girememektedir. Ayrıca dünya çapında 200’den fazla
sanal para borsası içinde Türkiye’den Btctürk’ün ilk 10 içinde olması da aslında Türkiye’de
girişimcilik açısından sanal para kullanımının neden önemli olduğunun bir göstergesidir.

3. TÜRKİYE’DE SANAL PARA KULLANIMI
Herhangi bir yasal düzenleme olmamasına rağmen, Türkiye’de ilk kez İstanbul Atatürk
Havalimanı’nda Bitcoin ATM’si açılmış fakat aynı yıl içerisinde kapatılmıştır. Halen kullanılmakta
olan tek Bitcoin ATM’si ise yine İstanbul’da City’s Nişantaşı Alışveriş Merkezi’nde bulunmaktadır
(Koinbülteni, 2019). Türkiye’de aynı zamanda Türk Lirası karşılığında sanal para değişimi yapan
Paribu, BTCTürk, Koinim ve Koinex gibi borsalar da mevcuttur (Kutsal, 2017). Yine yerli bir
yazılım firması olan Almila tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk kripto pos cihazı da kullanılmaya
başlanmıştır. Tamamen yerli girişim ve yazılımla üretilen Almee Pos adlı teknoloji sayesinde kripto
paralar kredi kartına yüklenerek herhangi bir komisyon ve kesinti ödenmeksizin süpermarket, benzin
istasyonu, simitçi ve semt pazarlarından rahatlıkla alışveriş yapılabilecektir (Akkoyunlu, 2019).
Türkiye’de bu gelişmelere paralel olarak satışlarına karşılık Bitcoin kabul eden şirketler de ortaya
çıkmaya başlamıştır. Bu şirketler, çok çeşitli sektörlerde faaliyet göstermekte ve Türkiye’nin birçok
şehrine yayılmaktadır. Bu durum sanal paralara olan ilginin Türkiye’de de giderek arttığını ve
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kullanımının da hızla yaygınlaştığını göstermektedir. Hatta Türkiye’de ilk kez üç boyutlu yazıcı
üreten 3Dörtgen firması çalışanlarına Bitcoin ile maaş ödemektedir (Ateş, 2016: 358). Sanal para
kullanımının Türkiye’de hızla yayılması sonucu birçok sektörde ödemeler de sanal para ile
yapılabilir hale gelmiştir. Ödemelerinde sanal para kabul eden işletmelerin listesi Tablo 4’te
verilmiştir.
Tablo 3: Türkiye’de Sanal Para Kabul Eden İşletmelerin Listesi
SEKTÖR
3D Yazıcı

BİLİŞİM

ÇEVİRİ
DANIŞMANLIK
DOMAİN
ECZANE
EĞİTİM

ELTRONİK
EĞLENCE

EV DEKORASYON

EMLAK

E-TİCARET

FOTOGRAF

ŞİRKET
3Dörtgen
5Mbilişim
Best Veri Kurtarma
DCP Teknoloji
Adres Bilgisayar
Bilgisayar Hizmetleri
Gifted Coder
Internetq
Web Tasarım Ji
Kayra Bilişim
Kayrasoft
ONOFİS İnternet Hiz.
Saydam Bilişim
Siyaz Beyaz Bilişim
Vobsinyalleri
Motto Yazılım Tasarım
Rakun Bilişim
Translation Genie
1e1consulting
Alan Adları
İstasyon Eczanesi
Eczane Özgün
Delta Koleji
Tennis Club
AKADEMAS
Pediko
Seda Elektronik
Exit Kaçış Oyunları
Kaçış Merkezi
Armoni Perde
Muvo İç Mimarlık
M. Ulutaş Perde
Doğan Perde
Nihal Perde
Atasam Gayrimenkul
Antalya Homes
Infinity Emlak
Summer Home
Binbirçeşit
Uçuracak
Taft Coffee
Amerikadan Alış-Veriş
Ertesi Gün Kapında
Metebey
CoinTürk Store
PlatinMarket
Imeceonline
Bir3
Kraft Medya

SEKTÖR
GIDA
HIRDAVAT
KONAKLAMA

HUKUK

İNŞAAT

KIRTASİYE
KONAKLAMA
KUAFÖR
KUYUMCULUK
MEKATRONİK
MİMARLIK
MOBİLYA
MÜZİK
OPTİK
OYUN
PRODÜKSİYON
RESTAURANT

REKLAM
SAĞLIK
SANAT
TAMİRAT
TASARIM

TEKNOLOJİ
YAYINCILIK

ŞİRKET
Lezzet İkizleri
Ata Fırça
Türk Art Hotel
Baran Hukuk
Avukat Tunç Sudi Tol
Eksper Hukuk Dan.
Hukuk Terlemez
Basan Avukatlık
Mustafa Taşbaş Avukatlık
Alimoğlu Hukuk
AK İnşaat
Demir Yapı İnşaat
KarPlus
Sandviç Panel
Lena Doğaltaş
Defter Sepeti Kırtasiye
Hasret Kırtasiye
Kartusmarkt
Kamara
Karaburun Apart
İhsan Temel Kuaför
Pasha Jewellery
Ivmech Mechatronics
Büron Mimarlık
Kamer Kentsel Dönüşüm
Temizer
Zihni Müzik
Ege Optik
Öz Kevser Optik
Klasgame
Kraft Medya
Honeyfy’s Coffee
Batman – Van Kahvaltı
Rafine Gastro
Gümüşel Reklam
Reset OTB Reklam
Verim Reklam
Virtual Digital Media
Dr. Ali ÖZGÜR
Sanat Galeri
RE MARİNE
Merkur Design
Medyum Sepeti
Golden Proje
Vip Cep Servis
İkinci El Mobil
Tekno Geri Dönüşüm
Ekovizyon Dergisi
İnci Kitap

Kaynak: https://coin-turk.com/turkiyede-bitcoin-kabul-eden-yerlerin-listesi,
05.07.2019.

Erişim

Tarihi:

Tablo 4’ten görüldüğü üzere Türkiye’de başta bilişim ve e-ticaret sektörü olmak üzere birçok
sektörde sanal para değişim aracı olarak kullanılabilmektedir. Sanal paraları online olarak
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kullanmaya izin veren pos cihazları sayesinde Türkiye’de 2 milyondan fazla sanal para kullanıcısı
doğrudan sanal para ile alışveriş yapabilecektir. Bu pos cihazları blockchain sistemi sayesinde sanal
paraları gerçek paralara anlık olarak takas edebilmektedir. Üstelik bunun için sanal para borsasını
aracı olarak kullanmaya da gerek kalmamaktadır. Borsada en az 500TL’lik satış limiti varken bu pos
cihazları sayesinde 1TL’lik bile alışveriş yapılabilmektedir. Sanal parayı kredi kartı gibi kullanma
imkanı sunan bu teknolojinin ilerleyen günlerde hem ticareti canlandırması hem de devletin vergi
kaybını önlemesi beklenmektedir (Akkoyunlu: 2019).

4. GİRİŞİMCİLER AÇISINDAN SANAL PARA VE ÖNEMİ
Yeni dijital teknolojiler girişimcilik süreçlerinde doğabilecek belirsizliklerin doğasını ve bu
belirsizliklerle başa çıkmanın yollarını değiştirmektedir (Nambisan, 2017). Özellikle Blockchain
teknolojisi en devrimci genel amaçlı teknolojilerden biri olmakla birlikte girişimcilik ve inovasyon
açısından geniş kapsamlı etkileri söz konusudur. Blockchain teknolojisi yardımıyla oluşturulan sanal
paraların girişimcilik üzerindeki etkisi en fazla finansman alanında olmuştur. Geleneksel yöntemde
girişimciler çok seçkin bir melek yatırımcı grubundan ya da girişim sermayedarlarından fon
toplamak zorundadır. Ancak bu süreçte girişimciler kendilerine yatırım yapmak isteyenleri
etkileyebilmek adına iş planlarını birçok potansiyel yatırımcıya sunmak zorunda oldukları için bu
süreç hem uzun sürmekte hem de verimsiz olabilmektedir. Ayrıca yatırımcılar genellikle sosyal
ağlarındaki ve yerel topluluklarındaki şirketlere yatırım yaptıklarından fonlama süreci yerelle sınırlı
kalmaktadır (Feld ve Mendelson, 2016). Günümüzde ise dijitalleşme ile birlikte ortaya çıkan ilk sanal
para arzı (ICO) sayesinde girişimciler asimetrik bilgi gibi geleneksel finansmanın önündeki en
önemli engelden kurtulmakla kalmayıp dünya çapındaki ortalama yatırımcılardan da para
toplayabilmektedirler. Blockchain teknolojisi ile internette sermaye toplamak, bu tür yatırımcıları
potansiyel işletme kurucuları ile birleştirerek bilgi asimetrisini önemli ölçüde azaltmaktadır (An vd.,
2019: 34).
Blockchain teknolojisinde gelinen son noktada birçok sanal para ortaya çıkarılmış ve bu paraların
girişimcilik üzerindeki etkisi kaynak sağlamanın ötesine geçmiştir. Girişimciler bu sanal paraları
düzenleyip satarak erken benimseyenleri, fikir liderlerini ve diğer paydaşları seçerek ekosistemler
inşa edebilmektedir. Ayrıca sanal paralar sayesinde açık kaynak projeleriyle girişimciler finansal
bağımsızlıklarını koruyabilmekte ve sürekli gelişimlerini sürdürebilmektedir. Sanal paralar öncesi
ve sonrasında girişimcilik; bağışlar, yatırım, topluluk inşaası ve açık kaynak kullanımı açısından
Tablo 4’te olduğu gibi detaylı olarak karşılaştırılabilmektedir (Chen, 2018: 568-569).
Tablo 4: Geleneksel Yöntem ve Sanal Paralar ile Girişimcilik Karşılaştırması
Sanal Paralar Olmadan Önce
* Girişimciler melek yatırımcılardan veya risk
sermayedarlarından para toplayabilmektedirler
* Girişimciler kitle fonlaması yoluyla halktan para
toplayabilmektedirler

Sanal Paralarla Birlikte
* Girişimciler doğrudan dünya çapındaki
yatırımcılardan para toplayabilmektedirler.
* Girişimciler, ilk sanal para arzı yoluyla halktan
para toplayabilmektedirler.

Yatırım

* Ortalama yatırımcılar gelecek vaat eden erken
aşama girişimlere yatırım yapmak için çok az
fırsata sahiptir.
* Yatırımcılar halka açık yatırımlarla likiditesini
kısıtlamıştır.

* Ortalama yatırımcılar, sanal paralar
aracılığıyla dünya genelinde erken aşamadaki
girişimlere yatırım yapma konusunda eşit
fırsatlara sahip olabilmektedir.
* Yatırımcılar sanal paralar ile neredeyse anında
likidite yaşamaktadır.

Topluluk
İnşaası

* Platformlar, kullanıcılara ve tamamlayıcılara
güçlü ağ etkilerinden hoşlandıklarında hitap
etmeye başlamaktadır.

* Platformlar erken benimseyenleri ve
tamamlayıcıları sanal paralarla ödüllendirerek
ağ etkilerinin eksikliğini telafi edebilmektedir.

Bağışlar
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Açık
Kaynak
Kullanımı

* Açık kaynaklı projeler bağışlarını alarak devam
eden gelişimlerini finanse edebilmektedir.
* Açık kaynaklı projeler genellikle başarılarını ana
geliştiricilerle paylaşmamaktadır.

*Açık kaynaklı projeler sürekli gelişimlerini
sanal para satışlarıyla edebilmektedir.
* Açık kaynaklı projeler başarılarını sanal
paralar
yoluyla
çekirdek geliştiricilerle
paylaşabilmektedir.

Kaynak: (Chen, 2018: 569).
Blockchain tabanlı dijital paraların satışı, potansiyel yatırımcılara ve müşterilere güvenlik de
sağlamaktadır. Ayrıca, geleneksel finansman araçlarına yatırım yapmaktan mahrum bırakılabilecek
daha geniş yelpazedeki bireylerin, yüksek riskli, yüksek getirili girişim projelerine yatırım
yapmalarına izin verirken, geleneksel ağlara erişimi olmayan yatırımcılara erişim imkânı da
sağlamaktadır (An vd., 2019: 34). İlk sanal para arzı (ICO) olarak adlandırılan bu yeni kaynak
yaratma yöntemi sadece birkaç yıldır var olmasına rağmen, girişimcilerin ve yenilikçilerin küresel
yatırımcılardan milyarlarca dolar kazanmalarını sağlamıştır. Bununla birlikte bu yöntem henüz
olgunlaşmamış bir yöntemdir. Girişimcilik ve inovasyonun finansmanında giderek daha önemli rol
oynayacağı ve gelişmeye devam edeceği beklenmektedir.
Günümüzde hızla artan sanal para kullanımına artık birçok girişimci şirket de kayıtsız kalmamış
ticari ilişkilerinde de sanal parayı kullanmaya başlamıştır. Kullanılan bu sanal paralar içerisinde
Bitcoin gerek güvenli olması gerekse de kullanım hacmi en yüksek olan sanal para olması nedeniyle
bu şirketler tarafından tercih edilen sanal para olmaktadır. Tablo 3’te dünya genelinde ana faaliyet
konuları kapsamında Bitcoini bir değişim aracı olarak kabul eden şirketlerin listesi verilmiştir.
Tablo 3: Ticari Faaliyetlerinde Bitcoin Kullanan Şirketler
N
o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Şirket ismi
WorlPress.com
Overstock.com
Helen’s Pizza
Bloomberg.com
Jeffersons Store
Virgin Galactic
Sava the Children
Curryupnow.com
Re/Max London
CheapAir.com
Bitcoincoffee.com
Coupa Cafe
Gap, GamesStop
Dish Network
The Pirate Bay
Liberter Parti
Bitcoin.Travel
Pembury Tavern

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

Şirket
ismi
Lv.net
Pink Cow
4Chan.org
Zynga
Alza
EZTV
Square
Lumfile
Intuit
Steam
Gyft
CEX
Wikipedia
Reddit
OkCupid
Subway
Mint.com
Stripe

N
o
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Şirket ismi
Microsoft
Namecheap
Tigerdirect
Newegg.com
Suntimes.com
Mega.com.tr
Crowdtilt.com
I-Pmart
Euro Pacific
Seoclerks.com
Whole Foods
PSP Mollie
Etsy Bayileri
ShopJoy
Old Fitzroy
Grooveshark
Braintree
SimplePay

N
o
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Şirket ismi
SFU kitabevi
Mspinc.com
Shopify.com
Famsa
Dream Lover
Rakutan
Badoo
WebJet
Fancy.com
PureVPN
NCR Silver
Foodler
Amagi Metals
Shopfiy.com
Mspinch.com
MovieTickets
ExpressVPN
Thats my face

N
o
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

Şirket ismi
Lions Gate Films
Humblebundle.com
PizzaForCoins.com
The Internet Archive
Yacht-base.com
San Jose Earthquakes
One Shop Hotels
BigFishGames.com
Naughty Amerika
T-Mobile Polonya
A Class Limousine
Green Man Gaming
LOT Polish Airlines
fightforthefuture.org
MIT Coop Mağazası
Straup Oto Tamirleri
Coastal Bend Müzesi
Grass Hill Alpacas

KAYNAK: BİTCOİNLERİM, https://bitcoinlerim.com/odeme-olarak-bitcoin-kabul-eden-sirketlerlistesi/, Erişim Tarihi: 05.07.2019.
Tablo 3’ten de görüldüğü üzere dünya genelinde sanal para kullanımı gıda sektöründen, eğlence
sektörüne, seyahat sektöründen, medya sektörüne kadar birçok sektörde yaygınlaşmıştır. Üstelik
süreç de oldukça kolay işlemektedir. Tüketici bir akıllı telefon ve bir Bitcoin cüzdan uygulaması
kullanarak bir etiketi taramakta ve “harcama” butonu sayesinde alışverişini tamamlayabilmektedir.
Her ne kadar tüm şirketler sanal paraya adaptasyon sürecini halen tamamlayamamış olsa da çoğu
şirket bu trendin farkına varmış ve gerekli önlemleri almaya başlamıştır.
Türkiye açısından bir değerlendirme yapacak olursak aslında bu sürece adaptasyon potansiyelinin
oldukça yüksek olduğunu söylemek doğru olacaktır. Gerek genç nüfusun fazla olması 1, son aylarda
eToro’nun yapmış olduğu araştırmaya göre Bitcoin ve dijital paralar kullananların çoğu milenyum nesli olarak adlandırılan 1980 yılından
sonraki kuşak arasındadır.
1
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artan enflasyon oranları1 ve teknolojik ürün talebinin fazla olması 2 Türkiye’de sanal para kullanımını
yaygınlaştırmaktadır (Koinmedya, 2019). Nitekim Türkiye’de sanal paralara olan talep Avrupa
ülkeleriyle karşılaştırıldığında sonuç oldukça net bir şekilde görülmektedir.
Grafik 1: Türkiye’de Sanal Para Talebi

Kaynak: https://koinmedya.com/2019/03/01/turkiyede-bitcoin-ve-dijital-para-kullanimiavrupaya-gore-neden-daha-yuksek/, Erişim Tarihi: 05.07.2019.
Grafik 1’den görüldüğü üzere Avrupa’da sanal paraya olan talep ortalaması %9 civarındadır. Türkiye
ise 18’lik talep düzeyiyle Avrupa ortalamasını ikiye katlamıştır. Sanal para talebinde en yakın rakibi
olan Romanya ise %12’de kalmıştır.
Türkiye’de e-ticaretin yaygınlaşması sonucunda alternatif ödeme araçlarının ortaya çıkmasıyla
birlikte hukuki altyapının oluşturulması gerekliliği doğmuş ve bu amaçla 20.06.2013 tarih 6493 sayılı
“Ödeme Ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları
Hakkında Kanun” çıkarılarak elektronik ödeme sistemlerine bir düzenleme getirilmiştir. Fakat aynı
kanunda herhangi bir resmi ya da özel kuruluş tarafından ihraç edilmeyen ve karşılığı için güvence
verilmediği gerekçesiyle sanal paralar kapsam dışında bırakılmıştır. An itibariyle Türkiye’de sanal
para kullanımına ilişkin herhangi bir kısıtlama olmamakla birlikte, bu paraları kullanan kişilere
güvence verecek herhangi bir resmi düzenleme de bulunmamaktadır.

SONUÇ VE ÖNERİLER
İnsan hayatının her aşamasında önemli rol oynayan ve hızla gelişen teknolojiye karşı çıkan toplumlar
ya teknoloji savaşında mağlup olmuş ya da teknolojiye sahip çıkan toplumların belirledikleri
kurallara göre oynamaya mahkum olmuştur. Bu nedenle, sanal para birimlerinin kullanımının birey
ve işletme bazında teşvik edilmesi, Türkiye’nin finansal, teknolojik ve sosyo-ekonomik bağlamda
küresel olarak öncül konuma ulaşmasını sağlayacaktır (Karaoğlan vd., 2018: 25).
Başlarda sanal para kullanımını yasaklayan ülkelerin bile günümüzde kendi sanal para birimlerini
üretme çabası içerisinde olduğu görülmektedir. Örneğin Çin, bitcoini yasaklarken, sonrasında önemli
bir hamleyle Rusya ile birlikte sanal para yaratma konusunda anlaşmıştır. Estonya “Estcoint” adı
Bitcoin ve kripto paraların, fiat (itibari değeri olan) paralara alternatif bir ödeme aracı ve değer birikim aracı fonksiyonu bulunmaktadır.
Bu nedenle enflasyon oranlarının yüksek olduğu ülkelerde Bitcoin ve kripto paraların talebinde artış olmaktadır.
2
Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de nüfusun %66’sı internet kullanmaktadır. Nüfusun, %62’si aktif sosyal medya, %73’ü ise mobil
telefon kullanmaktadır.
1
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verilen sanal para birimine geçeceğini açıklamıştır. İngiltere, Finlandiya ve ABD ise Bitcoin
kullanımını yasal bir zemine oturtmuştur. Ülkeler bazında bu gelişmeler yaşanırken, büyük finansal
kuruluşların da kendi sanal paralarını oluşturma gayreti içerisinde oldukları görülmektedir. Tüm bu
gelişmelere sanal paraların yakın zamanda hukuki alt yapısının oluşturularak kullanıcılarının
risklerinin dağıtılacağının bir göstergesi olarak kabul edilmektedir. Böylelikle sanal para
fiyatlarındaki büyük dalgalanmalar önlenebileceği gibi güven duygusunun yükselmesiyle birlikte
günlük hayatta sanal paraların kullanımı da artacaktır.
Türkiye’de de başta Bitcoin ve Ethereum olmak üzere sanal paralara olan ilgi giderek artmaktadır.
Bu nedenle küreselleşme ve ilerleyen teknolojinin etkisiyle yeniden şekillenen finans alanındaki
gelişmelerden biri olan sanal para piyasasına adaptasyon ve gelişim için girişimcilerin de geç
kalmadan gerekli adımı atmaları gerekmektedir. Bu çalışmayla Türkiye’de girişimcilerin hızla
gelişen sanal para piyasası hakkındaki farkındalıklarının arttırılması amaçlanmıştır. Çalışmanın
teorik olarak ele alınmış olması en büyük sınırlılığı olarak görülmektedir. İlerleyen çalışmalarda
ülkeler arasında sanal para kullanımı açısından karşılaştırma yaparken ve girişimcilerin sanal para
kullanım süreçleri değerlendirilirken, bu ülkelerin demografik ve kültürel yapılarının sanal para
kullanımı üzerindeki etkileri de incelenebilir. Ayrıca ülkeler ekonomik gelişmişlik düzeyleri ve
ticaret hacimlerine göre kategorilere ayrılarak sanal para kullanımı açısından karşılaştırmalar
yapılarak bu çalışma geliştirilebilir.
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TÜRKİYE’DE MELEK YATIRIMCILIK ve STARTUPLAR
ANGEL INVESTMENT AND STARTUPS IN TURKEY
Mehmet YAZICI1
ABSTRACT
The rapid change in today's market has started to threaten big companies and countries that cannot
keep up with this. The impact of innovative initiatives is increasingly seen in such cases as letters
replacing e-mails, horses replacing motor power, terrestrial lines replacing satellites, newspapers
replacing e-news sites, taxis replacing Uber in many countries. We need to familiarize ourselves with
the fact that the effect that causes the disappearance of the giant companies competing in the sector
will come from the start-ups (infant initiatives) that are perhaps not even present. The aim of this
study is intended to reveal the situation of startups and the angel investing in Turkey.
Key word: Enterprize, competition, startup, angel investment.
Jel Kodları: L26, D41 ,M13
ÖZET
Günümüz pazarında yaşanan hızlı değişim buna ayak uyduramayan büyük firmaları ve ülkeleri tehdit
etmeye başlamıştır. Mektupların yerini e-postaların, atların yerini motor gücünün, karasal hatların
yerini uyduların, gazetelerin yerini e-haber sitelerinin, taksilerin yerini pek çok ülkede Uber’in
alması gibi örneklerde yenilikçi girişimlerin etkisi günümüzde artan oranda görülmektedir. Sektörde
rekabet içerisinde olan dev firmaların ortadan kalkmasına neden olan etkinin birbirlerinden çok belki
şu an ortada bile olmayan start-up (bebek girişim)’lardan gelecek olması gerçeğine kendimizi
alıştırmamız gerekmektedir. Çalışma ile daha ziyade başlangıç aşamasında olan henüz gelişmeye
yeni başlamış gelecek vadeden yenilikçi ürün ve süreç üreten şirketlere verilen bir isim olan
startup’ların ve bu girişimlere yatırım yapan melek yatırımların Türkiye’deki durumunun ortaya
konulması amaçlanmaktadır.
Anahtar Kelime: Girişim, rekabet, startup, melek yatırım.
Jel Codes: L26, D41 ,M13

1.GİRİŞ
Son 10 yıl içinde özellikle Apple ve sonra Facebook’un öncülük ettiği yıkıcı akım ile yeni
kavramların ortaya çıktığını görmekteyiz. Bunlardan “Start-up” kavramı ilk olarak silikon vadisinde
ortaya çıkmış olmakla birlikte son yıllarda A.B.D. ve Çin arasındaki rekabet ile artan oranlı olarak
dikkatimizi çekmeye başlamıştır. “Start-up” kavramının maalesef literatürde ve Türk Dil
Kurumu’nda kabul gören bir Türkçe karşılığı bulunmamaktadır2. Yurtdışındaki literatüre bu
anlamda katkı sağlayan girişimci ve akademisyen Steve Blank (2010), startup’ı, “ölçeklenebilir ve
tekrar edilebilir bir iş modeli bulmak için oluşturulan bir yapı” olarak tanımlarken, Neil Blumental
(2014) “Start-up, çözümün belli, başarının ise garanti olmadığı bir cevabı bulmaya çalışan bir
şirkettir” şeklinde tanımlamaktadır.
Doç.Dr., Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü, mehmet.yazici@btu.edu.tr
Türkçeye “Özgirişim” olarak çevrilmekle birlikte anlamı karşılamamaktadır. Bunun yanında Turcomoney dergisi 2017 Kasım
sayısında Mehmet Yazıcı tarafından start-up terimine “Bebek Girişim” Türkçe karşılığı kullanılmıştır.
1
2
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Türkçe karşılığı oturmamış olmakla birlikte “Özgirişim” veya “Bebek Girişim” daha ziyade
başlangıç aşamasında olan henüz gelişmeye yeni başlamış gelecek vadeden şirketlere verilen bir isim
olarak kullanılmaktadır. Start-up’lar yüksek başarısızlık oranına sahip olması nedeniyle, yatırımcılar
seçim yaparken yalnızca iyi bir iş fikrine prim vermezler. Bununla beraber yüksek kazanç
potansiyeli, ekibin deneyimi, fikrin orijinalliği, gerçekleştirile bilirliği, rakiplerin varlığı, başlangıç
sermayesi ve çıkış stratejisi gibi unsurları da göz önünde bulundururlar. Başlangıçta tek bir girişimci
veya bir girişimci grup tarafından özkaynak veya yabancı tohum sermaye (seed capital) ile kurulmuş
olan bu işletmeler geleneksel küçük işletmelerden de (small business) bazı yönleri itibarı ile
ayrılmaktadır. Bu nedenledir ki etrafımızda gördüğümüz restoran, kuruyemişçi, kuaför, dönerci gibi
işletmeler start-up sayılmamaktadır.

2. START-UP KAVRAMI
Bir start-up daha ziyade başlangıç aşamasında olan henüz gelişmeye yeni başlamış gelecek vadeden
şirketlere verilen bir isim olarak kullanılmaktadır. Start-up’lar yüksek başarısızlık oranına sahip
olması nedeniyle, yatırımcılar seçim yaparken yalnızca iyi bir iş fikrine prim vermezler. Bununla
beraber yüksek kazanç potansiyeli, ekibin deneyimi, fikrin orijinalliği, gerçekleştirilebilirliği,
rakiplerin varlığı, başlangıç sermayesi ve çıkış stratejisi gibi unsurları da göz önünde bulundururlar.
Başlangıçta tek bir girişimci veya bir girişimci grup tarafından özkaynak veya yabancı tohum
sermaye (seed capital) ile kurulmuş olan bu işletmeler geleneksel küçük işletmelerden de (small
business) bazı yönleri itibarı ile ayrılmaktadır. Bu nedenledir ki etrafımızda gördüğümüz restoran,
kuruyemişçi, kuaför, dönerci gibi işletmeler start-up sayılmamaktadır. Ayrıca bu girişimlerin bir
ekosistem içinde varlık ve gelişim göstermesi gerekmektedir.

Şekil 1. Start-up Ekosistemi (www.startupcommons.org, 2019)

Bir işletmenin start-up sayılabilmesi için sahip olması gereken bazı özellikler şunlardır:





Yüksek büyüme potansiyeli bulunması
Çok fazla insanın isteyeceği farklı bir şey veya süreç üretmesi
Maliyeti yüksek veya efektif olmayan ürün ve süreçlere çözüm üretmesi
Risk alıp hızlı karar vermesi
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Yeni kurulmuş veya ilk 5 yıl içinde olması
İnovatif olması ve çoğunlukla teknoloji veya internet alanında faaliyet göstermesi
Bir ekosistem içinde gelişmesi
Sermayenin özkaynak yanında melek yatırımcılar veya girişim sermayelerinden gelmesi

Sonuncu maddede yer alan sermaye desteği özellikle tohum aşamasındaki girişimler için önem arz
etmektedir. Dünyadaki genel uygulama adı ile melek yatırım (angel investment), Türkiye’deki adı
ile bireysel katılım sermayesi adı verilen sistem yapılan düzenlemeler ile birlikte belirli bir gelişim
göstermiş olmakla birlikte Amerika, Çin ve Avrupa ile kıyaslandığında henüz emekleme döneminde
bulunmaktadır.

3. BİREYSEL KATILIM SİSTEMİ (MELEK YATIRIMCILIK)
Gelişmekte olan piyasalarda artan riskler yanında döviz kurlarındaki hızlı yükseliş borçlanması
yüksek ve teminat sıkıntısı yaşayan, düşük özkaynak yanında özellikle alacak tahsilatında sorun
yaşayan KOBİ’lerin kredi imkanlarına ulaşmasının önündeki en önemli engeller olarak duruyor. Hal
böyle iken özellikle yeni kurulan veya girişim aşamasında olan KOBİ’ler için alternatif finans
kaynakları giderek önem kazanmaktadır. Artan risk primleri ve banka özkaynaklarında sorunlu
krediler yanında yapılandırılan kredilerin yarattığı baskı ile yeni kurulan KOBİ’lerin bankalardan
kredi alması neredeyse imkansız durumdadır.
Ancak hem artan genç işsizliğinin azaltılması, hem de yenilikçi ve yüksek büyüme potansiyeli
taşıyan KOBİ’lerin finansal kaynaklara erişimi açısından “Melek Yatırımcılık” veya bizdeki adıyla
“Bireysel Katılım Yatırımcılığı”nın önemi giderek artmaktadır. Dünya’da 40 yılı aşkın bir süreden
beri başarı ile uygulanan sistem Türkiye’de 4 yıllık bir geçmişe sahip olup henüz emekleme
sürecindedir.
Melek yatırımcıların KOBİ’lere sağladıkları destekler üç başlık altında toplanmaktadır:




Sermaye desteği sağlamak,
Birikim ve tecrübelerini girişimcilere aktarmak,
İletişim ve işbirliği ağlarını girişimcilere açmak.

Melek yatırımcılar, teknoloji maliyetlerindeki düşüş nedeniyle, yeni kurulmuş teknoloji ve internet
şirketlerine yatırım yapmayı tercih etmektedirler. Gelişen iletişim altyapısı nedeniyle daha düşük
sermaye ile kurulup daha geniş kitlelere ulaşabilen yazılım ve internet şirketleri yüksek karlılık
oranları ve yatırım geri dönüş süreleri (3-4 yıl) ile melek yatırımcılar tarafından yoğun rağbet
görmektedir.
Amerika’da ilk kez ortaya çıkan kavram 1978 yılında University of New Hampshire profesörlerinden
William Wetzel tarafından girişim araştırmaları merkezlerini destekleyen yatırımcılar için
kullanılmaya başlanılmıştır (Wetzel, 1983). Microsoft ve Apple gibi dünya devlerini yaratan sistem
ile Angel Capital Association verilerine göre ABD’de 2018 yılında 300.000’in üzerinde melek
yatırımcı 115 milyar dolar, Çin’de 93 milyar dolar tutarında yatırım gerçekleştirmiştir
(www.angelcapitalassociation.org, 2019). Avrupa pazarının lideri 8,4 milyar dolar ile İngiltere
olurken onu 6,4 milyar dolar ile Almanya takip etmiştir (www.startups.watch.com, 2019) Melek
yatırımcılık sistemiyle kurulan işlerin aldıkları melek yatırım sermayesinin dünya ortalaması şirket
başına 100.000 dolar olup bu rakam Türkiye’de 15.000 dolar seviyesindedir.
Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) Sistemi Türkiye’de Hazine Müsteşarlığı tarafından yönetilmekte
ve 15.02.2013 tarih ve 28560 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Bireysel Katılım Sermayesi
Hakkında Yönetmelik” ile düzenlenmektedir (www.mevzuat.gov.tr, 2013). Yönetmeliğin
yayınlandığı tarihten 2019 Mart’ına kadar:
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Tablo 1.Verilen Lisans Sayısı (www.ms.hmb.gov.tr, 2019)
Yıllar

Adet

2013

155

2014

120

2015

69

2016

68

2017

33

2018

26

2019 (1.Çeyrek)

5

Toplam

476

BKS lisansı alan yatırımcılar bu faaliyetlerini bireysel yanında 10 adet adet melek yatırım ağı altında
kümelenerek de yürütebilmektedir. Türkiye’de bu kapsamda faaliyet gösteren melek yatırım ağları
şunlardır:











Bahariye Melek Yatırım
BIC Melek Yatırım
BÜMED Melek Yatırım
EGİAD Melekleri
İstanbul Melek Yatırımcı Merkezi
Keiretsu Forum İstanbul
Şirket Ortağım
TEB Özel Melek Yatırım Platformu
TRangels Melek Yatırım Ağı
Erban Erciyes Melek Yatırım Ağı

Tablo 2. Yıllar İtibariyle BKY Miktarları (BKS Raporu, 2019)

2019 1. Çeyrekte lisans başvurularının %80’i Marmara Bölgesi’nden gelmiş olup toplam
başvuruların %76’sı İstanbul’dan gelmiştir. 2013 yılının Haziran ayında “Bireysel Katılım
Sermayesi Sistemi” üzerinden ilk yatırım gerçekleştirilmiş olup bugüne kadar yapılan yatırımlarda
melek yatırımcılar %10 hisse bedeli için ortalama 78.370 TL sermaye aktarmışlardır. Mart 2019
itibariyle tamamlanan ve süreci devam eden 35 başvuruya 11,9 Milyon TL sermaye sağlanmıştır.
Yapılan yatırımların %48’i yazılım ve %17’si e-ticaret sektörlerine yapılmıştır.
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Şekil 2. Melek Yatırım Adet ve Miktarı (startups.watch, 2019)

2018 yılında yapılan melek yatırımların yatırım alanları açısından dağılımına bacak olursak finansal
teknolojiler (ağırlıklı olarak ödeme sistemleri) ve SaaS (Software as a service) yatırımlarının ağırlıklı
paya sahip olduğu görülmektedir.
Şekil 3. En Çok Yatırım Alan Alanlar (startups.watch, 2019)

4. ENDÜSTRİ KATMA DEĞERİ AÇISINDAN START-UP’LARIN ÖNEMİ
Forbes dergisinin 2019 yılında yaptığı sıralamada katma değer yaratma konusunda son 15 yıldaki
gelişim izlendiğinde yazılım ve internet tabanlı teknoloji şirketlerinin ilk 5 sırayı aldığı
görülmektedir. McKinsey tarafından Standart and Poor’s 500 firmaları üzerinde 1960’dan başlayarak
yapılan bir analizde işletmelerin yaşam sürelerinin gittikçe kısaldığı tespit edilmiştir. 1960’larda
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ortalama 61 yıl olan hayat süresi 2016’ya gelindiğinde 18 yıla düşmüş olup yapılan tahminlemeler
ile bu sürenin çok daha aşağıya ineceği görülmektedir (Garelli, 2016). Wiltbank ve Brooks (2016)
tarafından A.B.D.’deki melek yatırım geri dönüşleri üzerine yapılan bir araştırma da ortalama
yatırımdan çıkış süresinin 4,5 yıl olduğunu ortaya koymaktadır. CB Insights raporuna göre kayıtlı
292 unicorn içerisinde 140 adet A.B.D. (%48) ve 81 adet Çin teknoloji şirketi (%28) bulunmakta
olup kalan %24’ün 21 ülke arasındaki dağılımı aşağıda yer alan tablodaki gibidir. Bunlar arasında
İngiltere’nin 15 (%5), Hindistan 13 (%4), Güney Kore 6 (%2) ve Almanya 6 adet (%2) şirketi
bulunmaktadır. Listede bulunmamakla birlikte Rusya’nın da 2 şirketi bu kapsamda
değerlendirilmektedir (Mail.ru 6.9 ve Avito 2.7 milyar USD) (Sitdikov, 2018).
Şekil 4. Unicorn Şirketlerin Ülke Bazında Dağılımı (www.cbinsights.com, 2019)
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Son 10 yılda piyasa değeri açısından teknoloji şirketleri enerji şirketlerini ilk sıralardaki yerinden
ederken, 2018’in en değerli 10 şirketi arasında enerji şirketi bulunmamaktadır. İngiliz matematikçi
ve Tesco Clubcard’ın tasarımcısı Clive Humby’nin (2006) söylediği gibi artık “depolanarak
kullanılabilir hale getirilen her tür veri petrolün yerini alacak yeni değer haline gelmektedir”.

5. TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN FIRSATLAR
Yıkıcı teknolojilerin başlangıç noktasını oluşturan start-up’lar, düşük yatırım maliyeti yanında
yüksek büyüme potansiyeli taşıması nedeni ile gelişmiş ülkeler yanında özellikle gelişmekte olan
ülkeler için de büyük bir fırsat doğurmaktadır. Bu nedenle özellikle gelişmekte olan ülkeler
açısından bakıldığında üç ana konuda önemli fayda sağlamaktadır:




Sermaye birikimine gerek kalmaksızın katma değerli üretim,
Milli ve kişi başı gelirde artış,
Gelişmiş ülkelere olan bağımlılığın azalması

Ancak burada önemli olan nokta ülkelerin askeri ve siyasi gücünün arkasında finansal güçlerinin
var olması ve bu noktada finansal gücü veren yapının ise son 10 yıl içinde değişikliğe uğramasıdır.
Bu kapsamda enerji sektörünün önemi azalmasa da katma değer üreten AR-GE ve eğitim
harcamaları, bilgiye sahip olmak giderek ve en az enerji kadar önemli hale gelmektedir. Katma
değer ise karteller tarafından yönetilen otomobil endüstrisi içerisinde yeni bir marka ile otomobil
üreterek değil pekçok unicorn şirketin yaptığı gibi bir temel ihtiyacın ve sorunun katma değerli bir
şekilde çözüme kavuşturulması ile mümkündür.
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Unicorn şirketlerin sektörel olarak dağılımına bakarsak iletişim (GSM, operating systems,
applications) e-ticaret (e-commerce/e-marketplace), e-hizmet (e-service) ve finansal teknolojilerin
(fintech) öne çıktığını görmekteyiz. Ancak küresel güçlerin enerji yanında bilgiyi kontrol etme
çabaları bir küresel ticaret savaşına dönerken, gelişen ekonomilerin bu savaşı bir fırsata
dönüştürebilmeleri için devletler tarafından 7 ana sektörde bağımlılığın azaltılması ve katma
değerli ürünlerin ortaya konulabilmesi amacıyla yoğun çaba gösterilmesini ve ulusal düzeyde
politikalar oluşturulmasını gerekli kılmaktadır. Bu sektörler ise şunlardır:








İletişim
Ticaret
Finans
Eğitim
Sağlık
Gıda
Savunma

Dünya Bankası verileri üzerinden Unicorn yaratan ülkeler ile Türkiye’nin AR-GE
Harcamaları/GSYİH ortalamalarını karşılaştıracak olursak Türkiye’nin %0,88 ile bu ülkelerin 1/3’ü
oranında kaldığı görülmektedir (www.worldbank.org, 2015). Türkiye’nin önünde bulunan fırsatı
değerlendirebilmesi için AR-GE harcamalarını 2 kat artırarak, inovatif teknolojileri katma değerli
ürünlere dönüştürmesi gerekmektedir.

6. SONUÇLAR
Bilgi paylaşımındaki artış ile birlikte özellikle mevcut orta ve büyük üretici işletmeler ile finansal
hizmetler ve ticaret sektörlerinin daha yüksek bir tehdit altında olduğu görülmektedir. İşletmelerin
gelişmelere karşı son derece duyarlı olmamaları, ar-ge, start-up’lar ile işbirliklerine önem
vermeyerek statükocu yaklaşımlara devam etmeleri halinde, makro ekonomik gelişmelerden daha
ziyade yıkıcı yeniliklerin etkisine maruz kalacaklarını bilmeleri gerekmektedir.
Ülkemizde 84 teknopark bulunmakta olup bunlardan çok azı kendi içerisinde ekosistem yaratmakta
ve hiçbirisi unicorn yaratma kapasitesinde değildir. Katma değer yaratımına odaklanmamış,
ekosistemi bulunmayan teknoparklarda yalnızca teşvik ve hibelerden faydalanmak amacını taşıyan
işletmeler ile yıkıcı teknolojilerin gelişen ekonomiler için getirdiği fırsatlardan yararlanmamız
mümkün görünmemektedir. Bununla birlikte AR-GE’ye ayrılan bütçenin devlet ve özellikle özel
sektör tarafında artırılması, eğitimin yenilikçi teknoloji yaratabilecek bilgi ve donanıma kavuşması
için sayıdan ziyade kaliteye önem verilmesi gerekmektedir.
Ülkemizde devlet ve özel girim tarafından tam anlamı ile dikkate alınmamış olan bu girişim türünün
yasalar ve tamamlayıcı kurumlar (kuluçka merkezleri ve hızlandırıcılar) ile düzenlenerek gelişiminin
teşvik edilmesi gerekmektedir. 2023 hedeflerinin yakalanabilmesi için %20’yi aşan genç işsizliğinin
azaltılması, katma değerli ürün ve hizmet üretilmesi ve istihdam yaratacak girişim sayısının
artırılabilmesi için bebek girişimlerin özellikle bilinçli yol göstericiler (mentor) ve finansal kaynaklar
ile desteklenmesi hayati önem taşımaktadır. Teminata dayalı bir kredi sisteminden proje ve itibara
dayalı sisteme geçişin önünü açmak üzere KOSGEB’in sağladığı alternatif destekler yanında KGF
gibi teminat desteklerinin de kullanılabilmesi bebek girişim finansmanına ticari bankalar ve özellikle
katılım bankaları tarafında yeni bir soluk getirecektir.
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ÜLKELERDEKİ TOPLAM ERKEN AŞAMA GİRİŞİMCİLİK
AKTİVİTELERİ ORANLARINI ETKİLEYEN UNSURLARIN LOJİSTİK
REGRESYON ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ
DETERMINATION OF FACTORS AFFECTING THE RATES OF
TOTAL EARLY-STAGE ENTREPRENEURIAL ACTIVITIES IN
COUNTRIES BYE LOGISTIC REGRESSION ANALYSIS
Tülay DEMİRALAY1

Özdemir YAVAŞ2

İlkay DEMİRALAY3

ABSTRACT
The main purpose of this research is to estimate the change in the total early-stage entrepreneurial
activity (TEA) rates of the countries with certain independent variables in the entrepreneurship
literature.
The data of perceived opportunities, perceived capabilities, fear of failure, entrepreneurial intention
and total early-stage entrepreneurial activity rates of 69 countries between 2016-2018 published by
the Global Entrepreneurship Monitor were tested with logistic regression analysis for the purpose of
the study.
Only two of four independent variables were found to have a significant impact on predicting the
change in the total early-stage entrepreneurial activity (TEA), which is a dependent variable in the
research. The perception of the opportunities and fear of failure were determined not to have a
significant impact in determining whether countries had a low or high rate of TEA, but the perceived
capabilities and entrepreneurial intentions had a significant impact in determining the change in TEA.
As the perceived capabilities and entrepreneurial intentions increase, it has been concluded to
increase in TEA rates as well.
Keywords: Entrepreneurship, Total Early-Stage Entrepreneurial Activity, Logistic Regression
JEL CODE: M13, L26
ÖZET
Bu araştırmanın temel amacı, ülkelerin toplam erken aşama girişimcilik aktivite (TEA) oranlarındaki
değişimin girişimcilik literatüründe yer alan belirli bağımsız değişkenlerle tahmin edilmesidir.
Bu araştırmada 69 ülkenin Global Girişimcilik Monitörü tarafından yayınlanan 2016-2018 yıllarına
ait algılanan fırsatlar, algılanan yetenekler, başarısızlık korkusu, girişimcilik niyeti ve toplam erken
aşama girişimcilik aktivite oranları verileri çalışmanın amacı doğrultusunda lojistik regresyon analizi
ile test edilmiştir.
Araştırmada bağımlı değişken olan toplam erken aşama girişimcilik aktivitesindeki (TEA) değişimin
tahmin edilmesinde dört bağımsız değişkenden sadece ikisinin anlamlı bir etkiye sahip olduğu
bulgusuna ulaşılmıştır. Ülkelerin TEA açısından düşük ya da yüksek bir orana sahip olmasının
belirlenmesinde fırsatların algılanması ve başarısızlık korkusunun anlamlı bir etkisi olmadığı,
algılanan yetenekler ile girişimcilik niyetlerinin ise TEA’daki değişimin belirlenmesinde anlamlı bir
etkisinin olduğu belirlenmiştir. Algılanan yetenekler ve girişimcilik niyetleri arttıkça TEA
oranlarında da bir artış olacağı sonucuna ulaşılmıştır.
Dr.Öğr.Üyesi, Trakya Üniversitesi, KYÇUBYO, tulaydemiralay@trakya.edu.tr
Öğr.Gör., Trakya Üniversitesi, Uzunköprü MYO, ozdemiryavas@trakya.edu.tr
3
Öğr.Gör., Trakya Üniversitesi, Tunca MYO, ilkaydemiralay@trakya.edu.tr
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Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Toplam Erken Aşama Girişimcilik, Lojistik Regresyon
JEL KODU: M13, L26

1. GİRİŞ
Dünya üzerinde farklı ekonomik ve siyasi değişikliklerin yaşandığı, ülke sınırlarının değiştiği
yüzyıllarda/yıllarda bile önemini kaybetmeyen ve ekonomi biliminde temel üretim faktörü olarak
kabul edilen girişimcilik, özellikle II. Dünya Savaşı’ndan sonra kurulan yeni dünya düzeninde daha
da önemli hale gelmiştir.
II. Dünya Savaşı sonrasında ülkeler arasında yapılan çok taraflı anlaşmalar ve kurulan uluslararası
kuruluşlar sayesinde ülkeler arasında işbirliği artarken diğer taraftan ekonomik anlamda rekabet de
şiddetlenmiştir. Özellikle soğuk savaş döneminin bitmesi ile birlikte şirketlerin faaliyet yürüttüğü
ülke sayısı artmış ve global pazarlar, şirketler arasında bölünmüştür.
Bilgi iletişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte de artan küreselleşme sonucunda ekonomik
gelişmede önemli bir faaliyet olarak kabul edilen girişimcilik yöntemleri ve sektörlerinde de
değişiklikler meydana gelmiştir.
Girişimcilik yöntemlerinde ve sektörlerinde meydana gelen bu değişikler ülkelerin ekonomik
gelişiminin sağlanabilmesi için girişimciliği etkileyen faktörlerin daha iyi anlaşılmasını zorunlu hale
getirmiştir.
Bu araştırmanın temel amacı da önemli bir girişimcilik göstergesi olarak kabul edilen ülkelerin
toplam erken aşama girişimcilik aktivite (TEA) oranlarındaki değişimin girişimcilik literatüründe
girişimciliği etkileyen bireysel faktörler içinde yer alan bağımsız değişkenlerle (algılanan fırsatlar,
algılanan yetenekler, başarısızlık korkusu, girişimcilik niyeti ) tahmin edilmesidir.
Bu kapsamda araştırmanın ikinci bölümünde konu ile ilgili literatür incelemesi, üçüncü bölümünde
girişimcilik kavramı ile ilgili bilgiler, dördüncü bölümünde araştırmanın yöntem ve bulguları, son
bölüm olan beşinci bölümde ise araştırmanın sonucu yer almaktadır.

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ
Edelman ve Yli-Renko (2010)’nun ABD’de 116 yeni girişimci üzerinde gerçekleştirdikleri
araştırmada pazar fırsatına ilişkin girişimci algısının, girişimcilerin bir girişim yaratma çabaları ile
önemli ölçüde ilişkili olduğu ve bu çabaların da girişim başlangıcına önemli ölçüde bağlı olduğu
tespit edilmiştir.
Yan (2010)’da 207 kişilik örneklem ile gerçekleştirdiği girişimci kişisel özelliklerinin (başarı
motivasyonu, kontrol odağı, risk eğilimi ve proaktivite) yeni girişim fırsatı algısı üzerindeki etkisinin
incelendiği çalışmasında kontrol odağı, risk eğilimi ve proaktivitenin yeni girişim fırsatını beklenen
yönde algılamasına önemli etkisi olduğu tespit edilmiştir. En güçlü etkinin ise proaktiflik olduğu
sonucuna ulaşılmıştır.
Linan vd. (2011), girişimcilik algılarının teorik bir çerçevesini oluşturmak ve bunların girişimcilik
niyetleri üzerlerindeki etkilerini test etmek amacıyla Küresel Girişimcilik Monitörü (GEM)’in 2004
yılında 13 ülkeden elde ettiği 33.731 veri üzerinde gerçekleştirdiği araştırmada, girişimcilerde
bireysel algılar (rol modeli, özyeterlilik, risk algısı), girişimcilik fırsatları ile ilgili algılar ve sosyokültürel algılar (arzu edilen kariyer seçimi, durum ve saygı, kamu medyası) olmak üzere üç algı
tanımlamışlardır. Bireysel algılar içerisinde girişimcilik niyetini en yüksek etkileyen faktör,
özyeterlilik olarak ortaya çıkmıştır. İkinci sırada bir rol modele sahip olmak, üçüncü sırada ise
başarısızlık korkusuna neden olan risk algısı yer almaktadır. Araştırmada girişimcilik fırsatlarının
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algılanmasının da girişimcilik niyetini önemli oranda arttırarak yeni firmaların kurulmasını sağladığı
tespit edilmiştir. Sosyo-kültürel etkenler ise diğer faktörlere göre nispeten düşük etkiye sahip olsa da
kamu medyası faktörü diğer faktörlere göre daha etkili olarak tespit edilmiştir
Mitchell ve Shepherd (2011), ABD’de KOBİ’lerin üst düzey yöneticileri ile gerçekleştirdikleri
araştırmada başarısızlık korkusunun türüne ve bireyin özelliklerine bağlı olarak girişimcilik eylemi
üzerinde farklı bir etkisi olabileceğini tespit etmişlerdir. Araştırmada başarısızlık korkusunun türü ve
kişinin özelliklerine göre motive edici ve engelleyici etkilerinin olduğu belirlenmiştir.
Stuetzer vd. (2013)’de GEM’in Doğu Almanya’nın yedi yıllık verileri üzerinde gerçekleştirdikleri
(2002-2006, 2008-2009), bölgesel özellikler ile bireysel girişimcilik arasındaki ilişkiyi analiz
ettikleri çalışmalarında bölgesel bilgi yaratma, ekonomik bağlam ve bir tarafta girişimcilik kültürü
ile bireysel iş kurma niyetleri, diğer tarafta başlangıç faaliyeti arasında doğrudan bir ilişki
bulunamamıştır. Bununla birlikte, bulgular, bölgesel özelliklerin bilgi yaratma, ekonomik bağlam ve
girişimci bir kültür olarak dolaylı bir etkisinin önemine işaret etmekte olup, bunun sonucunda
başlangıç niyetlerini ve faaliyetlerini öngören fırsat bulma bireysel algısı üzerinde etkili olmaktadır.
Demiral (2016)’da GEM’in 2007-2013 verilerini kullanarak 11 AB ülkesi için panel veri yöntemi ile
gerçekleştirdiği araştırmada, girişimcilik koşullarının ve eğitimin etkilerinin bireysel tutum ve
algılara göre değiştiğini göstermektedir. Algılanan yetenekler, ticari ve profesyonel altyapıdan
olumlu olarak etkilenirken vergiler ve bürokrasi, iç pazar açıklığı ve genel ortaöğretim ile olumsuz
yönde ilişkilidir. Hem temel okul hem de okul sonrası seviyelerde girişimcilik eğitimi ve öğretiminin
algılanan girişimcilik yetenekleri üzerinde önemli bir etkisi yoktur. Algılanan fırsatlar açısından;
girişimciler için finansman, kültürel ve sosyal normlar ve genel yükseköğretim olumlu etkilere
sahiptir. Fiziksel ve hizmet alt yapılarının bulunması olumsuz etkiye sahiptir, fiziksel ve hizmet alt
yapıları “herkes için” bireylerin bir iş kurmasını engelleyebileceği rekabet gücünün baskısını
göstermektedir.
Kollman vd. (2017)’de Almanya’da 5218 kişi üzerinde gerçekleştirdikleri araştırmada girişimcilerin
başlangıç aşamasında karşılaştıkları engellerin başarısızlık korkusuna neden oldukları, bunun da
girişimcilik fırsatlarının değerlendirilmesi ve kullanılması üzerinde olumsuz etken olduklarını tespit
etmişlerdir.
Literatürde yer alan farklı tarih ve farklı coğrafyalarda yapılan bu araştırmalarda (Edelman ve YliRenko, 2010; Yan, 2010; Linan vd., 2011; Mitchell ve Shepherd, 2011; Stuetzer vd., 2013; Demiral,
2016; Kollman vd., 2017) algılanan fırsatların, girişimcilik niyetlerini ve faaliyetlerini olumlu yönde
etkilediği, ancak karşılaşılan engellerin başarısızlık korkusuna yol açtığı ve algılanan fırsatların takip
edilmesi ve değerlendirilerek bir girişimcilik faaliyetine dönüştürme yeteneklerine yönelik algıyı
olumsuz etkilediği ortaya konmuştur. Başarısızlık korkusu olumsuz etkisinin yanında bireysel
özelliklere olumlu etkilere de yol açabildiği ifade edilmektedir. Literatürde yer alan bu çalışmalarda
algılanan fırsatlar, algılanan yetenekler, başarısızlık korkusunun girişimcilik niyetleri ve faaliyetleri
ile olan ilişkilerinin yanında bu kavramları etkileyen unsurlar da ele alınmıştır. Bu çalışmaları
destekleyen ve kavramları bir arada ele alan farklı çalışmalarda da algılanan fırsatlar, algılanan
yetenekler ve girişimcilik niyetinin birbirlerine bağlı bir şekilde girişimciliği etkilediği sonucuna
ulaşılmıştır Pradhan ve Nath, 2012; Noguera vd., 2013; Tsai vd., 2016).

3. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMI
Girişimcilik kavramı ekonomi, işletme, psikoloji, sosyoloji gibi farklı disiplinleri ilgilendiren bir
kavram olması nedeniyle dünya üzerinde farklı dönemlerdeki ekonomik siyasi ve sosyal gelişmelere
bağlı olarak farklı tanımlanmış bir kavramdır.
Girişimcilik yenilik, karar verme, uygulama, bağımsızlık ile geleceğin ve başarının tahmin
edilmesini gerektirmektedir. Girişimcilik, bir takım sporu olarak kabul edilebilir. Herhangi bir öncü
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girişimcinin üstlendiği en kritik görev, ekipte kimin olması gerektiğini tanımlamak ve sonra o ekibin
gelişebileceği bir ortam yaratmaktır (Bygrave ve Zacharakis, 2011: 220).
Al-Askari (2011)’e göre girişimciliğin dört temel unsuru arasında bir etkileşim bulunmaktadır. Bu
dört unsur;
1. Girişimci, girişimcilik eylemlerinin merkezidir.
2- Gerçek olan ile piyasada beklenenler arasındaki fark olan fırsattır.
3- Başlangıç, faaliyetler, kaynaklar ve bireyler arasındaki uyumu içeren çerçevedir.
4- Girişimci tarafından işletmesine yatırılabilecek tedarik ve mevcut yetenekleri içeren
malzemelerden oluşmaktadır.
Howard Stevenson’a göre girişimcilik, kontrol edilen kaynakların ötesinde bir fırsat arayışıdır. Bu
tanımda yer alan fırsat kavramı; gerçekten yenilikçi bir ürüne öncülük etmek, yeni bir iş modeli
geliştirmek, mevcut bir ürünün daha iyi veya daha ucuz bir versiyonunu oluşturmak veya mevcut bir
ürünü yeni müşteri gruplarına hedeflemek seçeneklerinden birine veya birden fazla seçeneğe karşılık
gelmektedir (Akt. Eisenmann, 2013).
Diğer bir tanıma göre girişimcilik, daha önce var olmayan kaynakları kullanarak yeni mal ve
hizmetleri, yeni organizasyon yapılarını, pazarları, süreçleri ve materyalleri tanıtmak için iş
fırsatlarının keşfedilmesi, değerlendirilmesi ve kullanılmasını içeren bir faaliyettir (Carayannis,
2013: 1354).
Khuong ve An (2016)’a göre ise girişimcilik, yeni organizasyon ve yeni girişim yaratma süreci olarak
tanımlanabilir.
Girişimcilik konusundaki verileri ile tanınan Küresel Girişimcilik Monitörüne göre girişimcilik;
serbest meslek, yeni bir iş organizasyonu veya mevcut bir işin bir kişi, bir çalışma ekibi veya kurulu
bir işletme tarafından genişletilmesi gibi yeni iş veya yeni girişim oluşturma girişimleri olarak
tanımlanabilir (https://www.gemconsortium.org/wiki/1149, Erişim Tarihi: 11.08.2019).
Girişimcilik ile ilgili tanımlar incelendiğinde girişimciliğin bir süreç olduğu anlaşılmaktadır. Bu
süreci ortaya çıkaran ve yöneten kişi ya da kuruluş ve oluşumlara girişimci, ortaya konulan iş
modeline ise girişim adı verilmektedir. Girişimcilik çeşitli faktörlerden etkilenen bir faaliyet olarak
kabul edilmektedir. Girişimciliği etkileyen faktörlerin her birinin etki derecesi kişisel ve çevresel
faktörlere göre de değişmektedir. Bu araştırmanın bir sonraki bölümünde de girişimciliği etkileyen
faktörler yer almaktadır.
3.1. Girişimciliği Etkileyen Faktörler
Girişimcilik ile ilgili literatür incelendiğinde girişimciliği etkileyen faktörlerin belirlenmesine
yönelik çalışmalarda girişimciliği etkileyen faktörlerin bireysel ve çevresel faktörler olmak üzere iki
sınıfa ayrıldığı ve bu sınıflarda yer alan faktörlerin tamamını kapsayan tek bir araştırmanın olmadığı
söylenebilir. Genellikle gerçekleştirilen araştırmalarda girişimciliği etkileyen kişisel faktörler ve
çevresel faktörler ayrı ayrı inceleme konusu yapıldığı gibi son yıllarda çevresel faktörlerin kişisel
faktörler üzerindeki etkilerine yönelik araştırmalar da gerçekleştirilmektedir (Linan vd., 2011;
Mitchell ve Shepherd, 2011; Stuetzer vd., 2013; Demiral, 2016; Tsai vd., 2016; Kollman vd., 2017).
Girişimciliği etkileyen bireysel faktörlerin tespit edilmesine yönelik çalışmalarda ise kişilerin
demografik, kişilik ve psikolojik özellikleri üzerinde yoğunlaşılmış, girişimcilik vasıflarının kaynağı
olarak psikolojik ve sosyolojik etkiler üzerinde durulmuştur. Bu çalışmaların ortak sonuçlarına göre
girişimciler psikolojik açıdan risk almaya, yüksek başarı elde etmeye ve içsel kontrol odaklı olmaya
eğilimli kişilerdir (Durak, 2011).
Kaygın ve Güven (2015)’e göre girişimciliği etkileyen bireysel faktörler başarı ihtiyacı, kontrol
odağı, yaratıcılık, belirsizliğe karşı tolerans, risk alma eğilimi, bağımsızlık, kendine güvenden
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oluşmaktadır. Girişimciliği etkileyen bireysel faktörler içerisinde demografik faktörler ise aile
desteği, cinsiyet, eğitim, iş tecrübesi, yaş, rol modeli, kişisel değerlerden oluşmaktadır. Cacciotti vd.
(2016) ise başarısızlık korkusunun da hem engelleyici hem de motive edici bir faktör olarak
girişimciliği etkilediğini belirlemiştir.
Girişimciliği etkileyen çevresel faktörlerin tespit edilmesine yönelik gerçekleştirilen araştırmalarda
ise girişimci kişiliğin oluşmasında ekonomik, sosyo- kültürel faktörler, politik, ülke rejimleri, ve
psikolojik faktörlerin her birinin farklı ağırlıklarda da olsa etkisinin olacağı üzerinde uzlaşıya
varılmıştır. Girişimcinin içinde yer aldığı çevre, onun gelişim şartlarını; aile yapısı, eğitimi, kültürü,
ülke rejimi, politik istikrarı vb. yapısını oluşturmaktadır (Zengin ve Çelik, 2016).
Stambolous (2015)’ta girişimciliği etkileyen faktörleri psikolojik faktörler, sosyal faktörler, çevresel
faktörler, demografik faktörler, kültürel faktörler ve bunların dışında kalan diğer faktörler olarak 6
grupta incelemiştir. Girişimcilik faaliyeti göz önüne alındığında, en önemli demografik değişkenler
yaş, deneyim ve eğitim düzeyi olarak belirlenmiştir.
Küresel Girişim Monitörü (GEM), kişilerdeki bilişsel algıları bir kişinin iş kurma isteği ile
ilişkilendirerek kritik faktörler olarak bildirmiştir. Kritik faktörlerin bireysel özellikler başlığı altında
çeşitli demografik faktörler (cinsiyet, yaş, coğrafi konum), psikolojik faktörler (algılanan yetenekler,
algılanan fırsatlar, başarısızlık korkusu) ve motivasyonel unsurlardan (ihtiyaç temelli ve fırsat temelli
havalandırma, iyileştirme odaklı havalandırma, vb.) bahsetmektedir.
Algılanan fırsatlar ve bu fırsatları değerlendirme yetenekleri karşılaştırılarak ülke
değerlendirmelerinin yapıldığı GEM 2018/2019 (2018) küresel raporunda bir işe girişmek için fırsat
algılayan kişilerin çok azının işe başlamak için ileri doğru adım attığı belirtilmektedir. Bu kapsamda
Hindistan, İsveç, Polonya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri aynı nitelikleri taşımakta ve
algılanan fırsat oranlarına göre gerçekleşen girişimcilik oranlarının düşük olduğu ülkelerdir. İsveç
ve Polonya halklarının algıladıkları fırsatları takip etme ve gerçekleştirme yeteneklerine sahip
olduklarını düşünmemeleri diğer bir ifade ile girişimcilik öz-yeterlilik algılarının yetersiz olması
nedeniyle algılanan fırsatların bir girişime dönüşmesi için bu fırsatları takip etme yetenekleri oldukça
düşüktür. Hindistan ve Suudi Arabistan’da ise fırsatları takip etme yeteneği algılarının fırsat
algılarından daha yüksek olduğu görülmektedir.
Raporda ülkelerinde tipik bir işletmeyi yürütmek için gerekenlere dair oldukça yüksek beklentilere
sahip bireylerden kaynaklı, fırsat algılarının yüksek olduğu pek çok ekonomide işe
başlayabileceklerine inanan daha az oranda insan olduğu belirtilmektedir. Tersi bir gösterge olarak
fırsat algısı düşük olan bazı ekonomilerde de girişimcilik kabiliyetine sahip olduklarına inanan
bireylerin oranının yüksek olduğu gösterilmektedir.
Doğu ve Güney Asya'da, fırsat ve yetenek algıları arasında bir denge olduğu, bununla birlikte Latin
Amerika ve Karayipler'de ise pek çok ekonomide bir iş kurabileceklerini düşünenlerin daha yüksek
bir oranda olduğu, Orta Doğu ve Afrika bölgesinde bazı ülkelerin iki gösterge için eşit seviyelerde
olduğu belirtilmektedir.
Küresel Girişimcilik Raporu ve literatürde yer alan diğer çalışmalarda algılanan fırsatların, algılanan
yetenekler çerçevesinde cinsiyet, yenilikçi davranış, duygusal zeka, öz yeterlilik, başarısızlık
korkusu ve girişimcilik niyetleri ve rol modeller gibi sosyo-kültürel faktörlerin girişimcilik
davranışının en önemli itici güçleri olduğu ifade edilmektedir (Arenius ve Minniti, 2005; Koellinger
ve ark., 2005; Pradhan ve Nath, 2012; Cacciotti ve Hayton, 2015; Tsai vd., 2016).
Bu araştırma girişimciliği etkileyen faktörler olarak davranış teorisi açısından literatürde üzerinde
yoğunlukla çalışılmış algılanan fırsatlar, algılanan yetenekler, başarısızlık korkusu ve girişimcilik
niyetleri kavramlarının ülkelerin erken aşama girişimcilik faaliyetlerinin yüksek ya da düşük
olmasındaki etkisini ortaya koyarak sosyo-kültürel yapılar dışında da ülke farklılıklarının önemi
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ortaya konmak istenmiştir. Bu nedenle algılanan fırsatlar, algılanan yetenekler, başarısızlık korkusu,
girişimcilik niyeti faktörleri inceleme konusu yapılmıştır.
Algılanan Fırsatlar: Girişimciler herhangi bir kişisel/kurumsal/toplumsal amaç olmaksızın yeni bir
girişimde bulunmamaktadır. Girişimciliğe neden olan amaçlar ise girişimcilerin daha önce
görülmeyen fırsatları görmesiyle oluşmaktadır. Kirzner’e göre de girişimciliğin özü girişimcilerin
girişimcilik fırsatlarına uyanıklığından oluşmaktadır. Girişimcilik fırsatları, esas olarak pazarda bir
ürünün üretilmesi için gerekli olan kaynakların (hammadde, yarı mamul, hizmet) değer düşüklüğü
nedeniyle var olan arbitraj fırsatlarıdır. Girişimci, piyasa değeri bu üretim girdilerinin
kombinasyonunun değeri piyasa değerini aşacak bir ürün üretmek için bu kaynakları birleştirmenin
bir yolunu “görüyor” ve böylece kâr elde ediyor. Bu sayede girişimcilik, kaynakların en değerli
kullanım alanlarına yayılmasını kolaylaştırmada sistemik bir koordinasyon işlevi sağlar (Akt. Lewin,
2015). Girişimcilik fırsatları, yeni teknolojiler, bilgi asimetrileri ve çevresel değişimler dahil olmak
üzere çeşitli biçimlerde gelir ve tipik olarak sektöre özgüdür (Massis vd, 2017). GEM, çalışmalarında
algılanan fırsatların yaşadıkları bölgede bir işe başlamak için iyi fırsatlar gören 18-64 nüfusun
yüzdesi (girişimci faaliyetin herhangi bir aşamasında yer alan bireyler hariç) olarak tanımlamıştır
(https://www.gemconsortium.org/wiki/1375, Erişim Tarihi: 13.08.2019).
Algılanan Yetenekler: Kapsamlı araştırmalar, insan sermayesinin ve yeteneklerinin girişimciliği ve
performansı olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. İnsan sermayesi, girişimcilik atikliği, fırsat
tanıma ve değerlendirme önemli uyaranları olan eğitim, iş deneyimi, girişimci deneyim ve ön
bilgiden oluşmaktadır (Afzal vd., 2018). Girişimci yetenekler, girişimci biliş, girişimci ve piyasa
girişimlerine yönelik bireysel ve sosyal önyargılar gibi çok çeşitli endojen ve eksojen faktörleri
dikkate alan farklı tamamlayıcı boyutlarda görülebilir (Carayannis, 2013: 608). GEM çalışmalarında
algılanan yeteneklerin bir iş kurmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olduklarına inanan 18-64
nüfusun (girişimcilik faaliyetinin herhangi bir aşamasında yer alan bireylerin) yüzdesi olarak
tanımlamıştır (https://www.gemconsortium.org/wiki/1375, Erişim Tarihi: 13.08.2019).
Başarısızlık Korkusu: Başarısızlık korkusu, yeni bir girişim kurma sürecinde meydana gelen
engellerle ortaya çıkan, bireylerin sonraki girişimcilik faaliyetlerinde fırsat değerlendirmesinde ve
kullanım biçiminde önemli etkiler yapan, duyarlı bir kaçınma nedeni olarak ortaya çıkmaktadır
(Kollman vd, 2017). Başarısızlık korkusu, bir kişinin performansta başarısız olduğu durumlarda
kişisel olarak anlamlı hedeflere ulaşma becerisine yönelik tehdit değerlendirmesi ile ilişkilidir
(Noguera vd., 2013). GEM çalışmalarında başarısızlık korkusu oranını, başarısızlık korkusunun iş
kurmalarını önleyeceğini belirten 18-64 nüfusun (girişimcilik faaliyetlerinin herhangi bir aşamasında
yer alan kişiler) oranı olarak tanımlamıştır (https://www.gemconsortium.org/wiki/1375, Erişim
Tarihi: 13.08.2019).
Girişimcilik Niyeti: Niyet, herhangi bir eylem veya faaliyetin temeli olarak kabul edilir (Shamsudin
vd, 2018). Girişimcilik davranışı da niyetli bir davranış olarak nitelendirilebilir ya da başka bir
ifadeyle, niyet; planlı girişimcilik davranışının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir (Marangoz
vd, 2014). Girişimcilik niyeti, bağımsızlık, kariyer ve kazanma isteği, yaratıcılık gibi kavramlar
çerçevesinde erişebileceği kariyer seçenekleri haricinde çevresindeki potansiyel fırsatları
değerlendirmek adına örgütleşme düşüncesini ifade etmektedir (Yeşilay ve Yavaş, 2017).
Girişimcilik niyeti GEM tarafından, girişimcilik faaliyetlerinin herhangi bir aşamasında yer alan
bireyler haricinde gizli girişimci olarak nitelendirilen ve üç yıl içerisinde bir işe başlamak isteyen 1864 yaş arası nüfus yüzdesi olarak belirtilmektedir.
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3.2. Toplam Erken Aşama Girişimcilik Aktiviteleri Oranı
Toplam Erken Aşama Girişimcilik Aktivite Oranı Global Girişimcilik Monitörü tarafından
gerçekleştirilen çalışma sonucunda hesaplanan bir veridir. Toplam Erken Aşama Girişimcilik
Aktivite Oranı, toplam nüfus içerisinde yeni ortaya çıkan bir girişimci veya yeni bir işletmenin sahibi
olan 18-64 nüfusun yüzdesi olarak hesaplanmaktadır (https://www.gemconsortium.org/wiki/1375,
Erişim Tarihi: 11.08.2019).
Global Girişimcilik Monitörü GEM, 1999 yılında Babson College (ABD) ve London Business
School (İngiltere) arasında bazı ülkelerin neden diğerlerinden daha 'girişimci' olduğunu belirlemek
amacıyla ortak bir proje olarak başladı (https://www.gemconsortium.org/, Erişim Tarihi:
11.08.2019). GEM, Birleşmiş Milletler, Dünya Ekonomik Forumu, Dünya Bankası ile Ekonomik
İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) gibi önemli uluslararası kuruluşlar için özel veri setleri, özel
raporlar ve uzman görüşü sağlayan girişimcilik konusunda güvenilir bir kaynaktır. GEM, özel konulu
raporlar hariç, kişilerin girişimcilik davranışı ve tutumları (15 konuda) ülkelerin girişimcilik çevresi
koşullarına (12 konuda) ilişkin 27 konuda veriler sunmaktadır.

4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Ülkelerdeki girişimciliği etkileyen faktörlerden algılanan fırsatlar, algılanan yetenekler, başarısızlık
korkusu ve girişimcilik niyetleri kavramlarının ülkelerin erken aşama girişimcilik faaliyetlerinin
yüksek ya da düşük olmasındaki etkisini ortaya koyarak sosyo-kültürel yapılar dışında da ülke
farklılıklarının önemini ortaya koymak temel amacı çerçevesinde lojistik regresyon analizi ile
değerlendirilmiştir.
4.1. Araştırma Modeli, Veri ve Yöntem
Araştırmada kullanılan veriler Dünya Ekonomi Forumu Küresel Rekabet Endeksi ve Global
Girişimcilik monitörü (GEM) verilerinden derlenmiştir. Global Girişimcilik Monitörü tarafından
yayınlanan 2016-2018 yıllarına ait 69 ülkenin algılanan fırsatlar, algılanan yetenekler, başarısızlık
korkusu, girişimcilik niyeti ve toplam erken aşama girişimcilik aktivite oranlarına ait veriler
çalışmanın amacı doğrultusunda lojistik regresyon analizi ile test edilmiştir.
Çalışmanın amacı çerçevesinde verisine ulaşılabilen 69 ülkeye ilişkin veriler lojistik regresyon
analizi ile test edilmiştir. Çalışmanın amacına yönelik modelde algılanan fırsatlar, algılanan
yetenekler, başarısızlık korkusu, girişimcilik niyeti bağımsız değişkenler olarak yer alırken toplam
erken aşama girişimcilik oranlarının yüksek (0) ve düşük (1) olarak sınıflandırılması bağımlı
değişken olarak belirlenmiştir.

4.2. Analiz ve Bulgular
Araştırmada yer alan girişimcilik için fırsatların algılanması, bu fırsatlara ilişkin sürecin devam
ettirilmesi için yeteneklerin algılanması, girişimcilik niyeti ve bu girişimcilik niyetinin eyleme
dönüşmesinde etken olan başarısızlık korkusunun toplam erken aşama girişimcilik (TEA) düzeyi
üzerindeki etkisini ölçebilmek amacıyla Lojistik Regresyon analizi kullanılmıştır. Lojistik regresyon
analizinin kullanım amacı, istatistikte kullanılan diğer model yapılandırma tekniklerinde olduğu gibi
bağımlı (yordanan) ve bağımsız (yordayıcı) değişkenler arasındaki ilişkiyi, en az değişken ile en iyi
uyuma sahip olacak biçimde tanımlayabilen, kabul edilebilir bir model kurmaktır (Çokluk, 2010).
Lojistik regresyon analizi, sınıflama ve atama işlemi yapmaya yardımcı olan bir regresyon yöntemi
olup, ayrıca doğrusal regresyon analizinden farklı olarak normal dağılım varsayımı, süreklilik
varsayımı ön koşulunun olmaması daha kolay kullanım olanağı vermektedir (Güzel vd., 2013).
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Lojistik regresyon analizini uygulamadan önce bağımlı değişken olan TEA sadece ikili düzeye sahip
kesikli değişkene dönüştürülmüştür. Bu amaçla TEA oranlarındaki en büyük ve en küçük değer
belirlenerek serinin medyanı baz alınmıştır. Medyan değerinin üzerinde kalanlar yüksek TEA oranı
olarak (0) nitelendirilirken medyan değerinin altında kalan oranlar düşük TEA oranı (1) olacak
şekilde bir değerlendirme yapılmıştır. Yapılan bu düzenleme ile bağımlı değişken sadece 2 (iki)
sonuca sahip olarak ikili (Binary) lojistik regresyon analizine uygun hale getirilmiştir.
Lojistik regresyon analizinde dağılıma ilişkin varsayımların diğer analiz tekniklerine göre azlığı,
farklı değişken tiplerinin kullanımına izin vermesi ve sonuçların kolaylıkla yorumlanabilmesi gibi
özelliklerle sıklıkla tercih edilmektedir (Alpar, 2013). Bu çerçevede az da olsa dağılıma ilişkin
varsayımların değerlendirilmesi amacıyla veriler taranarak uç değerler ve kayıp değerler açısından
incelenmesi ve gerekli dönüştürmelerin yapılması gerekmektedir. Çalışmada uç değer ve kayıp değer
bulunmadığı için herhangi bir veri dönüştürme işlemi uygulanmamıştır. Ayrıca analizde yordayıcı
değişkenler arasında çoklu bağlantı (multicollinearity) sorunu olup olmadığının da incelenmesi
gerekmektedir (Çokluk vd., 2012). Çoklu bağlantı sorunu olup olmadığını test etmek için VIF
(Varyans Artış Faktörleri) değerleri hesaplanmış ve değişkenlerin VIF değerlerinin tüm yordayıcı
değişkenler için değerlerin 10’dan küçük olduğu saptanmıştır. Ortalama VIF değeri ise 1,808’dir. Bu
değerler değişkenler arası çoklu bağlantı probleminin olmadığını göstermektedir. Tablo 1’de
değişkenler arasındaki korelasyonlar ve VIF değerleri yer almaktadır.
Tablo 1. Araştırmada Yer Alan Değişkenler Arası Korelasyon ve VIF Değerleri

4

Değişkenler
Algıfırsat
AlgıYetenek
Başarısızlık
Korkusu
GirNiyet

5

TEA

1
2
3

Ort.
45,50
50,44
35,31

Ss.
15,82
14,52
9,86

1
1
0,564**
-0,206

2

23,85

16,50

0,405**

1
0,488**
0,658**

13,4909

7,84

0,484**

0,731**

3

4

VIF
1,486
2,433
1,351

1

1,804

0,734**

-

1
0,409**
0,412**

** 0,01 anlamlılık düzeyinde.
Korelasyon analizi sonuçları değerlendirildiğinde girişimcilik için fırsatların algılanmasının, yetenek
algısı (r=0,564, p<0,01), girişimcilik niyeti (r=0,405, p<0,01) ve TEA ile aynı yönlü ve orta kuvvette
(r=0,484, p<0,01) bir ilişkisi olduğu anlaşılmaktadır. Girişimcilik için algılanan fırsatları
değerlendirerek girişimcilik sürecini geliştirme yeteneklerinin algılanması ise girişimcilik niyetleri
(r=0,658, p<0,01) ve TEA (r=0,731, p<0,01) ile aynı yönlü ve oldukça kuvvetli ilişkiler içerisinde
olduğu görülmektedir. Girişimcilik niyetlerinin de TEA ile (r=0,734, p<0,01) oldukça kuvvetli ve
pozitif bir etkisi mevcuttur. Ancak başarısızlık korkusunun fırsatların algılanması ile arasında
anlamlı bir ilişki bulunmazken, yeteneklerin algılanması (r= -0,488, p<0,01), girişimcilik niyetleri
(r= -0,409, p<0,01) ve TEA (r= -0,412, p<0,01) arasında negatif ve orta düzeyde anlamlı ilişkiler
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Girişimcilik süreci nitelendirmesinden hareketle fırsatların algılanması ile birlikte bu fırsatı
değerlendirerek bir girişimcilik sürecini başlatacak yeteneklere sahip olup olmama algıları ön plana
çıkmakta ve bu aşamada başarısızlık korkusu bu durumun bir girişimcilik niyeti ve erken aşama
girişimciliğe dönüşmesi üzerinde olumsuz bir etki yaratabilmektedir.
İki kategorili lojistik regresyon analizinde TEA oranları yüksek ve düşük olmak üzere iki kategorili
bir bağımlı değişken olarak yer alırken, bağımsız değişkenler algılanan fırsatlar, algılanan yetenekler,
başarısızlık korkusu ve girişimcilik niyetleri sürekli değişkenlerdir. Analiz sonucunda elde edilen
sonuçlar; değişkenlere ait modelde yalnız o değişken bulunurken kestirilen eğim katsayısı (β),
kestirilen eğim katsayısının standart hatası (SH), Wald istatistiği, kestirilen odds oranı (Exp(β)),
kestirilen odds oranı için %95 güven sınırları, model için -2log-olabilirlik değeri, eğim katsayısının
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sıfıra eşit olup olmadığını test eden olabilirlik-oran test istatistiği (G) ve P (significant) değerleri
verilmiştir. Ayrıca model katsayılarının çok amaçlı testi, Hosmer ve Lemeshow testi ve sınıflandırma
tablosu da Tablo 2’de yer almaktadır.
Modeldeki değişkenlerin katsayılarının anlamlılığını test eden olabilirlik-oran test istatistiği (G),
modelde yalnız sabit terim bulunduğu durumda hesaplanan -2log-olabilirlik değeriyle, modelde test
edilmek istenen değişkenin olduğu durumda hesaplanan -2log-olabilirlik değeri arasındaki farka
eşittir. Elde edilen test değerinin küçük olması, modele eklenen değişkenlerin lojit modelin tahmin
edilmesinde önemli bir katkısı olmadığı ve değişkenlerin modelde yer almasına da gerek olmadığını
ifade eder. Wald ve skor testleri de modeldeki değişkenlerin önemliliğini inceleyen diğer testlerdir
(Alpar, 2013).
Model katsayılarının çok amaçlı test sonuçları değerlendirildiğinde; ki-kare değeri ve p değerinin
0,05 anlam düzeyinde (χ2=35,976, df= 4, p=0,000) modelin son şeklinin istatistiksel olarak anlamlı
olduğu söylenebilir.
Tablo 2. Lojistik Regresyon Analizi Sonuçları
Analiz Sonuçları
χ2=35,976
df= 4
p=0,000

Model
Katsayılarını
n Çok Amaçlı
Testi
Model Özeti

Hosmer
ve
Lemeshow
Testi
Sınıflandırma
Tablosu
Gözlenen
TEA 0,00
1,00
Gene
l
Yüzd
e
Modelde Yer
β
S.H.
Alan
Değişkenler
AlgıFırsat
0,017
0,043
AlgıYetenek

-0,111

0,052

Başarısızlık

-0,037

0,053

Gir.Niyeti

-0,096

0,039

Sabit

11,090

3,943

-2Log likelihood= 33,630
Cox&Snell R Square= 0,406
Nagelkerke R Square= 0,640
χ2=1,900
df= 8
p=0,984
Beklenen
TEA
0,00 1,00
Doğru Sınıflandırma (%)
0
14
0
0
55
100
79,7

Wal
d
İst.
0,15
1
4,57
6
0,49
9
6,11
8
7,91
1

Sig.

Exp (β)

%95 Güven
Aralıkları

-2LL

G

0,697

1,017

0,935-1,105

8,24

0,032

0,895

0,808-0,991

0,480

0,963

0,868-1,069

0,013

0,908

0,841-0,980

0,005

65516,6
1

35,71
8
33,84
4
33,63
5
33,63
0
43,95
7

10,11
10,32
10,31

Lojistik regresyon analizinde regresyon analizindeki R 2 istatistiğine benzeyen ve bağımlı değişken
ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin oranını temsil eden (Kalaycı, 2010) açıklayıcılık
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katsayıları Cox & Snell R2 ve Nagelkerke R2 değerleri bulunmaktadır. Tablo 2’de yer alan değerler
incelendiğinde lojistik regresyon analizine göre bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasındaki
ilişki Cox-Snell değeri %0,406 ve Nagelkerke R2 değeri %0,604 olarak gerçekleşmiştir. Genellikle
bu istatistikler küçük değerler alma eğiliminde oldukları için model uyumunu değerlendirmek
amacıyla değil farklı modellerin performans değerlendirmesinde kullanılması önerilmektedir (Alpar,
2013). Araştırma sonuçlarında da görüldüğü gibi her iki değer de oldukça küçük çıkmıştır. Lojistik
regresyon analizi tahmin edilen modelin uyumunu değerlendirmek için olabilirlik değerinin -2
logaritması (-2LL) alınarak elde edilen değer de kullanılmaktadır. -2LL değeri sıfıra eşit olduğunda
mükemmel uyum sağlanmış olmakla birlikte yordayıcı değişkenler modele eklendikçe, modelde
meydana gelen gelişmeler ve model-veri uyumunda gözlenen iyileşmeler sonucunda -2LL değeri
düşmektedir (Çokluk vd., 2012). Tablo 2’de yer alan -2LL değerinin 35,976 ile sıfır değerinden
oldukça büyük olması nedeniyle sabit katsayı dışında en az bir katsayının sıfırdan farklı olduğu, bu
kapsamda da model uyumunun sağlandığı ifade edilebilir.
Lojistik regresyon analizinde, model-veri uyumunu belirleyebilmek amacıyla Hosmer-Lemeshow
testi sonucunda elde edilen anlamlılık değerinin (p value) testin önceden belirlenen anlamlılık değeri
(0,05) ile karşılaştırılması gerekmektedir. Bu teste ilişkin sonucun anlamlı olmaması (p>0,05),
model-veri uyumunun yeterli düzeyde olduğunu göstermektedir (Çokluk vd., 2012). Tablo 2’de yer
alan Hosmer ve Lemeshow Test sonucu p=0,984>0,05 olduğu için modelin kabul edilebilir bir
uyuma sahip olduğu söylenebilir.
Sadece sabit terimin yer aldığı başlangıç tablosunda yapılan sınıflandırma tablosuna bakıldığında
birinci aşamada toplam birimlerin %79,7’sinin doğru sınıflandırıldığı anlaşılmaktadır. Lojistik
regresyon analizinde bu değerlendirme yapılırken başlangıç modelde ancak bir gruba ait birimler
doğru olarak sınıflandırılmaktadır (Kalaycı, 2010). Çalışmada da katılımcıların tamamı düşük TEA
oranı sınıfında yer almıştır.
Başlangıç modelini oluşturan sabit terime ait standart hata, değişkenin anlamlılığını test eden Wald
istatistiği, Wald istatistiğinin anlamlılık düzeyi, serbestlik derecesi ve ilgili değişken bir birim
artırıldığında üstünlük oranındaki değişimi gösteren Exp(β) (odds oranı) değeri, odds oranı güven
aralıkları incelendiğinde algılanan fırsatlar ile başarısızlık korkusunun değişkenlerinin modelde
önemli olmadığı görülmektedir.
Tablo 2’ye göre, %5 anlam düzeyinde, modelde anlamlı bulunan faktörlerden algılanan yetenekler
değişkeninin (β) değeri -0,111, Exp(β) değeri ise 0,895’tir. Exp(β), bağımsız değişkendeki 1 birimlik
artışa karşılık odds oranında beklenen değişimdir. β katsayısının işaretine bakarak, algılanan
yetenekler skoru arttıkça, y değerinin azalacağı yani TEA oranının yüksek düzeyde olma olasılığının
artacağı yorumu yapılabilir. Algılanan yeteneklerdeki bir birimlik artış TEA oranlarının
yükselmesini 0,895 kat artıracaktır. Modelde yer alan her bir bağımsız değişkenin modeldeki
varlığının anlamlı olup olmadığının göstergesi olan Wald istatistiği değerlerinin modele alınan iki
değişken için de 2’den büyük olduğu, diğerlerinin ise küçük olduğu görülmüştür.
Benzer şekilde modelde anlamlı bulunan faktörlerden girişimcilik niyetlerine ait (β) değeri -0,096,
Exp(β) değeri ise 0,908’dir. Exp(β), bağımsız değişkendeki 1 birimlik artışa karşılık iki değişken
arasındaki ilişkinin ölçütü olan odds oranında beklenen değişimdir. β katsayısının işaretine bakarak,
girişimcilik niyetleri skoru arttıkça, y değerinin azalacağı yani TEA oranının yüksek düzeyde olma
olasılığının artacağı yorumu yapılabilir. Algılanan yeteneklerdeki bir birimlik artış TEA oranlarının
yükselmesini 0,908 kat artıracaktır.
Modelde anlamlı olan her iki değişken için güven aralıklarının da 1 değerini içermemesi p değerinin
önemli olduğunu göstermektedir (Alpar, 2013).
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SONUÇLAR
Girişimciliği etkileyen bireysel faktörlerden psikolojik temelli olan algılanan fırsatlar, algılanan
yetenekler, başarısızlık korkusu ve girişimcilik niyetinin ülkelerdeki toplam erken aşama girişimcilik
aktivitesi (TEA) oranlarının düşük ya da yüksek olmasındaki belirleyici rolleri incelenmiştir. Küresel
Girişimcilik Monitörü GEM ve Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabet Endeksi’nden derlenen
69 ülkeye ait veriler temel amaç çerçevesinde korelasyon ve lojistik regresyon analizleri kullanılarak
test edilmiştir.
Korelasyon analizi sonucunda bağımsız değişken olarak belirlenen algılanan fırsatlar, algılanan
yetenekler, başarısızlık korkusu ve girişimcilik niyetlerinin TEA ile anlamlı bir ilişkiye sahip
oldukları, başarısızlık korkusu ile TEA arasındaki ilişkinin de ters yönlü olduğu belirlenmiştir.
Korelasyon analizinin sonuçlarına göre bağımsız değişkenler arasında da aynı yönlü anlamlı ilişkiler
söz konusudur. Yalnızca algılanan fırsatlar ve başarısızlık korkusu arasında anlamlı bir ilişki tespit
edilmemiştir. Korelasyon analizi sonuçları literatür ile desteklenmektedir. Pradhan ve Nath (2012),
Noguera vd. (2013) ve Tsai vd. (2016) çalışmalarında girişimciliği etkileyen faktörleri açıklarken
algılanan fırsatlar, algılanan yetenekler ve girişimcilik niyetinin birbirlerine bağlı bir şekilde
girişimcilik üzerindeki etkisini vurgulamışlardır. Diğer taraftan farklı araştırmalar da başarısızlık
korkusunun düşük olduğu durumlarda bir iş kurma isteğini artırdığını, girişimcilik üzerinde
engelleyici bir etkisi olduğunu ileri sürmüşlerdir (Ebrahim ve Schøtt, 2011; Koellinger vd., 2011,
Noguera vd., 2013).
Ajzen (1991)’in Planlı Davranış Teorisi açısından da girişimciliğe yönelik olumlu tutum, algılanan
fırsatla ilişkilidir ve algılanan davranış kontrolü (algılanan yetenekler) potansiyel başarısızlığın
önlenmesi ile ilgilidir (Akt. Tsai vd., 2016).
Lojistik regresyon analizi için araştırma modelinde algılanan fırsatlar, algılanan yetenekler,
başarısızlık korkusu ve girişimcilik niyetleri bağımsız değişken olarak, TEA ise bağımlı değişken
olarak yer almıştır. TEA oranları lojistik regresyon için kategorik hale getirilerek düşük (1) ve yüksek
(0) düzeyde iki kategori belirlenmiştir.
Lojistik regresyon analizine dahil edilen dört bağımsız değişkenden yalnızca iki tanesinin modelde
yer aldığı ve anlamlı olduğu görülmüştür. Modelde yer alan her bir bağımsız değişkenin modeldeki
varlığının anlamlı olup olmadığının göstergesi olan Wald istatistiği değerlerinin modele alınan iki
değişken için de 2’den büyük olduğu görülmüştür. Modelin genel olarak doğru sınıflandırma oranı
da %79,7 olarak gerçekleşmiştir.
Modelde varlığı anlamlı olan iki değişken algılanan yetenekler ve girişimcilik niyetleridir. Algılanan
fırsatlar ve başarısızlık korkusunun ise modeldeki varlığı anlamlı çıkmamıştır. Analiz sonuç
değerlerine göre ülkelerin TEA düzeyinin belirlenmesinde modelde birinci öneme sahip değişken
girişimcilik niyetleri olurken ikinci sırada öneme sahip değişken ise algılanan yeteneklerdir.
Girişimcilik niyetleri ve algılanan yeteneklerdeki her bir birimlik artışın ülkelerin TEA oranlarının
sırasıyla 0,908 ve 0,895 kat yüksek düzeyde gerçekleşmesini sağlayacaktır. Araştırma sonuçları
literatür ile benzer bulgular içermektedir.
Tsai vd. (2016), algılanan yetenekler ile girişimcilik niyeti arasında önemli bir ilişki bulunduğunu
belirtirken Walker vd. (2013) girişimciliğe yönelik niyetlerin girişimci davranma yetenekleriyle
güçlü bir ilişki içerisinde olduğunu vurgulamıştır. Algılanan fırsatlar, bu fırsatların takip edilmesi,
yürütülmesi ve hedefe odaklanılması için gerekli becerilere sahip olduğunu diğer bir ifade ile
yeteneklerinin farkında olan bireyler tarafından girişimcilik niyeti aşamasına getirilmektedir. Bu
durumda da algılanan fırsatlar, algılanan yetenekler olarak bir adım ileri taşınmış olmaktadır.
Algıladıkları yetenekleri ile bir iş kurma inancına sahip olan bireyler de başarısızlık korkusunu
düşürerek girişimcilik niyetlerini geliştirebilmektedir. Bu çerçevede modelde yalnızca algılanan
yetenekler ve girişimcilik niyetlerinin olması da anlam kazanmaktadır.
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Literatürde algılanan yeteneklerin, girişimci özyeterliliği olarak girişimcilik niyeti ile ilişkisinin
cinsiyete göre farklılaşabileceği ileri sürülmekle birlikte bireysel özelliklerin dışında ülke
gerçeklerinin ve ülkeler arasındaki farkların da ele alınması gerekmektedir (Tsai vd., 2016). Bu
çerçevede Lakovleva vd. (2011) girişimcilik amacının ve öncülerinin gelişmekte olan ülkeler ile
gelişmiş ülkeler arasında farklılık gösterip göstermediğini araştırdıkları çalışmalarında, gelişmekte
olan ülkelerde gelişmiş ülkelere oranla daha güçlü girişimcilik niyeti olduğunu ve girişimcilik
öncüleri tutum ve algılanan davranışsal kontrollerinin (algılanan fırsatlar, algılanan yetenekler vb.)
daha yüksek puana sahip oldukları sonucuna ulaşmıştır.
Araştırmada elde edilen bulgular literatür ile örtüşmekle birlikte ülkeler arası farklılıkların gerek
ekonomik, gerek cinsiyet eşitsizliği, gerekse farklı ülke özelliklerinin modele bağımsız ya da kontrol
değişkeni olarak ilave edilmesiyle genişletilerek literatüre katkı sağlayabilecek çalışmalara ışık
tutacağını söylemek yanlış olmayacaktır.
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GİRİŞİMCİ MUHASEBECİ (ACCOUNTANEUR)
ACCOUNTANEUR (ENTREPRENEURIAL ACCOUNTANT)
Ayşenur ALTINAY1

Ebru KARA2
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ABSTRACT
The concept of entrepreneurial accountant is a concept which is brought to literature by Hitendra R.
Patil who research about the behavioral economics for accounting and tax profession, in 2016.
Entrepreneurial accountant is defined as a person who organizes-manages a business that provides
accounting and consultation by using the infrastructure of labor and technology, who takes
significant initiative and who has a risk. Accountaneur is a discussing dike for accountants to develop
their abilities. This concept answers the question ‘‘Are you an accountaneur?’’. If you work for
yourself or set up a business in tax and accounting for others, it is mentioned an entrepreneur rather
than an accountaneur. If you set up a business, you are an accountaneur. The differences between
accountaneur and traditional accountant bear members of a profession who have essentially personal
characteristics, strong sides, personal abilities, knowledge and skills, values and beliefs.
In this study, it is aimed to evaluate the profession of Independent Accountant and Financial Advisor
and Certified Public Accountant which is had its statue by Law No. 3568 on Independent
Accountancy, Independent Accountant and Financial Advisor and Certified Public Accountant that
is promulgated in June 13, 1989 in our country whereas it was organized by west countries many
years ago, with the fact of entrepreneurship. As a method in the study is used an interview technique
taking a place in qualitative research methods.
The population of the study consists of 325 Independent Accountants and Financial Advisors
operating in Uşak. The sample of the study consisted of 110 professional members who were chosen
by taking into consideration the basic elements of the concept of entrepreneurial accountant, who
provide services to taxpayers in their own office and employing accounting staff at different levels.
Since the most important element in the concept of entrepreneurial accountant is employment
creation, it is seen that the sample selection is compatible with the method. The questionnaire created
during the interviews conducted with the interview technique aims to learn the opinions of the
members of the profession about the suitability of the graduates who are entitled to take the CPA
exams, their thoughts on professional ethics, the possible effects of increasing entrepreneurship skills
on unemployment rates and the capacity to create employment. In the evaluation of the data, “data
saturation point an which is the basis of the qualitative research methods in the interview technique
was taken into consideration. One of the most striking findings of the study is the fear of being
unemployed, which is one of the main reasons why faculty graduates who are entitled to take the
CPA exam. This situation shows that the education curricula given at the undergraduate level, which
are the main qualifications that professionals should have, should be reviewed. In this context, the
content of the education curriculum, CPA exam subject contents were examined by using content
analysis technique.
Key word: Accountant, accounting, entrepreneurship, accountaneur
Jel classification: M40, M41, M49
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ÖZET
Girişimci muhasebeci kavramı 2016 yılında muhasebe ve vergi profesyonellerine yönelik olarak
davranışsal iktisat uygulamaları hakkında araştırmalar yapan araştırmacı Hitendra R. Patil tarafından
literatüre kazandırılmış bir kavramdır. Girişimci muhasebeci, emek ve teknolojik altyapıyı
kullanarak vergi, muhasebe ve danışmanlık hizmetleri sağlayan bir işletmeyi organize eden-yöneten,
kayda değer insiyatif alan ve risk taşıyan kişi olarak tanımlanmaktadır. Accountaneur, girişimcilik
becerilerini geliştirmek isteyen muhasebeciler için bir tartışma mecrasıdır. Kavram, “Siz bir girişimci
muhasebeci misiniz?” sorusuna cevap aramaktadır. Eğer kendiniz için çalışıyorsan ya da diğerleri
için vergi ve muhasebe mesleğinde bir iş yarattıysanız girişimci muhasebeciden ziyade bir
girişimciden söz edilmektedir. Eğer bir iş kurmayı seçtiyseniz, siz bir girişimci muhasebecisiniz.
Girişimci muhasebeci ile geleneksel muhasebeci arasındaki farklılık, meslek mensubunun taşıdığı
temelde kişisel özelliklere, güçlü yanlara, kişisel yeteneklere, bilgi ve beceriye, değerlere ve
inançlara dayanmaktadır.
Bu çalışmada, Batı ülkelerinde uzun yıllar önce örgütlenen ancak ülkemizde 13 Haziran 1989
tarihinde yayınlanan 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve
Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile yasal statüsüne kavuşan Serbest Muhasebecilik, Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleğini girişimcilik olgusu ile birlikte değerlendirmek
amaçlanmaktadır. Çalışmada, yöntem olarak nitel araştırma yöntemlerinden mülakat tekniği
kullanılmıştır.
Çalışmanın evrenini Uşak ilinde faaliyet gösteren 325 Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir
oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemi girişimci muhasebeci kavramını oluşturan temel unsurlar
dikkate alınarak seçilmiş, kendi ofisinde mükelleflerine hizmet veren ve farklı düzeylerdeki
muhasebe elemanlarına istihdam sağlayan 110 meslek mensubundan oluşmaktadır. Girişimci
muhasebeci kavramında en temel unsur istihdam yaratma unsuru olduğu için örneklem seçiminin
yöntem ile uyumlu olduğu görülmektedir. Mülakat tekniği ile yapılan görüşmelerde oluşturulan soru
formu ile meslek mensuplarının SMMM sınavlarına giriş hakkı tanınan fakülte mezunlarının işe
uygunluğu, meslek ahlakına ilişkin düşünceleri, girişimcilik becerilerinin artırılmasının işsizlik
oranlarına olası etkileri ve istihdam yaratma kapasitesine ilişkin düşünceleri öğrenilmeye
çalışılmaktadır. Verilerin değerlendirilmesinde nitel araştırma yöntemlerinden mülakat tekniğinde
esas alınan “veri doyum noktası” dikkate alınmıştır. Araştırma bulgularından en dikkat çekici olan
SMMM sınavına giriş hakkı tanınan fakülte mezunlarının mesleği tercih etme nedenlerinin başında
işsiz kalma korkusunun gelmesidir. Bu durum meslek mensuplarının taşıması gereken başlıca
niteliklerin lisans düzeyinde verilen eğitim müfredatının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini
göstermektedir. Bu kapsamda çalışmada, içerik analizi tekniği kullanılarak, lisans düzeyinde verilen
eğitim müfredatları, SMMM sınavı konu içerikleri incelenmiştir.
Anahtar Kelime: Muhasebe, girişimcilik, girişimci muhasebeci, SMMM.
Jel Sınıflandırması: M40, M41, M49
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1. GİRİŞ
Girişimci muhasebeci, emek ve teknolojik altyapıyı kullanarak vergi, muhasebe ve danışmanlık
hizmetleri sağlayan bir işletmeyi organize eden-yöneten, kayda değer insiyatif alan ve risk taşıyan
kişi olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde sıkça duyduğumuz girişimcilik kavramının temelinde
yatan unsurların ele alınması, girişimcilik ekosistemi oluşturulması amacıyla meslek dallarıyla ve
sektörlerle ilişkisinin kurulması büyük önem taşımaktadır. Kavramın yüzeysel olarak ele alınması
kavramdan beklenen olumlu katkıların sağlanmasının önünde aşılması güç bir engel oluşturmaktadır.
Girişimcilik kavramının her meslek dalı için irdelenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla
çalışma kapsamında muhasebe mesleği ile girişimcilik kavramını bir araya getiren “girişimci
muhasebeci” kavramı ele alınmaktadır. Çalışma literatürde kavramı ele alan ilk çalışma olma özelliği
taşımaktadır.

2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Bu başlıkta çalışma kapsamında incelenen ve birbiriyle ilişkilendirilen “girişimci” ve “muhasebe
mesleği” kavramlarına yer verilerek “girişimci muhasebeci” kavramı ele alınacaktır.
Girişimci kavramı literatürde uzun yılardır ele alınan ve farklı tanımları yapılan bir kavramdır. Son
yıllarda ülke politikalarında da önemli bir yer almaya başlayan kavram içerik olarak geliştirilmeye
ihtiyaç duyan bvir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.
Girişimcilik kavramının genel kabul gören ve yaygın olatak bilinen tanımı ilk olarak 1755 yılında
Richard Cantilon tarafından yapılmıştır. Bu tanımda girişimcilik, kar elde etmek amacıyla işi
organşize eden ve riski üstlenen kişi olarak tanımlanmaktadır. Cantilon’un tanımında ekonomik
faaliyetler ile girişimcinin rolünü, risk alma ve belirsizlik durumunu yönetme becerisi
vurgulanmıştır. 1921 yılında Frank H. Knight’ın yaptığı tanımda girişimci belirsizlik ortamı
içerisinde neyin, ne zaman ve nasıl üreticiliğine ilişkin üretken süreçte karar verici konumunda ve
kar elde etme beklentisiyle bunun sorumluluğunu alan kişi olarak tanımlanmıştır. John Stuart Mil
1884 yılında yaptığı tanımla kavramın batı literatüründe yaygınlaşmasını amaçlamış ancak tanımın
bulunduğu “Principles of Political Economy” başlıklı çalışma gereken ilgiyi görememiştir. Ekonomi
literatüründe girişimciliği açıklayan bir teorinin bulunmadığı konusunda tartışmalar halen devam
etmektedir. Oysa, girişimci üretim faktörlerinden emek, sermaye, doğa ve son yılarda üretim
faktörleri arasında sayılan teknolojiyi kar elde etmek amacıoyla biraraya getiren kişidir. Son yılarda
teknolojinin de üretim faktörtleri arasında sayılıyor olması girişinci ve girişimcilik kavramının
yeniden ele alınmasını da gerekli hale getirmektedir (Tekin, 2015).
Girişimcilik kavramı ile ilgili olarak literatür incelendiğinde yapılan çalışmalarda ve tanımlamalarda
girişimcinin daha çok kişilik özelikleri üzerinde durulduğu göze çarpmaktadır. Yaygın kanaate göre
girişimciler diğer kişilerin sahip olmadığı kişilik özeliklerine sahiptirler. Ancak ekonomik faaliyetler
içerisinde kar elşde etmek amacıyla farklı meslek gruplarında faaliyet gösteren kişilerin de kar
maksimizasyonu için farklı niteliklere sahip olması gerekmektedir (Tekin, 2014). Dolayısıyla
girişimci diğer meslek gruplarından farklı bir kavram olarak ele alınmamamalı meslek grupları ile
içiçe geçmiş bir kavram olduğu ön plana çıkarılmalıdır. Bu çalışma kapsamında da muhasebe meslek
mensuplarının girişimcilik ile ilişkisi ele alınmaktadır. Muhasebe mesleği ile ilgili olarak, 3568 sayılı
Kanun m. 2’de,
“A) Muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konusu : Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve
işletmelerin; a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince,
defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve
benzeri işleri yapmak. b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans,
mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik
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yapmak. c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim
yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini
düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak. Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı
olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci mali müşavir denir.” ifadesi yer almaktadır.
Dolayısıyla muhasebe mesleğini girişimcilik kavramı ile ayrı tutmak yerine içiçe ele almak yerinde
olacaktır.

3.UYGULAMA
3.1. Yöntem
Bu çalışmada Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali
Müşavirlik Kanunu ile yasal statüsüne kavuşan Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik mesleğini girişimcilik olgusu ile birlikte değerlendirmek amaçlanmaktadır. Çalışmada,
yöntem olarak sosyal bilimlerde araştırma yöntemlerinden nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir.
Çalışma kapsamında yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile önceden hazırlanmış görüşme formu
aracılığıyla veriler toplanmıştır (Büyüköztürk, vd., 2010). Çalışma kapsamında demosrafik faktörleri
araştıran kriter, meslek mensubu bilgi düzeyine ölçen kriter ve girişimcilik bilgi düzeyine ilişkin
kriterleri ortaya koymak amacıyla on adet soru oluşturulmuştur. Yarı yapılandırılmş kriter listeesi
Tablo 1’de verilmektedir.
Tablo 1. Yarı Yapılandırılmış Görüşme Kriter Listesi
1.

Katılımcının cinsiyet, yaş aralığı, tecrübe (yıl olarak), yanında çalışan kişi sayısı, yanında SMMM
çalıştırma durumu, mükellef sayısı.

2.

SMMM sınava girme hakkı tanınan bölümler hakkında bilgi düzeyi nedir?

3.

SMMM sınavının soru tarzının donanımlı bir meslek mensubu seçmek için uygun olduğunu
düşünüyor musunuz?

4.

Bu kişilerin mesleki becerilerinin mesleği icra etmede yeterli olacağını düşünüyor musunuz?

5.

Meslek mensuplarının taşıması gereken nitelikler nelerdir?

6.

Meslek ahlakı ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?

7.

Meslek ahlakı ile ilgili bir set oluşturulmalı mıdır?

8.

Meslek ahlakı ve Etik ile ilgili üniversitelerde spesifik olarak bir ders-eğitim yer almalı mıdır?

9.

Girişimcilik ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?

10. Muhasebe meslek mensubu için girişimcilik becerisinin önemi var mıdır? Varsa nedir?
11. Girişimcilik becerilerinin bu mesleğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için arttırılması önemli
midir?
12. Genellikle, avukat bürolarının aksine, bir SMMM, bir ofis (büro) açıyor. Peki neden 2-3 SMMM
ortak bir ofis açmamaktadır? Düşünceleriniz nelerdir?
13. Ortaklaşa bir ofis açılması istihdama daha fazla katkı sağlamaz mı?
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3.2. Bulgular
Çalışma kapsamında görüşülecek kişilerin kriterler aracılığıyla belirlenmesiyle evrenin temsil
kabiliyeti artırılmaya çalışılmıştır. Bu sayede, görüşme yapılan katılımcıların demografik göstergeler
bakımından oldukça geniş bir çeşitlilikte olması sağlanmıştır. Yapılan tüm görüşmeler, katılımcıların
bilgisi ve onayı ile ses kaydına alınmıştır. Daha sonar kayıtla bilgisatar ortamına aktarılarak betmsel
analize tabi tutulmuştur. Çalışma kapsamında görüşmeler yapılırken ve bulguar değerlendirilirken
nitel araştırma yöntemleri kullanılırken dikkate alınması gereken bir kriter olan veri doyum noktası
göz önünde bulundurulmuştur. Glaser ve Strauss’un (1967) ortaya attıkları bu kavram, araştırma
sorusunun yanıtı olabilecek kavramların ve süreçlerin tekrar etmeye başladığı aşamaya (doyum
noktası) kadar veri toplamaya devam edilmesini gerektiren bir örnekleme yaklaşımına işaret eder.
Araştırmacı veri toplarken örnekleminin ne kadar büyük olacağından emin değildir. Ancak
araştırmacı, ortaya çıkan kavramlar ve süreçler birbirini tekrar etmeye başladığı zaman yeterli sayıda
veri kaynağına (örneğin bireyler) ulaştığına karar verebilir.

Tablo 2. Yarı Yapılandırılmış Görüşme Şeması
Demografik
Göstergeler
Cinsiyet Yaş
Katılımcı
1
Katılımcı
2
Katılımcı
3
Katılımcı
4
Katılımcı
5
Katılımcı
6
Katılımcı
7
Katılımcı
8
Katılımcı
9
Katılımcı
10

Görüşme

Referanslar
Tecrübe

E

49

21

Çalıştırılan
Kişi Sayısı
5

Ortaklık
Yapısı
H

Mükellef
Sayısı
75

Yer

Süre

Uşak

20
dk.
40
dk.
20
dk.
30
dk.
30
dk.
20
dk.
25
dk.
35
dk.

E

50

32

2

H

100-120

Uşak

E

50

30

1

H

30

Uşak

E

38

23

1

H

60

Uşak

E

50

30

1

E

50

Uşak

K

42

17

-

H

17

Uşak

E

46

20

3

H

50

Uşak

E

54

36

5

H

100

Uşak
Uşak

K
E

37

10

2

E

17

Uşak

Tarih
20.07.2019
20.07.2019
20.07.2019
20.07.2019
21.07.2019
21.07.2019
21.07.2019
21.07.2019
22.07.2019

20
dk.

22.07.2019

Yarı yapılandırılmış görüşme aracılığıyla sorulara katılımcılar tarafından verilen cevaplar aşağıda
yer almaktadır. 10 katılımcı sonrası cevaplar benzer şekilde tekrarlandığından doyum noktasına
ulaşıldığına kanaat getirilerek 10 katılımcıya ait cevaplar değerlendirmeye alınmıştır.
1)Kimlerin (hangi lisansa sahip olan) SMMM olmak için sınava girmek hakkı vardır?
Katılımcı 1: Bilgisi var. Hukuk Fakültesi gibi Mali Müşavirlik mesleğinin özel bir üniversitesi
olması gerektiğini düşünüyor.
Katılımcı 2: Bilgisi var.
Katılımcı 3: Bilgisi var. Matematiğiniz ve muhakeme yeteneğiniz olduktan sonra muhasebeci
olabilirsiniz. Hukukta girebilir. Onlarda da vergi hukuku var.
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Katılımcı 4: Bilgisi var. Her bölümden insanın girmesini yanlış buluyorum. Bu meslek tıptaki
uzmanlık gibi olmalı. Tıp okuyunca herkes her şeyi olmuyor. Bu meslek, sadece işletme veya
muhasebe birimine verilmeli. Temeli yüksekokullar ve yüksekokulların özel muhasebe birimleri
olmalı.
Katılımcı 5: Bilgisi var
Katılımcı 6: Bilgisi yok
Katılımcı 7: Bilgi yok. Detaylı bilmiyor
Katılımcı 8: Staj yapma zorunluluğu hukuk ve iibf nin tüm bölümleri ve sınavdan 60 alması lazım
Katılımcı 9: Bu meslekte tecrübe önemli staj fazla yapma süresi var.
Katılımcı 10: İktisat fakülteleri ve staj yapma zorunluluğu olduğunu biliyorum
1. soruya verilen cevaplar incelendiğinde çoğu meslek mensubunun SMMM sınavına giriş hakkı
tanınan bölümler hakkında sınırlı bilgiye sahip olduğu görülmüştür. Bu durum meslek mensubu
kişilerin diğer meslektaşlarının taşıdıkları bilgi, beceri, donanım ve iş deneyimleri hakkında fikir
sahibi olmadıklarını götermektedir.
2) SMMM sınavının soru tarzının donanımlı bir meslek mensubu seçmek için uygun olduğunu
düşünüyor musunuz?
Katılımcı 1: Yüzde yüz uygun çok adaletli olduğunu düşünüyor.
Katılımcı 2: Tamamen düşünüyorum. SMMM soru standardı veya üst düzey. Fazlası var.
Katılımcı 3: Sınavlar olması gereken değil.
Katılımcı 4: Hayır. Aşırı teori yüklü sorular olması nedeniyle soru tarzı bakımından uygun
bulmuyorum. Teorik ve gerçek, hayatla bağdaşmıyor.
Katılımcı 5: Soru tarzının uygun olduğunu düşünüyor.
Katılımcı 6: Merkezi sınav açılmış oradan girmiş staj başlangıç yerine geçiyormuş kurum içi
merkezi sınav oradan girmiş
Katılımcı 7: Uygundur. Şimdiki sınavı geçen gençler hak ederek geldiklerini düşünüyor.
Katılımcı 8: Çok fazla uygun verilen eğitim yetmiyor
Katılımcı 9: Hayır yeni mezunlar için çok zor okul okumak kesinlikle yeterli değil
Katılımcı 10: Uygun evet
Soru 2’ye verilen cevaplar incelendiğinde SMMM sınavının merkezi bir sınav oluşunun güven verici
olduğu bilgi ve beceriyi ölçmede yeterli bulunduğu anlaşılmıştır.
3) Bu kişilerin mesleki becerilerinin mesleği icra etmede yeterli olacağını düşünüyor musunuz?
Katılımcı 1: Yeterli olacağını düşünüyor.
Katılımcı 2: Tamamen düşünüyorum. Yeterli olur.
Katılımcı 3: Herkes kendini yetiştirebilir. Mükellefin ihtiyaçlarını giderdiği müddetçe herkes
yapabilir.
Katılımcı 4: Yeterli olmadığını düşünüyorum. Meslektaşlarımın yeterince donanımlı olduğunu
düşünmüyorum. Lise ve üniversite dönemlerinde değil kişilerde öncelikle yaratıcılık zihniyeti olması
lazım. Sorgulama ve yargılama kabiliyeti olmalı. Hataları görmek için bu olmalı. Teknolojiyle eş
zamanlı gidiyoruz benim bunu yapmam lazım. Bilgisayar kullanmayı bilmeyen muhasebe elemanları
var. Ufkun açılması önemli. Vizyon ve misyon çok önemli.
Katılımcı 5: Hukuk okuyanların zorlanabileceğini düşünüyor. Diğerlerinin yeterli olduğunu
düşünüyor.
Katılımcı 6: Yeteneğe bağlı, kendini yetiştirmesine bağlı, bilgiye bağlı olduğunu düşünüyorum.
Katılımcı 7: Evet düşünüyor.
Katılımcı 8: Evet edebilir.
Katılımcı 9: Tabi buluyorum.
Katılımcı 10: Bir bölüm açılması gerekir dört sene boşuna vakit kaybı gibi geliyor bazı işlerde ama
iktisat bilmemiz güzel tabi.
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Soru 3’e verilen cevaplar incelendiğinde mesleki tecrübenin lisans eğitiminden ve sınav becerisinden
daha önemli olduğu vurgusunun daha ağırlıkta olduğu göze çarpmıştır. Bu noktada muhasebe
mesleğinde mesleki tecrübe ve kurulacak iş bağlantılarının önemi vurgulanmıştır. Girişimcilik
becerisi yüksek kişilerin daha başarılı olabileceğine dair vurgu önem arz etmektedir.
4) Meslek mensuplarının taşıması gereken nitelikler nelerdir?
Katılımcı 1: Maddi özellikler yasada belirtilmiştir. Onun dışında bizim işimiz ahlaka ve güvene
dayanır. Kendini iyi yetiştirmiş insanlardan oluşması gerekir.
Katılımcı 2: Sırasıyla eğitimli, kendine güvenen ve tamamen hak hukuk ilişkisini tartışmasız bir
arada götürebilecek, kişilere ön yargısız davranabilecek bu kapasitede arkadaşlar tamamen uygundur
Katılımcı 3: Mesleki olarak bilmesi gereken şeyler maddi olarak var. Esas olarak, mesleğini icra
eden bizim meslek olsun diğer meslekler olsun, dolandırıcı olmayacak, mükellefin şahsi bilgilerini
ifşa etmeyecek, etik davranması lazım artı başkasını mükellefini çalmak için haksız rekabet
yapmayacak, bunun gibi şeyler.
Katılımcı 4: Öncelikle etik davranış lazım. Çok fazla buna bakan edenimiz yok. Bu meslekte en
büyük yaşadığımız sıkıntı, herkes birbirinin ayağına çelme takmaya çalışıyor. Birlik yok. Mesleğe
yeni başlayanlarda bu daha fazla oluyor. Binevi yapmak zorunda da kalıyor. Çünkü denetimli serbest
piyasadayız. Daha iyi müşteriyle hizmet kesinlikle olması gerek bir şeydir. Bu mesleki bir disiplini
getirir. Müşterinin hizmet kalitesi boyutu ile başkasını tercih etmesi olması gerekendir ama ücretten
dolayı farklı bir durum varsa sıkıntıdır bu. O yüzden etiklik tarafında böyle bir şeyler olması lazım.
Yetişen neslin bu mesleğin etik kurallarının ne olduğunu bilmesi lazım. Her şey her zaman para
değildir. Benim hizmetimin kalitesi müşteri ne zaman sorun yaşıyorsa o zaman anlaşılır. Denetim ve
incelemede müşterinin sorun yaşamasıyla hizmet kalitesi anlaşılır. Fakat denetim eksikliği var. Kalite
sorgusu olmadığı için ücret sorgusu başlıyor. İşin kalitesi ve fiyatı buna göre değişiyor.
Katılımcı 5: Öncelikle dürüstlük ve en az 5 yıl mesleki tecrübe gereklidir.
Katılımcı 6: Dürüstlük etik deneyim çalışkanlık gereklidir.
Katılımcı 7: İşine hakim piyasa tecrübesi olan okullar yeterli değil sataja ağırlık verilsin sanayi okul
işbirliği ile projeler yapılıyor bunun gibi okulun bir parçası olarak çalışılmalı 4 yıllık okulu bitiren
fatura kesemiyor.
Katılımcı 8: Öğrenmeye açık olmalı ve gelişen teknolojiye ayak uydurmalı bilgilerini
güncellemelidir.
Katılımcı 9: Öncelikle bu meslekte birbirine saygılı olunması gerekir.
Katılımcı 10: Öncelikle saygı ve insanları anlamamız lazım.
Soru 4’e verilen cevaplar incelendiğinde mesleki bilgi düzeyinin yanısıra meslek mensubunun
taşıması gereken kişilik özelliklerine vurgu yapıldığı görülmektedir. Ancak lisans eğitimi süresince
çoğu fakültede bu becerileri geliştirilmeye yönelik eğitim müfredatı bulunmamaktadır.
5) Meslek ahlakı ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Katılımcı 1: İnsani ilişkilerin ön planda olması ve meslektaşların birbirine karşı birlik ve beraberlik,
bilgi paylaşımı ve özellikle defter alışverişinde bulunması gerekir.
Katılımcı 2: Muhasebe mesleği ahlakı diye bir şey yok sonuçta. İnsan özünde, yaşamında ahlaklı
olması gerekir. Bunu sadece meslekle sınırlandırmaya gerek yok. Güvenilir, adaletli, para ve diğer
ilişkilerde güven verici davranışları olması gerekir kişinin.
Katılımcı 3: 5. cevabın içinde vardır.
Katılımcı 4: 5.cevapta.
Katılımcı 5: Meslek ahlakı rekabetsiz olmaktır. Haksız rekabet olmamalıdır.
Katılımcı 6: Dürüstsen yaptığın işe saygın var ise çok daha düzgün yapılabilecek bir şey
Katılımcı 7: Haksız rekabet paranın olduğu yerde, paranın olduğu yerde ahlak olmaz bizim meslekte
parayla iç içe sadece isim olarak var ticaretin olduğu her yerde bu böyle
Katılımcı 8: üst seviyede olması lazım çok bilgili olsun isterse ama ahlaklı olması lazım bizim işte
para pul trafiği çok fazla
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Katılımcı 9: etik olmayan meslek mensubu var tarifeye uymayan mesela.
Katılımcı 10: mesleğimizi ahlaklı yapmaya çalışıyoruz. Korumaya çalışıyoruz.
6) Meslek ahlakı ile ilgili bir set oluşturulmalı mıdır? (Örn. Doktorların Hipokrat yemini var.)
Katılımcı 1: Ruhsat alan meslektaşlarımıza uygulamada yaptırıyoruz. Törenle kendi meslek
yeminimizi yaptırıyoruz. Sadece yemin işin görüntüsüdür ama olmasında sakınca yoktur olabilir.
Katılımcı 2: Oluşturulmalıdır. Olabilir.
Katılımcı3: İster yemin olsun ister olmasın. İnsanın karakterinde varsa yapar. Herhangi bir şeye
gerek yok. İnsanlar kaliteli iyi olan kişileri zaten tutuyorlar. Ahlaki olarak gizliliğe dikkat eden her
insanın yemin etmesine gerek yok.
Katılımcı 4: Bizde de var normalde. Yeminli müşavirler de var. Uşakta 2 3 kişide var. Bence
yeminlilik ile ilgili olmamalı bu. Bizim milletimiz genelde kaktırmayla iş yapar. Genelde, önce bizim
bir insan olmayı başarmamız lazım. Avrupalılar bizden daha Müslüman adamlara fitneyi fesadı biz
öğretiyoruz. Noter olgusu en fazla tahminimce Türkiye’de çünkü her şey yalan dolan hile. Muhasebe
kavramının içinde sosyal sorumluluk kavramı vardır. Yapılan işte, gelecek ve yeni kuşakların hakkı
var. Yemin, sürece güvenmemedir. Sosyal sorumluluk bilinci oluşturulmalıdır.
Katılımcı 5: Oluşturulmalıdır.
Katılımcı 6: Doktor ile smm aynı poto da değerlendirilemez maliyede çalışan insana zamanında
ruhsat vermişler bugünden sonra düşünülürse olabilir
Katılımcı 7: ymm var aslında ama olsa iyi olu
Katılımcı 8: bizde etik ilkeler var olsa iyi olur ama orada kalır ymm var
Katılımcı 9: Bizim meslekte gündeme geliyor yavaş yavaş ama şuanda yeterli değ
Katılımcı10: bizim setimiz var ama uygulamamda sıkıntımız var etik kurallarımız var yani.
7) Meslek ahlakı ve Etik ile ilgili üniversitelerde spesifik olarak bir ders-eğitim yer almalı
mıdır?
Katılımcı 1:Verilmelidir.
Katılımcı 2: Bence gerek yok. Genel olabilir spesifik olmasına gerek yok.
Katılımcı 3: Bence verilmelidir. İnsanları önce ahlakı olarak dürüst vatansever işine bağlı ahlakı
düzgün olduktan sonra yapamayacağı bir şey yok. Neyi yapman gerektiğini neyi yapmaman
gerektiğini öğrenmek için bu eğitim verilmeli.
Katılımcı 4: Bence verilmelidir. İnsanları önce ahlakı olarak dürüst vatansever işine bağlı ahlakı
düzgün olduktan sonra yapamayacağı bir şey yok. Neyi yapman gerektiğini neyi yapmaman
gerektiğini öğrenmek için bu eğitim verilmeli.
Katılımı 5: Yer almalıdır.
Katılımcı 6: Mali müşavirlikte bir bölüm açılması gerekir iktisat işletmenin ne olacağı belli değil
sadece banka uzm okumuş ama mali müşavir olan arkadaşı var.
Katılımcı 7: Kesinlikle verilmelidir.
Katılımcı 8: Önem veririm olsa iyi olur tabi
Katılımcı 9: Tabi olmalıdır
Katılımcı 10: Güzel olur
8) Girişimcilik ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Katılımcı 1: Her meslekte girişimcilik olmazsa olmaz bir kuraldır. Ama girişimciliğin şu anda
yaygın olduğunu düşünmüyorum. Girişimcilikte Anadolu insanının çekingen kaldığını
düşünüyorum. Yani, acaba tutar mı, olur mu olmaz mı gibi çekincelerinin olduğunu ve bunun yetişme
tarzından, bilgi ve birikimden kaynaklandığını düşünüyorum
Katılımcı 2: Girişimcilik olayı tamamen isabetli bir konudur.
Katılımcı 3: Az da olsa kendi büronuzu açın. Eğer çalıştığınız yer size bir katma değer sağlamıyorsa
açın kendi büronuzu. Kendiniz için çalışın. Gençleri ve müvekkillerimi de kendi işyerlerini açması
için teşvik ediyorum. Üretken olunmalı
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Katılımcı 4: Herkes girişimci olmalı. Avrupa da en son seçenek kişi hiçbir şey yapamıyorsa devlet
memuru olması. Bizde birinci öncelik. Bence hayatta hiçbir şey yapamayan kişiler veya
yapamayacağını düşünen kişiler devlet memuru olur. Kimilerinin zihni sabittir kimilerinin sürekli
çalışır çözüm üretmektir. Kişi muhasebeciye geldiyse çözüm üretme aşamasına gelmiştir. Bunu
bilerek bir şeyler yapmalı. Hereksin girişimci olması üretkenliktir. Tüketici olursak sonraki kuşaklara
bir şey kalmayacak. (Ticaretle uğraşıyor.) Memur zihniyeti böyle değildir aldığı maaşı bilir.
Çevresindeki kişilere faydası olması düşüncesinde. Normal şartlarda ihtiyacı olmasa bile istihdam
yaratma adına girişimcilik yapıyor. Şu an eleman yetiştiriyor. İnsanların üretken olması gerektiğini
vurguluyor
Katılımcı 5: Beceri gerektirir.
Katılımcı 6: Desteklendiği zaman iyi
Katılımcı 7: Mali müşavirler başka meslek ile uğraşmaz. Bizim meslekte sınırlar söz konusu
kanunlar var dolayısıyla bizim meslekte o olmaz.
Katılımcı 8: Olması gereken bir şey tabi ama her meslekte olmuyor Ali Ağaoğlu İstabul’da
Ataşehir’i kuran adam herkes onun gibi olamaz bir kere cesur olmalı risk alabilmeli borç bulma
kabiliyeti olması lazım para olması gerekir girişimcilik güzel bir haslet ama bazıları durumu idare
eder
Katılımcı 9: Angaryaları çok olduğu için girişimci olması gerekmez.
Katılımcı 10: Ticaret aklıma geliyor biz burada insanları yönlendiriyoruz ayrı bir eğitim alınabilir
mali yönden biraz uzağız.
Soru 8 incelendiğinde girişimcilik becerisinin önemli olduğunun katılımcılar tarafından da
vurgulandığı görülmektedir.
9) Mali müşavirlikte girişimciliğin önemi var mıdır? Varsa nedir?
Katılımcı 1: Tabi ki önemi var. Bizim iş tamamen yeniliğe açık bir meslek. Çok kendini yenileyen,
geliştiren olmasınız yoksa bizim meslekte tutunmanız mümkün değil. Ama girişimcilik konusunda,
meslektaşlarımın iş yoğunluğundan zaman ayırıp böyle şeyleri düşünmede zorlanabilirler
Katılımcı 2: Muhasebe tamamen kuralları belli, kanunları belli, fazla yoruma dayalı olmayan,
standart kuralları olan bir meslektir. (Etik kurallara uyulur mu sizce?) Yüzde 95 uyulur. Uyulmalı.
Katılımcı 3: 8..cevapta.
Katılımcı 4: Olabilir. Nasıl olabilir? Girişimci demek sadece iş kuran manası taşımaması lazım.
Bana okulda öğretildiği kadarıyla fırsatları görüp değerlendiren kişi. Az önce söylediğim gibi
muhasebecinin de üretken olması lazım. Girişimci muhasebeci kendini geliştiren ve üretken olacaksa
arkasındaki herkesten sorumlu. Girişimcilik muhasebeciler için önemli.
Katılımcı 5: Var müşterilere yön vermek mali konularda bilgi vermek çıkan teşviklerden
yararlandırmak iş yerleri ile ilgili konularda bilgi vermek aynı zanda girişimciliğin öncüsüdür
Katılımcı 6: Mükellef edinme portföyünde girişimci insan daha başarılı
Katılımcı 7: Olursa önem kazanır ama sınırlandırılmış bir şey.
Katılımcı 8: Biz iş dünyası gibi değiliz fazla zıplamamalıyı maymun iştahlı olamayız frenlememiz
lazım daha çok para kazanmalıyız diyerekten bir düşünce olursa gayrı meşru yolara saparız. Bizim
kapasitemiz 5 kişiyse daha fazlası olmaz
Katılımcı 9: Yok ortak olup açmak daha mantıklı
Katılımcı 10: Önemli tabi mesela okullarda verilebilir ancak okuldaki hesap çarşıya uymuyor.
Soru 9 incelendiğinde meslek mensuplarında girişimciliğin önemli olduğu ama girişimciliğin
ortaklık kurma anlamı taşımadığı ortaklık kurmanın yanısıra fırsatları görüp değerlendiren kişilerin
tek başına da istihdam yaratabileceğinin vurgulandığı görülmüştür. Ortaklık kurma konusunda
çekimser tutum görülmüştür.
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10) Girişimcilik becerilerinin bu mesleğinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için arttırılması
önemli midir?
Katılımcı 1: Önemlidir
Katılımcı 2: Tamamen girişimcilik eğitimleri daha da detaylandırılmalı. Üst seviyede eğitimler
verilmeli. Daha büyük katkısı olur.
Katılımcı 3: Bir yandan önemlidir. Mali müşavirlik evrak kayıt etmek değildir. İyi kötü herkes
toplamayı çıkarmayı evrak işlemeyi bilir. Ama bu değildir. Analiz vardır. İşletmenin bir analizini
yaparsın nereye doğru gidiyor, batıyor mu çıkıyor mu veya ne yapılabilir, bunun ilgili çalışmalar
yapılması gerekiyor. Yine bu şeyi arttırır ‘’Ben mükellefin işini kaliteli bir şekilde yapmazsam başka
bir yere gidecek’’ . Meslek camiasında da mali müşavirlerin çoğalması da ister istemez kaliteli bir
hizmet verme zorunluluğu doğuracaktır. Böylece meslekte gelişmiş olacaktır.
Katılımcı 4: Bence önemli. Sürekli savunduğum şey üretkenlik
Katılımcı 5: Gereklidir
Katılımcı 6: Gerekiyor çünkü ymm bağımsız denetçi, var bizim mesleğimizde çok dallandı sırf sgk
işiyle ilgilenenler var
Katılımcı 7: Girişimcilik becerilerinin bu mesleğin sürdürebilirliğinin sağlanması için artırılması
önemli midir?
Katılımcı 8: Daha ziyade iş dünayası için evet ama avukata da siz girişimci misiniz denmez
Katılımcı 9: Önemli
Katılımcı 10: Öncelikle girişimcilik ruhu olması lazım
11) Genellikle, avukat bürolarının aksine, bir SMMM, bir ofis (büro) açıyor. Peki, neden 2-3
SMMM ortak bir ofis açmıyor?
Katılımcı 1: Avukatların yaptığı iş ve işlemler ile mali müşavirlerin yaptığı iş ve işlemler farklıdır.
Örneğin, kaza yapan bir kişi avukata başvurur avukat dosyayı takip eder işi bitince de müvekkiliyle
ayrılır. Bizim meslek, çok uzun süreli çalışmayı ve çok daha geniş çevreyi gerektirir. Bizim
müşteriyle, iş ortaklarıyla, personeliyle, hatta ve hatta şirketle bir bağımız vardır. Dolayısıyla, biz
mali müşavirle iş ortaklığını çok yürütemiyoruz. Yürütemedik. Deneyen arkadaşlar oldu. Gönül ister
ki yürüsün. Çünkü bizim işin çerçevesinin sınırları çok geniş dolayısıyla iş paylaşımının çok fazla
yürümediğini görüyoruz.
Katılımcı 2: Bence her bir birey SMMM işlerini, kendi yürütmesi, işlere vakıf olması nedeniyle.
Maddiyata düşkünlük demeyelim de piyasa koşullarının ortaklığa elverişli olmaması.
Katılımcı 3: Ortaklaşa ofis açılması çok yaygın değil. Avukatlıkla kıyaslarsak, avukatlara meslek
unvanından dolayı bir saygı var. Maddi açıdan mükemmel durumdalar ve hiçbir fırsatı kaçırmak
istemiyorlar o nedenle iki üç kişi birleşip ofis açıyor. Ama mali müşavirlikte bu şekilde değil. Bir de
büyük etken herkes hep bana diyor. Aslında ortak olunması hizmet kalitesini artırır.
Katılımcı 4: Aslında çok az ortak ofis var. Bence bizim işimiz bireysel değil ekip işi. Avukatlarda
bu böyle. Bu daha çok kazançla ilgili bir olay gibime geliyor. Bence teşvik edilmeli. Örneğin hasta
olduğumda elemanım işleri yürütemiyorsa oluşacak sorunlardan sorumluyum. Ortaklığım olsa
kendime sosyal hayatıma zaman ayırırım. İşleri kaldığım yerden devam ettiririm. Avukatlıkla bizim
işimiz eş değer değil. Bizim iş sürekliliği olan bir iş. Avukatlık böyle değil. Dava olur, gün verilir, o
gün mazeretle ertelenebilir. Ama bizde öyle bir durum yok beyanname ertelenemez. Vekalet
verilemez. Muhasebeciliğin avukatlık kadar değeri yok. Başka yerlerde kale bile alınmıyorum.
Ortaklık olmalı teşvik edilmeli ama işin içine kazanç girdiği için kazanca ortaklık ve paylaşmada
sıkıntılar çıkar. Bu noktada avukatlıktan ayrılıyoruz. Karşılıklı çıkar olursa ortaklık daha sağlıklı
olur.
Katılımcı 5: ortaklaşa bir ofis açılmasında bir fayda sağlar bir mali müşavir sosyal güvelik
hususunda bir mal müşavir kurumlar vergisi usunda açabilir
Katılımcı 6: mali müşavirlikte olmaya başladı bir büroda iki ruhsat olmaz şirketleşmen gerekiyor
defteri yürüten mali müşavir payda veriyor avukatlar kadar güzel para kazanmıyor
Katılımcı 7: uşak piyasası için çevre çok etkili ben 50 mükellefte kalıyorum kişisel planlar ön planda
müşteri tabelaya gelmiyor bizim meslekte çevre çok etkili
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Katılımcı 8: ortaklık kültürü yok ve ortaklarımızın daha kalifiyeli olması lazım İstanbul’da 4 kişi
ortaklık yapıyorlar fedakarlık yapılması lazım tıpkı evlilik gibi yani iyi insanları bulmak lazım
Katılımcı 9: Baz öncede bahsettiğim gibi olsa iyi olur ama bizde birlik beraberlik yok herkes cebini
düşünüyor
Katılımcı 10: Biz kendi işimizi kendimiz yapıyoruz ama bence çok yanlış bir durum
12) Ortak bir ofis açılması istihdama daha fazla katkı sağlamaz mı?
Katılımcı 1: Sağlamaz. Tam tersine istihdamı azaltacağını düşünüyorum. Ama kurumsallaşma
olursa sağlar. Şuan Uşakta ortaklık az olduğu ve yürümediği için sağlamaz.
Katılımcı 2: Katkı sağlamaz. İşlerin yönetimi, sorumluluk, iş stresinin azaltılması gibi alanlarda
mutlaka çok büyük artısı olur ortaklığın. Kar ve zararın bölüşülmesi gibi tamamen artısı olur. Ama
değişen bir şey olmaz.
Katılımcı 3: Sağlar. Ortaklaşa bir büro açmak demek çok fazla gider. Ortaklık gideri azaltır. Ve bir
kişi büroda oturur bir kişi mükellefleri dolaşır ve büroyu, kendini tanıtır.
Katılımcı 4: İstihdama katkı sağlama noktasında burada ortaklık yapısının değil müşteri sayısının
etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü ortak olduğu zaman eleman alımına gerek kalmaz. Ortaklık
istihdama katkı sağlamaz. İşimin yoğunluğu ve fazlalığına göre istihdam olur.
Katılımcı 5: Çok fazla sağlamaz
Katılımcı 6: Sağlar ama o kadar
Katılımcı 7: Sağlar tabi.
Katılımcı 8: Çok fazla sağlamaz çünkü ortaklık ta işçi sayısı artmaz
Katılımcı 9: Sağlar
Katılımcı 10: Sağlar ihtiyaç olduğunda yeni elemanlar tabi sağlar düşüncesindeyim.
Ek Bilgiler:
 Katılımcı 3: Eskilerde bir şey yok. Bundan 30 sene öncesi daha güzeldi. Tahsilat sorunu vb.
yoktu. Ne yaparsanız yapın içinde hile hurda olmadan dürüst bir şekilde yapın.

4.SONUÇLAR
Çalışmaya katılan katılımcılar ile yapılan görüşmelerde katılımcıların meslek mensubu olmak için
lisans düzeyinde alınan eğitimden çok bilgi, beceri, tecrübe konusunu ön plana taşıdıkları dikkat
çekmiştir. Meslek mensubu olmak için yapılan sınavların güven duyulan sınavlar olduğu
düşünülmektedir. Meslek mensubunun taşıdığı kişilik özelliklerinin mesleği yürütmedeki başarıyı
artıran en önemli unsur olduğu vurgulanmıştır. Meslek mensuplarının meslekte kalıcı
olabilmelerinde mükellef sayısının istihdam yaratma ve ortaklık kurma gibi konulardan daha önemli
olduğu vurgulanmıştır. Kar maksimizasyonu için bu gerekliliktir. Dolayısıyla mükellef sayısını
artırıcı becerilerin ve mükelleflerin kalıcılığını sağlayıcı becerilerin varlığının önemi vurgulanmıştır.
Yapılan görüşmelerde dikkat çeken unsur meslek mensuplarının taşıması gereken özel beceriler
tanımlanırken girişimcilerde bulunması gereken niteliklerle çok benzer şeylerin sayılması olmuştur.
Ancak katılımcılar girişimcilik ile ilgili sorulara cevap verirken çok farklı bir kavram ile ilgili bilgi
paylaştıklarını düşünerek cevap vermişlerdir. Bu noktada muhasebe meslek mensuplarının
girişimcilik kavramını içselleştirmedikleri kanaatine ulaşılmıştır. Katılımcılara görüşme sonunda
görüşmenin amacı tekrar hatırlatılarak “girişimci muhasebeci” kavramı ile ilgili kapsamlı bilgi
verilerek görüşme tamamlanmıştır. Katılımcılar yapılan görüşmelerin kendileri için yeni bir düşünce
şekli kazanma açısından faydalı bir görüşme olduğunu belirtmeleri çalışma kapsamında memnuniyet
verici olmuştur.
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TÜRKİYE'DE YAZILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERDE GİRİŞİMCİLİĞİN
GÖRÜNÜMÜ
THE APPEARANCE OF ENTREPRENEURSHIP IN GRADUATE
THESES IN TURKEY
Verda CANBEY-ÖZGÜLER1
ABSTRACT
Entrepreneurship is an important concept both flourishing in parallel with the development of
capitalism and playing a key role in its development. The concept of entrepreneurship has both
changed and transformed through the development process of capitalism. Along with the
developments in the production process, entrepreneurship has been transformed both as a concept
and in terms of the characteristics it bears. Such change and transformation are still ongoing. The
most important effect of entrepreneurship, which is a multidimensional concept by its very nature, is
through the key role it plays in the dissemination process of innovations that affect the economic
system. Thus, entrepreneurship has had an important function and place in almost all periods. Also
offered as a solution to the problem of unemployment, entrepreneurship faces us in a variety of forms
such as technological entrepreneurship, social entrepreneurship, and women entrepreneurship.
This study explores the coverage of the concept of "entrepreneurship" in graduate theses that
contribute to the literature both theoretically and practically. In this regard, 868 graduate theses
obtained from the thesis archive of the Council of Higher Education of Turkey (CoHE) online were
subjected to document review. The obtained findings were interpreted through percentage and
frequency tables. The study found out that the graduate theses addressed a wide range of different
kinds of entrepreneurship. A variety of theses were prepared in parallel with the multidimensional
structure of entrepreneurship, but most of them were MA theses.
Key word: Entrepreneurship, Dissertation, Document Review
ÖZET
Girişimcilik kapitalizmin gelişme sürecine paralel hatta gelişiminde önemli rol oynayan bir
kavramdır. Kapitalizmin gelişim sürecinde girişimcilik kavramı da değişmiş dönüşüm geçirmiştir.
Üretim sürecinde yaşanan gelişmeler ile girişimcilik de gerek kavram gerek kavramın içerdiği
özellikler bakımından dönüşüm geçirmektedir. Bu değişim ve dönüşüm devam etmektedir. Özü
itibariyle çok boyutlu bir kavram olan girişimciliğin en önemli etkisi ekonomik sistemi etkileyen
yeniliklerin yayılması sürecinde oynadığı anahtar roldür. Bu nedenle girişimcilik unsuru hemen her
dönemde çok önemli bir işleve ve yere sahip olmuştur. Günümüzde işsizlik sorununa da bir çözüm
olarak önerilen girişimcilik; teknolojik girişimcilik, sosyal girişimcilik, kadın girişimciliği gibi çok
farklı biçimlerde karşımıza çıkmaktadır.
Bu çalışmada bilimsel bilgi birikiminin sağlanmasında önemli bir rol oynayan, literature hem teorik
hem uygulamaya yönelik katkı sağlayan lisansüstü tez çalışmalarında “girişimcilik” kavramının
nasıl ele alındığı incelenmektedir. Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) tez arşivinden internet
aracılığıyla elde edilen 868 lisansüstü tez doküman incelemesi tekniğiyle incelemiştir. İnceleme
sonucunda elde edilen bulgular, yüzde ve frekans tablolarıyla gösterilerek yorumlanmıştır.
Araştırmanın sonuçlarına göre yapılan çalışmaların geniş bir yelpazede farklı Girişimcilik türlerini
ele aldığı görülmektedir. Girişimcilik kavramının çok boyutlu yapısına paralel olarak farklı tezler
yapılmıştır ancak bu tezlerin çoğunun yüksek lisans düzeyinde kaldığı tespit edilmiştir.
Anahtar Kelime: Girişimcilik, Dissertation, Document Review
1

Prof. Dr., Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, vcanbey@anadolu.edu.tr
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1. GİRİŞ
Çağdaş uygarlığın gelişiminde girişimcilik unsuru hemen her dönemde çok önemli bir işleve ve yere
sahip olmuştur. Sanayi Devriminden günümüze kadar geçen dönemde girişimciler ülkelerin
gelişmelerinde gittikçe artan önemde bir rol oynamıştır. Bir işletme kurmak ya da mevcut işletmeyi
geliştirmek amacıyla oluşturulan yenilikçi bir fikir süreci olarak nitelendirilebilecek girişimcilik,
günümüzün olduğu gibi geleceğin de en önemli iktisadi olgularındandır. Çünkü girişimcilik; piyasa
ekonomisine dayalı bir anlayışın egemen olduğu dünyamızda sosyo-ekonomik kalkınmayı
sağlamaktadır. Bu durum ekonomik büyümenin ve ileri teknolojiye uyum sağlama zorunluluğunun
bir sonucudur (Aydın ve Çakar, 2014). Özellikle son yıllarda daha da önem kazanmış, ekonomik
kalkınma, istihdam yaratma ve sosyal gelişmenin temel faktörü olarak değerlendirilmeye
başlanmıştır (Arslan, 2002).
Girişimciliğin ve girişimcinin evrensel olarak kabul görmüş bir tanımı olmamakla birlikte üzerinde
fikir birliğine varılmış bulunan belli özelliklerden söz etmek mümkündür. En genel ifadesiyle
fırsatları belirleme ve bunlardan yararlanma (Damgacıoğlu ve Uygun, 2011) olarak tanımlanabilecek
girişimcilik gerek uygulamada gerek literatürde çok boyutlu ve dinamik bir kavram olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Bu çalışmada girişimcilik kavramının akademik bilgi yaratımı sürecinin en temel aşaması olan
lisansüstü tezlere nasıl yansıdığı, ortak bir tanıma ulaşılıp ulaşılamadığı, hangi boyutlarda ele alındığı
ve hangi tür girişimcilik tanımlamalarının ağırlıkta olduğu doküman analizi yöntemiyle
incelenmektedir. Türkiye’de Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) tez arşivinden internet aracılığıyla
elde edilen lisansüstü tezlerin analiz edilmesiyle girişimcilik kavramının geniş bir çerçevede ele
alındığı bu çalışmada aşağıdaki sorulara yanıt aranmaktadır:
 Çalışma kapsamında incelenen tezlerin yıllara ve lisansüstü düzeylerine ve üniversitelere
göre dağılımı nasıldır?
 Tezler girişimcilik konusu hangi akademik disiplinler tarafından ele almaktadır?
 Tezlerden ortaya çıkan girişimcilik türleri nelerdir?

2. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMININ ORTAYA ÇIKIŞI VE ÖNEMİ
Girişimcilikle ilgili tanımlamaların tarihçesine göz atıldığında ilk tanımlamanın 1755 yılında Richard
Cantillon tarafından yapıldığı görülmektedir (Sönmez ve Toksoy, 2014: 42). İrlanda asıllı Fransız
iktisatçı Richard Cantillon (1680-1734) 1725 yılında yazmış olduğu ancak ölümünden sonra 1755
yılında basılmış olan “Genel Olarak Ticaretin Doğası Üzerine Deneme” adlı kitabında zenginliğin
kaynağının toprak olduğunu savunmakla birlikte gerekli durumlarda devlet müdahalesini savunan
görüşleri ile Merkantilistlerden ayrılmaktadır. Ticari kapitalizmden sınai kapitalime geçiş sürecinde
yaşayan Cantillon’un Liberal iktisat öğretisinin görüşlerine öncülük ettiği belirtilmektedir. Cantillon
“müteşebbis” (girişimci) kavramını J. B. Say’dan önce kullanmıştır. “Kâr, iş adamlarının belirsiz
işlere yatırdıkları para karşılığında yüklendiği riskin karşılığıdır” görüşünü savunan Cantillon’un
düşünceleri 1880’lerde iktisatçı Stanley Jevons tarafından yaygınlaştırılmıştır 2. Şekil 1
incelendiğinde 1803 yılında J. B. Say tarafından yazılan “Ekonomi Politikaları Tezi” ile girişimcilik
alanındaki tanımlamaların devam ettiği görülmektedir. Bunu 1934 tarihinde Schumpeter, 1961’de
Kirzner, 1968’de Leibenstein, 1982’de Casson ve 1986 yılında Drucker tarafından yapılan çalışmalar
izlemektedir.

2

http://www.filozof.net/Turkce/filozof-biyografi-c/42186-richard-cantillon-kimdir-hayat-eserleri-hakk-ndabilgi.html?showall=1, (16.08.2019).
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Şekil 1. Girişimcilik Kronolojisi
1986 Peter Drucker, İnovasyon ve Girişimcilik
1982 Mark Casson, Girişimci Bir Ekonomik Teori
1973 Israel Kirzner, Rekabet ve Girişimcilik
1968 Harvey Leibenstein, Girişimcilik ve Gelişme
1961 Frank Knight, Risk Belirsizlik ve Kâr
1934 Joseph Schumpeter, Ekonomik Gelişme Teorisi
1803 Jean-Baptiste Say, Ekonomi Politik Üzerine Bir Tez
1755 Richard Cantillon, Genel Olarak Ticaret Üzerine Deneme
Kaynak: Sönmez ve Toksoy, 2014: 42; Damgacıoğlu ve Uygun, 2011

İlk tanımın yapıldığı 1755’ten günümüze 264 yıldır pek çok girişimcilik tanımı ve yaklaşımı söz
konusu olmuştur. Literatür incelendiğinde 18. yüzyılda belirsizlik faktörüne vurgu yapılarak
tanımlanan girişimciliğin, 19. yüzyıl başlarında girişimsel başarı olarak ele alındığı 20. yüzyılda
tekrar Knight ile belirsizlik ve riskin ön plana alınarak kavramın tanımlandığı görülmektedir
(Damgacıoğlu ve Uygun, 2011).
Şekil 1’de yer alan kişiler arasında Schumpeter modern girişimcilik düşüncesinin kurucusu olarak
kabul edilmektedir. Schumpeter tarafından ortaya konulan bakış açısına göre girişimcilik; geleneksel
iş sistemlerinin yerini yeni iş modelleri kurabilmek için yenilikçi düşünce tarzı ile değiştirmeye
çalışan bir fikir uygulamasıdır (Aydın ve Çakar, 2013). Schumpeter tarafından ortaya konulmuş
bulunan süreç dinamik girişimciliktir. Bu bağlamda girişimci; yeni tedarik kaynakları, yeni satış
piyasaları, yeni ürünler, yeni süreçler, yeni organizasyon şekillerini uygulayarak eskiyi yeni ile ikame
eden kişidir. Girişimciler sürekli yenilik (inovasyon) süreci içinde eskiyi terk edip daha etkin yeni
yolları ve yöntemlerini uygulayarak “yaratıcı yıkım” süreci yaşayan kişiler olarak tanımlanmaktadır.
Schumpeter girişimcilerin ekonomik büyümenin en önemli aktörü olduğunu iddia etmiştir
(Müftüoğlu ve Durukan, 2004).
Girişimcilik kavramına ilişkin tanımlar incelendiğinde ortak özellikler arasında belirsizlik altında
karar alma, kâr elde etme, bağımsızlık, tatmin sağlama, yaratıcı olma, yenilikçi iş fikirleri uygulama
ön plana çıkmaktadır (Demirtaş – Karaca ve Biçkes, 2017).

3.GİRİŞİMCİLİK Türleri
İlk ortaya çıkışında ticari girişimcilik ya da özel sektör girişimciliği olarak tanımlanan orijinal
girişimcilik zaman içinde iç girişimcilik, kurumsal girişimcilik, eko-girişimcilik, stratejik
girişimcilik, kamu girişimciliği, sosyal girişimcilik ve akademik girişimcilik, tekno-girişimcilik gibi
türlere ayrılmaktadır. Literatürden derlenen girişimcilik türleri Tablo 1’de yer almaktadır.
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Tablo 1. Girişimcilik Türleri
Girişimcilik Türü
Orijinal,
Özel Sektör ya da
Ticari Girişimcilik

İç Girişimcilik

Kurumsal Girişimcilik

Eko-girişimcilik

Stratejik Girişimcilik
Kamu Girişimciliği

Sosyal Girişimcilik

Akademik Girişimcilik

Tekno-girişimcilik

Açıklama
Bağımsız bir şekilde girişimciliği, orijinal haliyle ilk defa oluşturan yeni
girişimciliktir. Bu girişimcilik sınıflandırmasında girişimcilerin öncelikle
kendi güç, yetenek, algı, sezgi, beceri, ustalık, deneyim, bilgi gibi yetilerine
dayanarak hayallerini düşlerini gerçekleştirmek üzere eyleme geçtikleri ve
ilk defa sıfırdan başlayarak kurulan girişimlerdir. İlk defa ve orijinal olma
özelliği bu girişimciliğin tanımlanmasında belirleyici ve ayırıcı etmendir
İç girişimcilik kavramını ilk kez 1983 yılında Giffort Pinchot tanımlamıştır.
Girişimciliğin alt bir alanı olarak beliren iç girişimcilik kavramı, örgüt
içindeki girişimcileri ifade etmektedir. Günümüzde kurumsal ve çağdaş
işletmelerde çoğu yenilikler tek bir bireyin başarısından ziyade, belirli bir
grubun başarısı olarak belirmektedir. İç girişimcilik, bir örgüt içerisindeki
girişimcilik faaliyetlerinin tamamı olarak ifade edilmektedir
1929 dünya ekonomik buhranı ile 2. Dünya Savaşı yıllarının sonuna kadar
süren olağanüstü durumlar nedeniyle ortaya çıktığı düşünülen girişimcilik
türüdür. Daha sonraları ise ekonomik açıdan yararlı bulunduğu için
geliştirilmiştir. Genel anlamda büyük işletmelerin veya küçük işletmelerin
kendi aralarında küçük girişimleri organize eden üst girişimcilik türüdür.
Özellikle KOBİ’lerin ayakta kalması adına önemli bir fonksiyonu icra
etmektedir
1970’lerde çalışılmaya başlanmış ve 1990’lı yıllarda yapılan çalışmaların
sayısı artmıştır. 1990’lar ilk defa yeşil girişimci, çevresel girişimci ve eko
girişimci kavramlarının ortaya çıktığı yıllardır. 2000’lerde ise artık ekogirişimcilik kavramı birçok akademisyen tarafından üzerinde çalışılan bir
konu haline gelmiştir. Eko-girişimcilik kavramı, girişimcilerin yönetsel ve
teknik kabiliyetlerinden ziyade bireysel karakteristikleri ve yetenekleri ile
çevresel etkileri göz önüne alarak pazarda rekabet üstünlüğü sağlayacak
çevresel yenilikler yapmayı ifade etmektedir
Girişimciler yeni fırsatlar yakalayarak rekabet avantajı elde etmek
zorundadırlar. Girişimcilerin bu rolü stratejik yönetim ile girişimciliğin
arasındaki ilişkiyi de ortaya çıkarmaktadır.
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 davranışların sergilenmesi
zorunluluğunu doğurmuştur. Kamunun hiyerarşik ve durağan örgüt yapıları
ekonomik türbülans durumuna daha fazla dayanamamış ve kamu sektöründe
yeniden ve yaratıcı yapılanmayı gerekli hale getirmiştir.
Sosyal girişimcilik, ekonomik ve sosyal kalkınmanın kabul görmüş önemli
bir parçası olmakla birlikte sosyal girişimcilik araştırmaları, ticari
girişimcilik kadar geniş ve yaygın değildir. 1980’lerde ASHOKA’dan Bill
Drayton’un çalışmalarıyla önem kazanmaya başlayan sosyal girişimcilik
kavramı dünyada ve genellikle az gelişmiş ülkelerde, devlet ve özel sektörün
ilgi göstermediği ya da yetersiz kaldığı pek çok sosyal sorun ile ilgilenmeyi
ve çözümünde sosyal fayda sağlamayı ifade etmektedir.
Üniversite sanayi işbirliğine yönelik devlet politika ve düzenlemelerinin
artmasıyla birlikte akademik girişimcilik daha fazla ilgi odağı haline
gelmiştir. Yakın geçmiş, bilimsel patentlerin, akademik girişimlerin,
teknoloji transfer faaliyetlerinin ve sanayi sektörü tarafından üniversite
araştırmalarının daha fazla desteklendiği bir seyir izlemiştir. Bu gelişmelere
paralel olarak bilim dünyasının ticarileşmesinin bilimsel normlar ve ilkeler
açısından etik olup olmadığı da ayrı bir tartışma konusu olmuştur
Günümüzde ileri teknoloji ürünlerinin geliştirilmesi ve ticarileşmesi ile ilgili
olarak yaşanan hızlı dönüşümler de dikkate alınarak teknolojik girişimcilik,
bilişimci girişimcilik, e-girişimcilik, tekno-girişimcilik gibi kavramlar da
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gündeme gelmektedir Teknolojik girişimcilik beşeri sermaye düzeyi ile
yakından ilgilidir. Malzeme teknolojileri (seramik), bilgisayar uygulamaları,
telekomünikasyon, elektrik, enerji, kimya, biyoteknoloji gibi alanlarda
yapılan çalışmalar önemli hale gelmiştir Çağımızın en önemli buluşu olma
özelliği taşıyan internet teknolojik girişimcilik faaliyetleri bakımından da
önem taşımaktadır. İnternet girişimcilerinin işletmecilik faaliyetlerinin
tamamını bilgi teknolojileri aracılığıyla yürütebildikleri bir platform
konumundadır.
Kaynak: Özdevecioğlu ve Karaca, 2015; Canbey-Özgüler, 2013: 32-33

Tabloda yer alan girişimcilik türlerinin yanı sıra; kadın girişimciliği, kırsal girişimcilik, göçmen
girişimciliği gibi farklı girişimcilik türlerinin de olduğu görülmektedir (Soysal, 2010; Çetin-Karabat
ve Sönmez, 2012; Tümbek-Tekeoğlu, 2013; Uluköy ve Demireli, 2014; Soysal, 2013; Gültekin,
2019; Uzun, 2019).
Girişimcilik türleri kadar girişimci türlerinin de oldukça geniş bir alanı kapsadığı söylenebilir.
Disiplinler arası ve çok boyutlu yapısıyla “girişimcilik” her disiplinden araştırmaya konu olmuş,
gündemini koruyan hatta gelecekte önemi daha da artacak olan bir konu olarak ele alınmalıdır.
Özellikle işsizlik oranlarındaki artış ve iş yaratmanın önemi göz önünde bulundurulduğunda dikkate
değer bir seçenek olan girişimcilik alanında daha fazla çalışma yapılmasına ve kurumsal desteklerin
arttırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
Bu araştırmada konunun disiplinler arası boyutu lisansüstü tezler bağlamında ele alınarak
“akademinin” yol göstericiliğinin yönü ve boyutları ortaya konulmaya çalışılmaktadır.

4. Araştırmanın YÖNTEMİ
Bu başlık kapsamında araştırmanın araştırma modeli, evren ve örneklem, veri toplama süreci,
verilerin analizi ile ilgili açıklamalara yer verilmektedir.
4.1. Araştırmanın Modeli
Bu çalışmada Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) tez arşivinden (internet aracılığıyla) 15.07.2019
tarihinde “Girişimci” anahtar kelimesi ile tarama yapılarak elde edilen tezler incelenmektedir 3.
Araştırma verileri belirli zaman dilimi içerisinde üretilen ya da ilgili konularda birden fazla kaynak
tarafından değişik aralıklarla üretilmiş dokümanların geniş bir zaman dilimine dayalı analizini
mümkün kılan, nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine analiz olarak ifade edilebilecek
doküman incelemesi yoluyla toplanmıştır. Doküman incelemesi, araştırılması hedeflenen olgu ya da
olgular hakkında bilgi içeren yazılı materyallerin analizini kapsamaktadır (Karadağ, 2014).
4.2. Evren ve Örneklem
Araştırma 1987-20194 yılları arasında YÖK (Ulusal Tez Merkezi) veri tabanında bulunan
girişimcilik konulu lisansüstü tezleri kapsamaktadır. Araştırmanın evrenini YÖK (Ulusal Tez
Merkezi) veri tabanında bulunan 549 127 lisansüstü tez oluşturmaktadır5. Araştırmanın örneklemini
ise başlığında “girişimci” anahtar kelimesi olan 868 tez oluşturmaktadır. Bu tezlerden anahtar kelime
olarak arama sonuçlarına yansımış ancak konu ile doğrudan ilgisi kurulmayan 123 tez araştırma
kapsamı dışında bırakılmıştır. Araştırma kapsamında yer alan 745 tamamına “tam metin” erişim
Girişimcilik konusu ele alınırken konunun önemli bir bileşeni olan girişimci kavramının “anahtar kelime araması” sırasında
dışlanmaması için “girişimci” anahtar kelimesi tercih edilmiştir.
3

4

Anahtar kelime taraması “Tarih” ölçütü 1900-2019 yılları arası tezler biçiminde seçilmiştir.

5

Ayrıntılı bilgi için bkz. Ek Tablo 1
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mümkün olamamıştır. Tezin eski yıllara ait olması ya da yazar tarafından erişim izni verilmemiş
olması gibi kısıtlılıklara sahip 118 tez bulunmaktadır. Sonuç olarak YÖK veri tabanında “erişim
sağlanabilen/erişim izni olan” araştırma konusu ile ilgili 629 tez bulunmaktadır. Ancak, bildiri
kapsamında yapılan araştırmada analiz düzeyi “tez özetleri” kırılımına kadar yapıldığından tam
metin erişimi koşuluna bakılmaksızın 745 tez araştırma kapsamına alınmıştır.
4.3. Veri Toplama Süreci
Araştırmada YÖK Ulusal Tez Merkezinde yapılan tarama sonucunda “Detaylı Arama” seçeneği
kullanılarak “Tez Adı” kısmında “Girişimci” anahtar kelimesinin taranması biçiminde arama
yapılarak elde edilen veriler (Tez No, Yazar, Yıl, Tez Adı, Üniversite, Dil, Tez Türü, Konu olarak) “excel”
tablolarına aktarılmış ve tam metin erişim sağlanabilen tezler bilgisayara indirilmiştir. Tezler yıl,
lisansüstü düzeyi, yapıldığı enstitü bakımından sınıflandırılmıştır. Geçerlik güvenirlik çalışması
olarak YÖK kayıtlarından alınan tez listelerine dayalı olarak araştırmacı tarafından oluşturulan excel
veri dosyaları bir alan uzmanının görüşüne sunulmuştur. Alınan görüşler sonucunda veri tabanına
son şekli verilmiştir.
4.4. Verilerin Analizi ve Yorumlanması
Araştırmada “dokümanlara ulaşma”, “dokümanların elde edilmesi”, “verilerin analiz edilmesi”
ve “kullanılması” olarak sıralanabilecek doküman incelemesi aşamaları uygulanmıştır 6.

5.BULGULAR VE YORUM
Araştırmaya konu olan lisansüstü tezlerden 90’ı İngilizce olarak yazılmıştır. Genel olarak
bakıldığında %78,39 oranında yüksek lisans tezi olan çalışmalarda farklı girişimcilik türleri ve
boyutlarının geniş bir yelpazede ele alındığı görülmektedir.
Tablo 2. Araştırma Kapsamında Yer Alan Lisansüstü Tezlerin Türlerine Göre Dağılımı
Sayı

Yüzde
(%)

Doktora
Sanatta Yeterlik
Yüksek Lisans

160
1
584

21,48
0,13
78,39

Genel Toplam

745

100,0

Tez Türü

Araştırma kapsamında yer alan tezlerin tez türü ve yıllara göre dağılımını gösteren Grafik 1
incelendiğinde konu ile ilgili tez çalışmalarının 2010 yılından itibaren artmaya başladığı ve 2018
yılında en yüksek düzeye ulaştığı görülmektedir.

6

80.251.40.59/education.ankara.edu.tr/aksoy/eay/eay/b0506/ymetin.doc (04.05.2019).
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Grafik 1. Araştırma Kapsamındaki Lisansüstü Tezlerin Yıllara ve Türlere Göre Dağılımı (1987-2019)
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Grafik 1’e göre konu ile ilgili ilk doktora tezi 1996 tarihlidir. Yüksek lisans tezleri doktora tezlerinden fazladır.
Ancak 2010 yılından itibaren her iki tez türünde de yapılan tezlerde artış görülmektedir. Yüksek lisans
düzeyindeki tezlerde “işletme” alanından sonra ikinci sırayı “ekonomi” ve üçüncü sırayı “eğitim ve öğretim”
alanı alırken, doktora tezlerinde birinci sırada yer alan “işletme” konusunu ikinci sıra ile “eğitim ve öğretim”
izlemekte ve “ekonomi” üçüncü sıraya gelmektedir. Yüksek lisans tezleri arasında “Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri” konulu tezler (19 tez) ile “Şehir ve Bölge Planlama” ve “Turizm” (18 tez) konulu tezlerin
(17 tez) birbirine yakın sayıda olması dikkat çekicidir.
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Grafik 2. Araştırma Kapsamındaki Doktora Tezlerinin Konularına Göre Dağılımı (1994-2019)
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YÖK (Ulusal Tez Merkezi) web sayfasında belirtilmiş bulunan “konu” başlıklarına göre sınıflandırılmış
doktora tezleri incelendiğinde konunun ruhuna uygun olarak “işletme” (55 tez) konulu tezlerin en fazla sayıda
olduğu görülmektedir. “Eğitim ve Öğretim” konulu tezler (12 tez) ikinci sırada yer alırken bunu “ekonomi”
konulu tezler (8 tez) izlemektedir.
Grafik 3. Araştırma Kapsamındaki Yüksek Lisans Tezlerinin Konularına Göre Dağılımı (1987-2019)
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Doktora tezlerinde yer alan dağılıma paralel olarak “işletme” konulu tezler ağırlıktadır (291 tez), ikinci sırayı
“ekonomi” konulu tezler (86 tez) alırken, “eğitim ve öğretim” konulu tezler üçüncü sırada yer almaktadır (53
tez). Doktora tezlerinin tersine yüksek lisans tezlerinde konu çeşitliliği daha fazladır. Diğer konu başlıkları ise
Şehircilik ve Bölge Planlama, Turizm, Ev Ekonomisi, Mimarlık, Siyasal Bilimler, Sosyoloji, Bankacılık,
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Hukuk, Kamu Yönetimi, Reklamcılık, Sosyoloji, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Uluslararası
İlişkiler, Ziraat, İnşaat Mühendisliği, Bilim ve Teknoloji, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Halkla İlişkiler,
Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol, Spor, Bilgi ve Belge Yönetimi, Din, Endüstri ve
Endüstri Mühendisliği, İstatistik, Ormancılık ve Orman Mühendisliği, Sağlık Kurumları Yönetimi, Ağaç İşleri,
Hemşirelik, Sosyal Hizmetler, Hastaneler, Antropoloji, Denizcilik, Maliye, Mühendislik Bilimleridir.
Tablo 3. Araştırma Kapsamındaki Lisansüstü Tezlerin Girişimcilik Türlerine Göre Dağılımı

Girişimcilik Türü
İç Girişimcilik
Kurumsal Girişimcilik
Eko-girişimcilik
Stratejik Girişimcilik
Kamu Girişimciliği
Sosyal Girişimcilik
Akademik Girişimcilik
Tekno-girişimcilik
Genel Toplam (konu ayrımı
olmaksızın)

Toplam
Sayı
Yüzde
(%)
46
6,17
27
3,62
4
0,53
4
0,53
3
0,40
35
4,69
7
0,93
19
2,55

Tez Türleri
Yüksek Lisans
Sayı
Yüzde
(%)
30
5,13
14
2,39
3
0,51
2
0,34
2
0,34
30
5,13
4
0,68
16
2,73

745

584

Sayı
16
13
1
2
1
5
3
3

Doktora
Yüzde
(%)
10
8,12
0,62
1,25
0,62
3,12
1,87
1,87

160

Not1: Yüzdelik değerler genel toplam, yüksek lisans toplamı ve doktora toplamı içinde hesaplanmıştır.
Not 2: Sanatta Yeterlik Tezi olan “Fostering Entrepreneurship for Music Education: How to design Effective Curricula”
kapsam dışında tutulmuştur.

Tablo 1’de yer alan literatürden derlenmiş olan girişimcilik türlerinin araştırmaya konu lisansüstü
tezlerde hangi sıklıkta görüldüğünü gösteren Tablo 3’te “Orijinal, Özel Sektör ya da Ticari
Girişimcilik” olarak sınıflandırılan girişimcilik türünün diğer türlerden ayrılmasının zorluğu
nedeniyle sınıflama dışı bırakılmıştır.
Tablo 4. Araştırma Kapsamındaki Lisansüstü Tezlerin Girişimcilik Türlerine Göre Dağılımı
Tez Türleri
Toplam
Yüksek Lisans
Doktora
Girişimcilik Boyutları
Yüzde
Yüzde
Yüzde
Sayı
Sayı
Sayı
(%)
(%)
(%)
Kadın Girişimciliği Konulu
98
13,15
84
14,38
14
8,75
Lisansüstü Tezler
Kırsal Girişimcilik Konulu
15
2,01
12
2,05
3
1,87
Lisansüstü Tezler
Göç/Göçmen Girişimcilik
13
1,74
9
1,54
4
2,50
Konulu Lisansüstü Tezler
Sosyal Sermaye ve
Girişimcilik Konulu
14
1,87
10
1,71
4
2,50
Lisansüstü Tezler
Yenilik Girişimcilik İlişkisini
28
3,75
18
3,08
10
6,25
Konu Alan Lisansüstü Tezler
Üniversite Öğrencilerini Konu
61
8,18
56
9,58
5
3,12
Alan Lisansüstü Tezler
Girişimci Kişilik / Girişimcilik
Niyeti Konulu Lisansüstü
54
7,24
42
7,19
12
7,50
Tezler
Kültür ve Girişimcilik Konulu
39
5,23
30
5,13
9
5,62
Lisansüstü Tezler
İstihdam ve İşsizlik ile
Girişimcilik İlişkisini Konu
14
1,87
11
1,88
3
1,87
Alan Lisansüstü Tezler
Genel Toplam (konu ayrımı
745
584
160
olmaksızın)
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Tabloda yer alan ayrımların yanı sıra “girişimci üniversite”, (4 tez) “küreselleşme ve girişimcilik
ilişkisi” (12 tez), “kuşaklar arası farklılıklar ve girişimcilik” (3 tez) gibi farklı boyutlar da söz
konusudur.
Kadın girişimciliği boyutu en fazla tezin (98 tez) yer aldığı kategoridir. Üniversite öğrencilerini konu
alan ve ağırlıklı olarak öğrencilerin girişimcilik eğilimlerini konu alan tezler ikinci sırada yer
almaktadır (61 tez). Girişimciliğin işsizliğin azaltılması ve istihdam yaratılması amacıyla önemli bir
kavram olduğu teoride fazlaca vurgulanmakla birlikte araştırma kapsamında ele alınan tezlerden çok
azı (14 tez) konunun bu boyutunu ele almaktadır.

6.SONUÇ
Araştırma kapsamında ele alınan lisansüstü tezler incelendiğinde geniş bir yelpazede tezlerin
yazıldığı görülmektedir. Girişimcilik kavramı ile ilgili ortak bir tanımın olmadığı literatürde sıklıkla
dile getirilmektedir. Benzer şekilde girişimci kavramı ile ilgili olarak da risk alma, belirsizlik altında
karar verme, lider olma, yenilikçi ve yaratıcı olma gibi genel özellikler dışında ele alınan girişimcilik
boyutuna göre ek özellikler de söz konusu olabilmektedir. Örneğin tekno-girişimcilik alanında bilgi
ve iletişim teknolojilerine hâkim olma, olması gereken bir özelliktir. Genel olarak “işletme” alanı ile
ilgili bir kavram olan girişimcilik, tezlerde de bu yapıyı korumaktadır. Ancak ilginç olan ağaç
işlerinden, şehir ve bölge planlamaya ya da mimarlığa kadar geniş bir konu yelpazesine sahip olan
konu tam bir Disiplinlerarası olma özelliği göstermektedir.
Girişimcilik boyutlarından diğerlerine nazaran dikkat çekici bir biçimde yoğunlama olan alanlar
kadın girişimciliğidir. Türkiye’de lisansüstü tezler bağlamında “akademi” girişimciliği kadınların
yoksullukla mücadelesinde ve kırsal kalkınmada önemli bir alternatif olarak görmektedir.
Girişimciliğin istihdam ve işsizlik ile bağlantılı olarak umut verici bir seçenek olabileceği sıklıkla
vurgulanmakla birlikte bu ağırlık tez sayılarına yansımamıştır. Çalışmada verilen girişimcilik türleri
ve boyutlarının birbirinden kesin sınırlarla ayrılması söz konusu değildir. Örneğin; “turizm
sektöründe sürdürülebilir kadın girişimciliği” ya da “teko-girişimcilik faaliyetlerinin sosyal
sorumluluk boyutu” gibi konular karşımıza çıkabilmektedir. Geniş bir çerçevede düşünüldüğünde
kurulmuş her girişimin istihdam yarattığı belirtilmelidir. Burada yapılan ayrım tez başlığında vurgu
yapılması ile ilgilidir.
Bu çalışma Türkiye’de girişimcilik ile ilgili olarak yapılan mevcut tezlerin genel profilini ve
durumunu ortaya koymaktadır. Çalışmanın ileride yapılacak girişimcilik konulu çalışmalar için
hangi tür ve boyutlarda yoğunlaşma olduğu ve konunun çerçevesinin genişliği gibi bilgileri
sunmaktadır. Son söz olarak, girişimcilik ile ilgili olarak yapılan tezlerin sayılarının, örneklem
çeşitliliğinin ve ele alınan boyutların çeşitlenmesi ve yapılmış bu çalışmalar ile ilgili analizlerin de
farklı eksenlerde yürütülerek karar alıcılara, girişimcilik niyeti olanlara yol gösterici olması
sağlanmalıdır.
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Ek Tablo 1. YÖK (Ulusal Tez Merkezi) Veri Tabanında Bulunan Lisansüstü Tezlerin Yıllara Göre
Dağılımı

Yıl

Yüksek
Lisans

Doktora

Tıpta
Uzmanlık

Sanatta
Yeterlik

Diş
Hekimliği
Uzmanlık

Tıpta Yan
Dal
Uzmanlık

Toplam

1900
1959
1960
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

0
0
0
1
0
1
1
0
0
5
0
5
31
28
47
85
63
58
82
56
111
104
116
121
167
416
861
1174
1837
2633
2722
3128
3494
4046
4396
4995
5976
7638
7208
7718
7459
6491
8953
10233
10438
11769

0
1
1
0
2
5
4
8
8
14
23
25
36
51
65
77
73
69
77
112
73
107
110
132
217
240
335
290
354
549
708
876
1004
1105
1232
1416
1681
1738
1865
2158
2290
1938
1928
2557
2740
2660

1
0
0
0
0
0
0
0
2
8
8
27
36
35
38
63
102
162
148
188
227
232
287
232
312
347
384
455
422
489
731
844
933
854
748
995
1196
1496
1394
1460
1349
1204
1377
1511
1614
1993

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
12
8
13
18
26
34
42
74
16
63
37
29
24
48
46
35

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
2
2
0
5
43
30
45
14

1
1
1
1
2
6
5
8
10
27
31
57
103
114
150
225
238
289
307
356
412
443
513
485
697
1003
1580
1919
2613
3678
4173
4856
5445
6023
6402
7441
8896
10947
10485
11401
11135
9667
12325
14380
14884
16471
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2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Toplam

12739
16016
14686
13919
14792
19763
16803
15458
17132
19692
21343
21331
24541
29406
10761
383049

2687
2668
3580
3673
4163
4662
4800
4827
5021
5408
5779
6172
6538
7104
2408
100444

1999
1612
1559
2162
2609
3127
3201
2683
2701
2724
2615
2867
3721
3480
1169
62133

42
46
46
68
66
70
86
88
74
101
96
104
112
118
48
1697

1172

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
81
182
335
327
131
1060

18
22
14
12
31
73
43
76
164
111
9
5
14
5
1
744

17486
20364
19885
19834
21661
27695
24933
23132
25092
28036
29923
30661
35261
40440
14518
549127
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TÜRKİYE’DE EĞİTİMLİ KADINLARIN İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ
DURUMU VE KARİYER YÖNELİMLERİ: TÜİK VERİLERİ
BAĞLAMNINDA BİR DEĞERLENDİRME
THE CONDITION AND CAREER TRENDS OF EDUCATED WOMEN
IN TURKEY’S LABOUR MARKET: AN ASSESSMENT IN THE
CONTEXT OF TUIK DATAS
Büşra HALİS ÖZTÜRK1

ABSTRACT
Today, unemployment and employment constitute one of the most important problem areas of
societies. In this context, the situation of women in terms of both labor force participation and
working conditions in the labor market, requires a separate examination. As a matter of fact, the
inclusion of women in working life is accepted as an important element of social development and
prosperity. Women with low overall labor force participation rate in Turkey, the data shows the level
of education increases, they attend more employment. The aim of this study is to determine the
preferences of educated women for working life in general. A literature review was made and
TURKSTAT data were used. The profile of the female workforce has tried to reveal working life in
Turkey. Revealing the current situation of the female labor force will shed light on policies to be
followed in this direction.
Key words: Labor market, Trained women, TUIK
ÖZET
Günümüzde toplumların en önemli sorun alanlarından birisini işsizlik ve istihdam konusu
oluşturmaktadır. Bu bağlamda işgücü piyasasında hem işgücüne katılımları hem de çalışma şartları
açısından ‘kadınların’ durumu ayrı bir incelemeyi gerektirmektedir. Nitekim kadınların çalışma
hayatına dahil edilmesi, toplumsal kalkınmanın, sosyal gelişmişliğin ve refahın önemli bir unsuru
olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de işgücüne katılma oranları genel olarak düşük olan kadınların,
eğitim seviyeleri arttıkça istihdama daha fazla katıldıkları verilerle görülmektedir. Bu çalışmanın
amacı da, genel olarak eğitimli kadınların çalışma hayatına yönelik tercihlerini belirlemektir. Konu
ile ilgili literatür taraması yapılarak, TÜİK verileri kullanılmış, Türkiye’de kadın işgücünün çalışma
hayatındaki profili ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kadın işgücünün mevcut durumunun ortaya
konulması bu yönde izlenecek politikalara ışık tutacaktır.
Anahtar Kelimeler; İşgücü piyasası, Eğitimli kadınlar, TÜİK
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1.GİRİŞ
Son yıllarda tüm Dünyada yaşanan küreselleşme olgusu, sosyo-ekonomik dönüşümler, işgücü
piyasalarının esnekleşme temelinde yeniden yapılanmasına neden olmuş, Türkiye’nin işgücü yapısı
da bu dönüşümden etkilenmiştir. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişle birlikte ülkeler
teknoloji yoğun ve katma değeri yüksek ürünlere yönelmişlerdir. Üretim sürecinde bilgi ve iletişim
teknolojilerindeki gelişmelerin takip edilmesi ülkelerin rekabet gücünü arttırmaktadır. Dolayısıyla
bu değişim sürecinde nitelikli işgücüne olan talep de artmaktadır. Klasik mavi yakalı ve güvenceli
işler, yerlerini giderek yarı zamanlı ve güvencesiz işlere bırakmış; bu ise kadınların ekonomik
aktivitelerini ve istihdam içindeki yerlerini derinden etkilemiştir. Bu süreçte kadınların çalışma
hayatındaki yerine ilişkin gelişmelerin tanımlanması ve analiz edilmesi, temel ilgi alanlarından biri
haline gelmiştir.
Kadınların ücretli olarak çalışma hayatına katılmaları, hem kendileri hem de toplum açısından son
derece önemlidir. Çalışma hayatına katılan kadınlar, sadece evi ve ailesi ile sınırlı bir hayatı olan ve
ekonomik anlamda erkeğe bağımlı olan klasik kadın modelini değiştirmektedir. Türkiye’de genel
olarak işgücüne katılma oranları çok düşük olan kadınların istatistikî verilerine bakıldığında,
kadınların çalışmaları ile ilgili yaygın görüş; “kadınların eğitim seviyesi arttıkça işgücüne katılım
oranları da artmakta” olduğu yönündedir. Öte taraftan, kadınların çalışma hayatına girmelerinin,
çalışma hayatından ayrılmalarının veya çalışma hayatına ara vermelerinin pek çok farklı nedeni
vardır. Konuya Türkiye açısından bakıldığında, kadınların çalışmasının önünde pek çok engel
bulunmaktadır. Ancak kadınların pek çoğunun çalışma veya çalışmama tercihleri bu engellerden
bağımsız olarak da oluşabilmektedir.
Bu çalışmada konu ile ilgili literatür taraması yapılmış ve TÜİK verileri kullanılmıştır. İstatistikî
veriler çerçevesinde kadın istihdamı irdelenerek özellikle çalışma çağındaki eğitimli kadınların
çalışma hayatına yönelik tercihleri belirlenmiş, çalışma hayatında yaşadıkları temel sorunlardan
bahsedilmiştir. Günümüzde kadın istihdamının ne durumda olduğunu anlamak için, bu alanda
yapılmış çalışmalar ve istatistiki veriler baz alınarak, kadının çalışma hayatındaki profili ortaya
konulacak ve bir durum tespiti yapılacaktır.

2. TOPLUMSAL DEĞİŞİM SÜRECİ VE YENİ ÇALIŞMA BİÇİMLERİ
20. yüzyılın son zamanlarında, modern endüstriyel toplumlarda aile ve demografik yapıdaki köklü
değişiklikler yeni ihtiyaçları ve sorunları ortaya çıkarmaktadır. Küreselleşme, hizmet sektörünün
büyümesi, teknolojinin gelişimiyle birlikte sermayenin uluslararası hareketliliği ve rekabet baskısı iş
organizasyonlarını ve üretim yöntemlerini büyük ölçüde etkilemekte, yeni üretim yöntemlerini
gündeme getirmektedir. Piyasanın değişen koşulları sonucunda yeniliklere uyum sağlayabilmek
amacıyla istihdamın geleneksel biçimleri çözülerek, yeniden yapılanma arayışlarına girilmiş, çalışma
süreleri esnekleştirilerek farklılaşmış bir yapıya dönüşmüştür. Esnekleşme uygulamaları ile iş-aileyaşam sorumlulukları da tartışılır hale gelmiştir. Nitekim pek çok ülke, çalışma süresi biçimlerinde
çeşitlilik, cinsiyete dayalı işbölümünde önemli değişimler, bireyselleşme eğilimleri ve yerinden
yönetim yönünde bir eğilimle karşılaşmaktadır. Özellikle doğum oranlarının giderek azalması,
evlilik yaşının ilerlemesi ve yarı zamanlı çalışmanın gündeme gelmesi ile kadınların işgücü
piyasasında daha uzun süre kalmaları, işsizlik karşısında gençlerin ve azınlıkların geçici işlerde
çalışma zorunda olmaları gibi nedenler emek arzı açısından esneklik baskısını oluşturmak
eğilimindedir (Parlak, 2016: 111).
Esnek çalışma daha açık bir ifadeyle; “işletmelerin üretim kapasitesine, piyasa ve rekabet koşullarına
daha fazla cevap vermek üzere katı kuralların yumuşatılarak taraflara daha çok serbestlik tanıyan bir
çalışma sisteminin benimsenmesidir.” Dolayısıyla, esnek çalışmanın amacı, değişen koşullara karşı
her alanda en kısa ve en iyi şekilde uyum sağlayarak, işletmelerin rekabet gücünü arttırmaktır. Esnek
çalışma şekillerinde iş, işin yapıldığı zaman ve mekan açısından farklılık göstermektedir. Yalnızca
belli işyerlerinde değil, birden fazla işyerinde aynı zamanda, farklı saatlerde yapılan işler de esnek
çalışma ile sağlanmaktadır. Ayrıca esnek çalışma, işçinin zaman yönünden bağımlılığını azaltan, işe
başlama ve bitirme saatleri işçi istek ve ihtiyaçlarına göre belirlenen, işçinin çalışmadığı günlerini
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izleyen haftalarda telafi edebilmesi imkanını tanıyan bir çalışma şeklidir. Böylelikle normal çalışma
düzeninde çalışamayacak durumda olan iş hayatı ile uyum sorunu yaşayan kişilere alternatif bir
çalışma sunulmuş olmaktadır (Karakoyun, 2007: 6).
İstihdam yapısında göze çarpan değişikliklerin başında ise, endüstri sektöründeki istihdam
daralırken, hizmet sektöründeki istihdamın artması gelmektedir. Buna bağlı olarak da mavi yakalı
kol gücü azalırken, beyaz yakalı işgücü artmaktadır. İşgücü niteliğinde meydana gelen bu değişme
ile kendi içerisinde beyaz yakalı işgücünün farklı nitelikler taşıması, farklı işler yapması da daha
karmaşık bir işgücü yapısını ortaya çıkarmaktadır. Eğitimden ulaşıma, turizmden bankacılığa sağlığa
kadar uzanan birçok sektör ile birbirinden çok farklı meslekleri, çalışma biçimlerini içinde barındıran
hizmet sektörünün gelişimi ile kadın işgücü daha fazla işgücü piyasasına girmekte ve çalışma yaşamı
cinsiyet açısından oldukça büyük değişikliklere uğramaktadır. Hizmet sektöründe çalışanların görece
olarak eğitimleri de nitelikleri de daha yüksek olmakta ve toplu hareket etmekten çok bireysel
davranmayı tercih etmektedirler (Koray, 2012: 164-169).
Bir başka açıdan bu dönemi kitle üretim sürecinin ardından oluşan yeni biçimlere referansla post
endüstri toplumları, post fordizm, post modern toplumlar olarak değerlendiren birçok çalışma
bulunmakta, özellikle bilgi işlem teknolojilerinin değer kazanması ve enformasyon üretiminin
stratejik hale gelmesine paralel biçimde enformasyon toplumları olarak da adlandırabilmektedir
(Bozkurt ve Baştürk, 2015: 424).
Nitekim post modernite sürecinde toplumsal hayatın diğer alanlarında olduğu gibi örgütsel alanda da
değişimler yaşanmıştır. Modern örgüt, hiyerarşik, bürokratik, zaman ve mekan bütünlüğüne sahip,
kontrol ve gözetime dayalı, tek boyutlu makine kullanımına sahip vasıfsız ya da yarı vasıflı
çalışanların hakim olduğu bir özelliğe sahipken; post modern örgütler ise esnek çalışma modellerinin
yaygın olarak kullanıldığı örgütlerdir. İşler, adem-i merkezi, katılımcı, çok yönlü beceri
gerektirmektedir. Yaşanan dönüşümün ortaya çıkardığı gerekliliklerin önemli bir bölümünü
çalışanların vasıf düzeyiyle ilgili gelişmeler oluşturmaktadır. Yeni eğilimler, çağdaş üretim
düzeninin bilgi temelli olmasını ve bilginin stratejik önemini belirleyici ilke haline getirdiğine
inanmaktadır. Buna göre teknolojik yeniliklerin bir gereği olan bilginin kullanımı ve rekabet
üstünlüğünün sağlanması ancak yüksek vasıflı, gerekli teknolojik avantajları kullanabilecek
çalışanlara bağlıdır (Zencirkıran, 2015: 37-50).
Yeni modelde işçinin yaptığı işlerin sayısının artması, yatay iş entegrasyonu, işçinin farklı nitelik
taşıyan işler yapması yürütme işlevine planlama, organizasyon ve denetimi de eklemek suretiyle
dikey düzeyde karar alma yetkisinin arttırılması, bekleme nedeniyle iş yapmadan geçen zamanının
azaltılmasına, işçinin zihinsel ve bedensel yeteneklerinin kullanılmasına yol açmaktadır. Artık
çalışanlardan birden fazla işi bir arada yapabilmeleri bir alandaki uzmanlıklarını diğer bir alanda
üretebilirlik artışına çevirmeleri beklenmektedir. Dil yeteneği yanında uluslararası hareket kabiliyeti
küreselleşme süreciyle çok daha önemli hale gelmiştir (Tokol, 2014:119).

3. GENEL HATLARIYLA KADINLARIN ÇALIŞMA TARİHİ
Toplumsal yapıda meydana gelen değişim ve gelişmelerle kendine yeni ve farklı roller yükleyen
kadın, eğitim almaya, kendi konumunun farkına varmaya, hizmet sektörü ve diğer sektörlerde
çalışmaya kısaca bilinçlenmeye başlamıştır. Kadınların Dünyada ve Türkiye’de çalışma tarihine
genel olarak bakılırsa;
XV ve XVIII. yüzyıllar arasında, Ortaçağda Avrupa’da terzilik, ayakkabıcılık ve fırıncılık, kadınların
erkekler ile birlikte en yoğun olarak çalıştıkları işkollarının başında gelmekteydi. Bu dönemde,
kadınlar, siyaset ve savaş gibi erkek işlerine dahil edilmeseler de çalışma yaşamında da ev yaşamında
da etkin bir konuma sahiptiler. Kasaba ve kentlerde, küçük sanat kollarında meydana gelen önemli
gelişmelerle birlikte, lonca üretim düzenin giderek önem kazandığı görülmektedir. Lonca düzeni
içinde; lonca otoritesi ve denetimi altında bazı sanayi kollarında yaygın ve yoğun biçimde olmasa
bile, kadın çalışanlara rastlanmış, hatta daha sonraki yıllarda yalnızca kadınların çalıştığı bazı iş
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kolları doğmuştur (Koca, 4-5).
18. yüzyılın ikinci yarısında yeni teknolojilerin üretim sürecine katılması ile başlayan Sanayi
Devrimi, mevcut toplumsal yapıyı yeni üretim ilişkileri çerçevesinde köklü biçimde dönüştürmüş,
kadınlar ücretli işçi olarak ilk defa bu dönemde çalışmaya başlamışlardır. Sanayi Devrimini izleyen
yıllarda, dokuma sektöründeki gelişmelere paralel olarak, özellikle teknik gelişmelerin, üretim
tekniğini basitleştiren makinelerin, işbölümü ve uzmanlaşmanın kadın emeğinden yararlanmayı
kolaylaştırması ve dokuma sektöründe kadın işgücünün, erkeklerden çok daha başarılı olmalarının
büyük rolü olmuştur. Bu süreçte üretimin merkezileşmesi ve yoğunlaşması işgücü talebini arttırmış
zamanla artan rekabet işletmeler için üretim maliyetlerinin düşürülmesi anlamında ucuz kadın
emeğinin kullanılmasını sağlamıştır (Ulaş, 2014: 305).
Bir diğer taraftan kadınların ev dışında gelir getirici işlerde çalışmaya başlaması endüstri
devriminden sonra gelişen birbirinden bağımsız birçok nedene dayanmaktadır. Bunlardan ilki,
kadınların eğitim olanaklarından daha yaygın bir şekilde yararlanmaya başlamasıdır. İkinci bir
neden, ailenin kadının gelirine ihtiyaç duymasıdır. Sanayileşmeyle birlikte kırdan kente göç artmış,
kentteki aile, kırdaki üretici yapısını kaybetmiş ve tüketici bir birim haline gelmiştir. Kentli ailenin
dışarıdan karşılamak zorunda olduğu artan ihtiyaçları için hane gelirine katkı sağlama gerekliliği
ortaya çıkmıştır. Özellikle kentlerde, kadınlarda evlenme yaşının yükselmesi, doğum oranlarının
azalması evlilikten ziyade meslek ve işlerine dayalı bir kimlik oluşturma eğiliminin artması da
nedenler arasında sayılabilir. Diğer taraftan sanayileşmeyle birlikte aile yapısında meydana gelen
değişim de önemli bir etkendir. Sanayileşme ve kentleşmeyle birlikte geleneksel geniş aile yapısı
çözülmüş, anne, baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile yapısı yaygınlaşmıştır (Uşen ve Delen,
2011: 133). Öte yandan kadınların yardım alabildiği ev hizmetleri artmış, teknolojik gelişmeler
sayesinde de kadına yüklenen sorumluluklar azalmıştır. Dolayısıyla kadınların ev dışında gelir
getirici bir işte çalışma imkanı artmıştır. Kadınlar da aile ya da kariyerden birini tercih etmek yerine
her ikisini de yürütmeyi tercih etmektedirler.
Özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında ülkeler üzerinde siyasi, ekonomik ve sosyal yönden bazı
değişiklikler meydana gelmiş, uluslararası sosyal politikanın gelişiminde de önemli adımlar atılmış,
kadın işgücünü koruyucu ve destekleyici hukuksal düzenlemelerin geliştirilmesine yol açmıştır ve
bu değişimlerle birlikte kadının toplumdaki ikincil statüsü, toplumsal rolü ve cinsiyet ayrımcılığı
sorgulanmaya başlanmıştır. 1946’da Birleşmiş Milletlerin kurulmasıyla birlikte İnsan Hakları ve
Kadının Statüsü Komisyonu kadının toplum hayatına katılım oranını belirlemek için faaliyete
başlamıştır.
İngiltere başta olmak üzere Almanya, Fransa gibi erken sanayileşen ülkelerde bu hukuki
düzenlemeler genel olarak çalışma sürelerinin azaltılması, yeraltında çalışmanın yasaklanması gibi
kadın işçilerin yaşadığı temel sorunlar etrafında gerçekleştirilmiştir. Kadın işçilerin çalışma
hayatında yaşadıkları temel sorunlara ilişkin hukuki düzenlemelerin belli ölçüde de olsa hayata
geçirilmesi ise ancak 19. yüzyılın sonuna doğru gerçekleştirilebilmiştir. 20. yüzyılın ilk yarısında
savaşlar nedeniyle, özellikle Avrupa ve ABD’de erkek işgücünün çalışma hayatından çekilmesi
kadın işgücünün istihdamını önemli ölçüde arttırmıştır. Bu süreçte kadın çalışmasına toplumsal
olarak yüklenen anlam da değişmiş, kadının eğitim olanakları artmış belli bir meslek çerçevesinde
uzmanlaşma yaygınlaşmıştır. 1980’li yıllara gelindiğinde uygulanmaya başlanan neo-liberal
ekonomi politikaları çerçevesinde emek piyasaları dönüşmüş esnek çalışma biçimleri gündeme
gelmiştir. Esnek çalışma biçimlerinin yaygınlaşması birçok Avrupa ülkesinde Japonya ve ABD’de
kadının işgücüne katılma oranını %50’lere yaklaştırmıştır ( Ulaş, 2014:306).
Tarihsel süreçte kadınların işgücüne katılım oranlarının artması, genellikle olumlu bir süreç olarak
algılanmıştır. Ancak kadınların işgücüne katılım oranındaki artışlar, ilk etapta düşük ücretli,
güvencesiz, niteliksiz emek gerektiren sektörler çerçevesinde gerçekleşmeye başlamıştır.
Dolayısıyla, kadınların işgücü piyasasında artan egemenliğinin, başlangıçta gelişmiş ülkeler için bile
nicel bir anlam ifade ettiğini söylemek mümkündür. Günümüzde ise gelişmiş ülkelerde kadınların
işgücü piyasasındaki statüsü, gelişmekte olan ülkelere kıyasla daha iyi olmakla birlikte, dünya
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genelinde işgücü piyasasında cinsiyet eşitliğinin tam olarak sağlandığını iddia etmek mümkün
değildir (Kılıç ve Öztürk, 2014:111).
Türkiye’de ise kadınların tarım ve ev dışındaki çalışma hayatına girmesi, 20. yüzyılın başlarında
yaşanan savaşlar dolayısıyla erkeklerin çoğunun orduya katılması sonucu azalan işgücünü
desteklemek zorunluluğuyla başlamıştır. Özellikle Cumhuriyet sonrası hızlanan sanayileşme ve onun
getirdiği kentleşme ve göç etkenlerinin yanı sıra cumhuriyetin getirmiş olduğu hukuk sisteminin
kadına tanıdığı kadın-erkek eşitliği, istediği alanda öğrenim görme ve meslek edinme hakları,
kadınlar için yeni iş alanlarının açılmasına neden olmuştur. Kadın işgücünün en çok istihdam edildiği
sektör hizmetler sektörü olup, bu sektördeki iş alanlarından bazıları özellikle "kadınlar için uygun
alanlar" olarak toplumsal kabul görmüşlerdir. Sanayi sektörü, özellikle imalat sanayi halen kadın
işgücünün oldukça sınırlı olduğu bir sektör olma özelliğini korumaktadır. Oysa aynı sektörde tekstil,
gıda, hazır giyim gibi emek yoğun sanayi dalları için kadınlar halen tercih edilen işgücü
konumundadır (Koca, 5-6). Özellikle Türkiye’de eğitimli kadınların tercih ettikleri alan kamu
sektörü olmaktadır. Kamu sektörünün çalışma saatlerinin belli olması, akademisyenlik gibi bazı
işlerde kadınların daha esnek davranabilmeleri, sosyal güvencelerinin oluşu -diğer bölümde de daha
ayrıntılı değinileceği üzere- kadınları kamu sektöründeki alanlara yöneltmektedir.
Türkiye’de kadın istihdamının genel özelliklerine bakıldığında, istihdama düşük katılım oranları,
kayıt dışı istihdamın yaygınlığı ve çalışır yaştaki kadın nüfusunun önemli bir kısmının etkinlik dışı
kalıyor olması olarak sıralanabilir. Çalışan kadınların çoğu tarımsal alanlarda ücretsiz aile işçisi
olarak çalışmakta, son yıllarda kentsel alanlarda da kadınların kayıt dışı servis sektör işlerinde
yoğunlaştığı tespit edilmektedir. Özellikle 2008 yılında yaşanan küresel krizin etkisiyle beraber
kentsel işsizlik oranlarının kadınlar için daha hızlı yükseldiği tespit edilmiştir. Ayrıca kadınlar ve
erkekler arasında ücret farklılıkları söz konusudur. Kadınların iş, kariyer, iktisadi ve politik katılımda
eşitsiz konumlarının arkasındaki sır, kadınların toplumsal olarak ev kadını olarak tanımlanmasında
yatmaktadır (Kılınç, 2015: 127-129).

4. TÜRKİYE’DE EĞİTİMLİ KADINLARIN İŞGÜCÜ DURUMU VE KARİYER
YÖNELİMLERİ
İşgücüne katılımı etkileyen en önemli etkenlerin başında gelen eğitim, sadece işgücü piyasası
açısından değil toplumsal hayata da yön vermesi açısından ciddi önem arz etmektedir. Teknolojinin
sürekli gelişim içerisinde olması, küreselleşme sonucu artık ulusal sınırların ortadan kalkması, mal
veya hizmete olan talebin sürekli değişmesi ve dolayısıyla üretim biçimlerinin değişkenliği gibi
durumlar bize eğitimin ne denli önemli olduğunu göstermektedir. Günümüzde eğitim sadece eğitim
kurumlarından mezun oluncaya kadarki geçirilen süre olarak düşünülmemekte olup, işgücünün
yaşam boyu eğitimi söz konusudur. Eğitim seviyesinin yüksek olması da işgücüne katılma açısından
ele alınması gereken bir başka durumdur. Eğitim seviyesi yüksek olan işgücünün çalışma hayatına
dahil olma olasılığı daha yüksek olacaktır (Korkmaz ve Korkut, 2012:59).
Eğitim, kadınların ekonomik kalkınmadaki rolünü belirleyen ve onların istihdama tam katılımına
yardımcı olan en önemli faktördür. Alpaydın (2008) tarafından yapılan bir çalışma, eğitim durumu
ve yoksulluk arasında ters orantı olduğunu göstermektedir. Eğitim durumu yükseldikçe yoksulluk
oranları önemli ölçüde azalmaktadır. Eğitim; iş gücünün verimliliğini arttırmakta, aile gelirini
yükselterek yoksulluğun azaltılmasını sağlamakta, sağlık ve beslenmeyi geliştirmekte, doğurganlığı
azaltmakta ve dolayısıyla bir ülkenin toplumsal ve siyasal gelişimine katkıda bulunmaktadır. Kuzgun
ve Sevim (2004) tarafından yapılan bir çalışmada, kadınların eğitim düzeyi arttıkça kadının
çalışmasına yönelik olumlu tutumlarının arttığı, buna karşılık sadece üniversite eğitim almış
erkeklerin kadının çalışmasını olumlu olarak değerlendirdiği belirlenmiştir. Bu bulgular, eğitimin
bireylerin toplumsal yaşamına ve kararlarına etkisindeki yerine ilişkin umut verici bulgular olarak
değerlendirilebilir. Ufuk ve Özgen (2001), eğitimin birçok alanda kadının ilerlemesi için bir
başlangıç noktası oluşturduğunu ifade etmiştir. Bununla birlikte, eğitim, kadının toplum içindeki
konumu ve istihdam olanakları üzerinde etkili olan en önemli faktörler arasında gösterilse de
araştırmalar, kadının eğitimli olmasının sosyo kültürel yapı ile başa çıkabilmesi için her zaman
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yeterli olmadığını, toplumda geleneksel bir kadın imajının ve sosyal bir baskının olduğunu
göstermektedir (Özaydınlık, 2015: 104-105).
Bu çalışmada kadınların kariyer yönelim tercihleri incelenmekte, özellikle de üniversite mezunu
kadınlara odaklanılmaktadır. Türkiye’de araştırmalarda çok fazla yer bulmayan eğitimli kadınların
durumu genel itibariyle gelişmişlik açısından benzer ülkelerin gerisinde kalmaktadır. Üniversite
mezunu kadınların işgücü piyasasına düşük katılımlarını ilginç kılan yönler, bu kadınların eğitimli
olmaları sebebiyle işgücü piyasasından nispeten olumlu koşullarla karşılaşmaları ve buna rağmen
çeşitli sebeplerle işgücü piyasasından uzak kalmalarıdır. Bu çalışmada istatistiki veriler ışığında
eğitimli kadınların işgücü piyasasındaki durumları, tercih ettikleri meslekler incelenmekte ve katılım
kararlarını etkileyen birtakım etkenler ortaya konmaktadır.
Genel olarak bu konuda yapılan çalışmalar eğitim seviyesi düşük kadınlara odaklanmış ve kadınların
işgücüne katılımları önündeki engellerden bahsedilmiştir. Bu engeller genel olarak iki başlık altında
değerlendirilirse; işgücü piyasasının yapısına dair etkenler ve toplumsal cinsiyet rolleri. Düşük
eğitimli kadınlar olumsuz işgücü piyasası koşullarıyla karşılaşmaktadır. Bu kadınlar ücretlerin düşük
olduğundan, sigortasız çalıştırılmaktan, uzun saatler ve kötü fiziksel koşullardan ve çocuk bakım
hizmetlerinin eksikliğinden şikayet etmektedir. Diğer taraftan geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri
kadınların ev içi üretimden sorumlu olduğu bir iş bölümünü dikte eder. Bu durumda kadınlara
yüklenen birincil sorumluluk çocuk bakımı ve ev içi üretimdir. Kadınlar işgücü piyasasına girdikleri
takdirde hem ev içi üretimi hem de işgücü piyasasında çalışmayı sırtlamak zorunda kalmaktadır.
Bütün bu koşullar altında, düşük eğitimli kadınların işgücü piyasasından uzak kaldığı görülmektedir.
Eğitimli kadınların eşleri de eğitimlidir, daha geç evlenirler, daha geç ve daha az çocuk sahibi olurlar.
Daha eğitimli oldukları için bu kadınlar işgücü piyasasında daha yüksek ücretler kazanabilir ve
dolayısıyla çocuk ve yaşlı bakımına nispeten daha rahat erişebilirler. Buna rağmen Türkiye’de
üniversite mezunu kadınların işgücüne katılımı gelişmişlik açısından benzer ülkelere kıyasla düşük
kalmaktadır. Ne kadar eğitimli olursa olsun kadın çalıştığı takdirde hem asli görevini yerine
getirmiyor olduğu düşüncesiyle iç çatışma yaşamakta hem de her iki sorumluluğu birden yerine
getirmek için çift vardiya üstlenmektedir. Bu koşullar altında kadınların işgücü piyasasına katılmaları
veya işgücü piyasasında kalmaları zorlaşmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği birçok farklı etkeni
belirleyen bir etken olsa da yine de işgücü piyasasına giren kadınların çalışmaya değer atfettikleri
görülmektedir (Cansuz ve Kökkızıl, 2015: 1-3).

5. EĞİTİMLİ KADINLAR İLE İLGİLİ VERİLER
En son Nisan 2019’da yayınlanan TÜİK İşgücü İstatistiklerine göre Türkiye nüfusunun %49,8’ini
kadınlar oluşturmaktadır. Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2019 yılında, Türkiye’de
15 ve daha yukarı yaştaki nüfus içerisinde istihdam oranı %46 olup, bu oran erkeklerde %63,2
kadınlarda ise %29,2 oldu. Avrupa Birliği üye ülkelerinin istihdam oranı incelendiğinde; 2015
yılında kadın istihdam oranının en yüksek olduğu ülke %74 ile İsveç iken en düşük olduğu ülke
%42,5 ile Yunanistan oldu. Avrupa Birliği üye ülkelerinin (28 ülke) ortalama kadın istihdam oranı
ise %60,4 oldu. Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 2019 yılında, Türkiye’de 15 ve daha
yukarı yaştaki nüfus içerisinde işgücüne katılma oranı %52,9 olup, bu oran erkeklerde %71,8
kadınlarda ise %34,5 oldu.
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Tablo 1: Tamamlanan en son eğitim seviyesi ve cinsiyet oranı (25 yaş ve üzeri)
Okur-

Bir

öğrenim

yazar

kurumundan

olmayan

mezun

İlkokul

İlköğretim

Ortaokul

Lise ve Dengi

ve Dengi

Yüksekokul

Yüksek

ve Fakülte

Lisans

Doktora

olmayan
2000

27.4

7.5

45.2

5.3

9.1

5.4

2008

18.0

7.4

42.7

0.7

4.9

12.2

6.5

0.5

0.1

2009

17.1

6.9

44.3

1.2

4.9

12.6

7.3

0.5

0.2

2010

13.9

7.1

40.1

6.1

5.5

13.8

7.7

0.7

0.2

2011

11.4

8.2

39.3

8.1

5.1

14.5

8.8

0.7

0.2

2012

10.7

9.0

40.0

4.2

5.6

16.0

10.6

0.4

0.2

2013

9.4

9.2

37.7

9.4

4.9

14.4

10.7

0.9

0.3

2014

9.2

9.0

36.6

9.3

6.1

15.0

11.7

1.0

0.3

2015

9.0

8.8

35.9

9.2

5.9

15.6

13.1

1.1

0.3

2016

9.0

13.1

http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=1068
TÜİK verilerine göre 2000-2016 yılları arasında kadınların tamamladıkları en son eğitim seviyesine
bakıldığında 2000’li yıllarda okur-yazar olmayan kadın oranı %27.4’lerden 2016 yılında %9’lara
gerilemiştir. Yine çalışmamız açısından önemli olan eğitimli üniversite mezunu kadınların oranı
2000’li yıllarda %5.4 iken, 2016’da %13.1’re çıkarak yeterli düzeyde olmasa da nispeten
yükselmiştir. Öte yandan son istatistiki verilere göre nüfus üzerinden bakıldığında;
Tablo 2: Bitirilen Eğitim Düzeyi ve Cinsiyete Göre Nüfus (6+yaş) 2015 Türkiye
Bitirilen eğitim düzeyi

Toplam

Erkek

Kadın

Okuma yazma bilmeyen

2.644.144

452.277

2.191.867

Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen

8.697.753

3.689.832

5.007.921

İlkokul mezunu

19.825.078

8.903.202

10.921.876

İlköğretim mezunu

10.690.444

5.314.047

4.009.122

Ortaokul veya dengi okul mezunu

7.269.584

4.130.893

3.138.691

Lise veya dengi okul mezunu

12.990.847

7.436.617

5.554.230

Yüksekokul veya fakülte mezunu

8.340.145

4.606.778

3.733.367

Yüksek lisans mezunu

641.210

372.049

269.161

Doktora mezunu

168.211

100.940

67.271

Bilinmeyen

597.642

297.439

300.203

Toplam

70.497.783

35.304.074

35.193.709

Kaynak: TÜİK ADNKS Eğitim, Kültür ve Spor Veritabanı 2015Sonuçları
* Yabancılar kapsama alınmamıştır.
Eğitimin temel kademelerinde sağlanan gelişmelere paralel olarak yükseköğretim kademesinde
önemli gelişmeler yaşanmıştır.
2005/06 yılında %18,85 olan toplam yükseköğretim net okullaşma oranının 2015/16 öğretim yılında
%40,87'e yükseldiği görülmektedir. Kadınlar açısından bu oran 2005/06 yılında 17,41 iken 2015/16
öğretim yılında %42,62’e yükselmiştir. Yükseköğretim kademesinde cinsiyet oranı %90,54’dür.
2015/16 yılı itibariyle üniversitede eğitimini sürdüren 6.689.185 öğrencinin %45,8’ini kadınlar
oluşturmaktadır. Lisansüstü düzeyde yüksek lisans programına devam eden öğrencilerin %40,1’ini
doktora programlarına devam eden öğrencilerin ise %41,4’ünü kadınlar oluşturmaktadır. Kadın oranı
eğitim bilimleri (%68,6), sağlık (%63) ve el sanatları (%63,3) alanlarda yoğunken, mühendislik
(%21,8), mimarlık ve inşaat (%32,9), veterinerlik (%30,6) gibi alanlarda da önemli ölçüde
düşmektedir. (Türkiyede Kadın Mayıs Raporu 2017)
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Tablo 3: Türkiye’de 15 Yaş ve Üzeri Kadınların Eğitim Durumuna Göre İşgücüne Katılım Oranları
Okur-yazar olmayanlar (%)

Lise-altı eğitimliler (%)

Lise ve dengi meslek (%)

Yüksek Öğretim (%)

Yıllar

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

Kadın

Erkek

2000

25.2

56.7

23.0

74.9

31.8

70.8

70.1

83.2

2001

24.8

52.5

24.2

73.7

31.1

71.6

70.8

84.3

2002

24.4

48.1

24.9

72.3

31.9

69.7

71.5

84.5

2003

23.6

48.7

23.4

70.7

28.9

69.0

69.5

82.7

2004

19.3

46.8

22.8

72.3

30.6

73.3

71.3

85.3

2005

17.5

43.5

21.8

71.8

30.9

73.8

70.0

84.7

2006

16.2

40.4

21.8

70.8

31.4

73.6

69.8

84.1

2007

15.3

36.3

20.9

71.5

31.2

72.6

69.6

83.6

2008

14.5

36.0

20.2

69.2

29.1

66.2

70.0

82.7

2009

15.0

37.1

21.8

69.1

30.4

69.1

70.8

81.3

2010

16.3

36.8

23.8

69.4

30.4

68.1

71.0

84.3

2011

17.1

37.8

25.1

69.9

30.3

69.7

70.8

85.3

2012

16.7

34.0

25.6

69.1

30.6

69.1

70.9

85.1

2013

17.4

33.8

26.3

69.1

32.1

70.1

72.2

86.1

2014

16

33.6

25.8

68.9

31.9

71.0

71.3

85.0

2015

16.1

30.9

26.6

68.8

32.7

71.3

71.6

86.2

2016

17.8

30.4

48.4

68.9

54.4

71.2

79.7

86.4

Tablo 3’te 2000-2016 döneminde bütün eğitim grupları için hem kadın hem de erkeklerin Türkiye’de
ki işgücüne katılım oranlarında eğitim durumuna göre eğitim seviyesi arttıkça işgücüne katılım
oranının arttığı görülmektedir. 2000- 2016 döneminde Türkiye’ de okuryazar olmayan ve lise altı
eğitim alan kadınların lise ve dengi eğitim alanlar ile yüksek öğrenimli kadınlara göre işgücüne
katılım oranları düşüktür. Yüksek öğrenimli kadınların iş gücüne katılım oranı oldukça yüksektir.
Eğitim durumlarına göre kadın işgücüne katılımında ise % 79,7 ile en fazla yükseköğretim
düzeyindeki kadınlar ön plana çıkmaktadır. Daha sonra ise mesleki veya teknik lise (%54,4)
düzeyindeki kadınların işgücüne katılımın daha yüksek olduğu görülmektedir. İstatistiklere göre
kadınlarda eğitim seviyesi yükseldikçe çalışma hayatına katılımlarının da arttığı yönünde bir sonuç
çıkmaktadır.
Tablo 4: İstihdam edilen kadınların yıllara göre meslek grupları
2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

1

6.122

5.047

5.258

5.595

6425

7309

7689

8312

2

119

126

158

183

189

220

179

212

3

442

427

503

522

632

780

1035

1279

4

299

311

406

471

435

535

360

403

5

425

431

503

584

661

775

732

845

6

342

356

478

548

634

867

1385

1606

7

3.283

2.141

1.842

1790

2093

2101

1750

1540

8

418

335

322

287

378

321

437

444

9

138

195

221

207

232

251

273

268

10

656

725

824

1002

1171

1459

1538

1715
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Notlar: 1. Toplam İstihdam edilenler 2. Kanun yapıcılar, üst düzey yöneticiler ve müdürler 3.
Profesyonel meslek mensupları 4. Yardımcı profesyonel meslek mensupları 5. Büro ve müşteri
hizmetlerinde çalışan elemanlar 6. Hizmet ve satış elemanları 7. Nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık,
ormancılık ve su ürünleri çalışanları 8. Sanatkârlar ve ilgili işlerde çalışanlar 9. Tesis ve makine
operatörleri ve montajcılar 10. Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar.
Tablo 4’de istihdam edilen kadınların yıllara göre meslek gruplarına bakıldığında; 2002 yılında ve
diğer yıllarda da nitelikli tarım, hayvancılık, avcılık, ormancılık ve su ürünlerinde çalışan kadınların
ve nitelik gerektirmeyen işlerde çalışan kadınların sayısının en yüksek olduğu görülmektedir. Yine
2002 yılında ve diğer yıllara bakıldığında kanun yapıcılar, üst düzey yöneticiler ve müdürlerin
oranının diğer meslek grupları içerisinde en az olduğu görülmektedir. İkinci en düşük kadın çalışan
sayısının ise tesis ve makine operatörleri ve montajcılar içerisinde olduğu söylenebilir. Öte yandan
büro ve müşteri hizmetlerinde çalışanlar ile hizmet ve satış elemanı olarak çalışanlar birbirini takip
etmekte, profesyonel meslek grubunda çalışanlar ile yardımcı profesyonel meslek grubunda çalışan
kadın sayıları da bunlardan sonra gelmektedir.
Tablolar dışında kadınların tercih ettikleri güncel kariyer meslekler; Öğrenim Düzeyine ve Cinsiyete
Gore Türkiye Nüfusu Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) Kadın İstatistiklerine (2011) ve Kadın
Statüsü Genel Müdürlüğü’nün Türkiye’de Kadının Durumu Raporu’na (2012) göre, kadınların
meslek secimi ile ilgili verilere bakıldığında Diş Hekimliği, Eczacılık, Edebiyat, Dil, Tarih ve
Coğrafya, Fen, Eğitim, Güzel Sanatlar, İlahiyat ve Mimarlık Fakültelerinde eğitim gören kadın
oranının erkeklerden fazla; Tıp, Mühendislik, Ziraat, Veterinerlik, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültelerinde erkek öğrencilerin kadınlara göre çoğunlukta olduğu görülmektedir. Teknik
bilimlerde okuyanların %70’inden fazlasını erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Toplumda kadınların
seçeceği ya da edineceği mesleklerde de toplumsal cinsiyet rollerinin baskın etkisi olduğu
görülmektedir (Özaydınlık, 2014: 102).
Eğitimli kadınların iş güvencesi ve çalışma saatlerinin düzenli olması nedeniyle en geniş istihdam
fırsatı buldukları alan kamu sektörüdür. Kamu sektöründe de öncelikli olarak sağlık, eğitim-öğretim
ve avukatlık gibi hizmetleri yerine getiren kadın çalışanların sayısı her geçen gün artış
göstermektedir. Ayrıca son yıllarda hizmet sektöründeki kadın çalışanların sayısındaki artışta,
sektörün genişlemesinin yanında bazı işlerin kadınlara özgü olarak nitelenmesinin payı büyüktür.
Ancak kadın çalışanların sayısındaki artışa rağmen karar verici konumda olan kadınların, hem kamu
sektöründe hem de özel sektörde oranının oldukça düşük olduğu görülmektedir. (Yılmaz vd., 96).
Kadınların yerel yönetimlerde temsilinin hala istenilen düzeye ulaşmadığı söylenebilir. Bunun yanı
sıra, Türkiye’ de uzmanlık gerektiren mesleklerde kadın oranları oldukça yüksek düzeydedir. Bugün
ülkemizde üniversitelerde kadın öğretim elemanı oranı yaklaşık % 42.62’dir. Bu kapsamda,
profesörler içerisinde kadın oranı % 29.5, doçentler içerisinde kadın oranı % 35.1, yardımcı doçent
%40.2, öğretim görevlileri içerisinde kadın oranı % 43.8, araştırma görevlileri %49.8’dir. Ayrıca,
177 üniversitenin içinde 15 kadın rektör görev yapmaktadır. Mimarların % 39’u (Mimarlar Odası,
Haziran 2010), avukatların ise % 40’ı ve bankacıların % 51.2’si, polislerin % 5.9’u kadındır (TUİK,
2003-2016). Devlet Personel Başkanlığı’nın Aralık 2016 yılı verilerine göre kamu kurum ve
kuruluşlarında istihdam edilen personelin % 37’sinin kadın, % 63’ünün ise erkek olduğu
bildirilmektedir. Kadınların bürokrasi içerisinde üst düzey karar verici konumlardaki oranının düşük
olduğu görülmektedir. Bürokraside üst düzey yöneticilerin % 91’i erkek, % 9’u kadındır. Ötesi,
Türkiye'deki kadın akademisyenlerin özellikle de üst ünvanlarda temsil oranı, uluslar arası
kıyaslamalarda uzun süredir dikkati çekecek kadar yüksek ve dünya standartlarının üzerinde
bulunmaktadır.
Türkiye'de kadın öğretmenlerin, okul öncesi (%95) ve ilköğretim (%95) düzeylerindeki oranları
dünyanın başka ülkelerinde olduğu gibi yüksektir. Kadınların öğretmenliği, geleneksel cinsiyet
rollerine uygun olması ve anne/eş/ev kadını beklentilerine elverişli alan bırakması nedeniyle tercih
etmeleri, görevle ilgili en önemli sorunlardan biridir. Büyük bir kesim, toplumun kendilerine biçtiği
kadın-anne rolünü ve kadın mesleği olarak sunulan öğretmenliği ataerkil normların belirlediği roller
çerçevesinde kabullenmektedir. Genelde, çalışmayı geçici ya da aile ekonomisine katkı olarak
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görmekte, kendilerine zaman ayırma, okuyup kendini geliştirme, sosyal çevre oluşturma, meslek
alanında ilerleme, kariyer yapma ve siyasal, sendikal etkinliklere katılma konusunda ciddi sıkıntılar
yaşamaktadırlar (Kagider, 2008:63).
Çalışma yaşamında özel sektörde yer alan kadınlar ise genellikle hizmet sektöründe finans,
sigortacılık, reklamcılık ve toptan veya perakende satış işlemlerinde erkeklere nazaran çok daha fazla
yer almaktadırlar. Endüstri sektöründe kadınların, kumanda pozisyonlara yerleştirilmelerinin risk
olduğu kanısı mevcuttur. Zira, özel sektörde çalışan kadınlar, geleneksel olarak kadın fonksiyonel
alanı diye adlandırılan ve tepe yönetim kademeleri için kariyer yolunda olmayan insan kaynakları,
şirket iletişimi, halkla ilişkiler ve pazarlama alanlarında sadece staff (kurmay) pozisyonlarda
çalışmakta olup, yetkisiz sorumluluklar üstlenmektedirler ( Kocacık ve Gökkaya, 2005: 207).

6. EĞİTİMLİ KADINLARIN İŞ YAŞAMINDA KARŞILAŞTIKLARI TEMEL
SORUNLAR
Kadınlar çalışma yaşamında işe girerken, iş esnasında pek çok sorunla karşı karşıya kalmaktadır.
Ancak çalışmamızda eğitimli kadınlara yer verildiğinden sadece temel bazı sorunlar ele alınacaktır.
Bu sorunlar; işyerinde özellikle özel sektörde yükselmelerde cinsiyete dayalı yapılan ayrımcılıklar,
cam tavan ve mobbing gibi ve çalışma yaşamında işten ayrılma kararında da etkili olan medeni
durum ve çocuk sahibi olma yani ailevi sorumluluklar ve aile yapısının çalışma kararına etkisi gibi
birtakım dış etkenler ve iç etkenlere genel itibariyle değinilecektir.

6.1. İşyerinde Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık ve Mobbing
Türkiye’de kadınların hem çalışma yaşamına girmesi, hem de girdikten sonra işte devamları
konusunda yasalarda cinsiyete dayalı ayrımcılık söz konusu olmamasına rağmen kadınların istihdam
alanında işe girebilme, çalışma yaşamına girebilen kadınların mesleklerini sürdürebilme veya
mesleklerinde yükselme doğrultusunda tüm potansiyelini ortaya koyabilme konusunda yaşadıkları
bazı sorunlar mevcuttur. Belli iş ve mesleklerin kadınlara uygun işler olarak toplumsal kabul
görmemesi, görev dağılımında adil davranılmaması ve iş piyasasındaki iş ve mesleklerin ‘kadın
işleri’ ve ‘erkek işleri’ olarak ayrışıp toplumsal kabul görmesinden dolayı, kadınlar ancak geleneksel
kadın mesleklerinde yoğunlaşmaktadır. Çalışma yaşamında karşılaşılan kadın-erkek ayrımcılığı,
kadınlara yönelik taciz, fiziki ortamla ilgili yaşanan sorunlar ve geleceğe yönelik kaygıların oluşu
kadın işçilerin sık sık işyeri değiştirmelerine neden olmaktadır. İşyerinde yükselme konusunda kadın
işçilerin, eğitim seviyeleri yüksek dahi olsa kadın-erkek ayrımcılığı ile karşı karşıya oldukları
görülmektedir (Yılmaz vd., 95-111).
Bunların yanı sıra kadınların ailevi sorumluluklarından dolayı işlerine yeterince önem veremeyeceği
ya da kadınların evleninceye kadar geçici olarak çalışacağı düşüncesi kadınlara karşı işe girişte
ayrımcılık yapılmasına neden olmaktadır. Örtülü ayrımcılık olarak da değerlendirilen
uygulamalardan bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir; yeni işçi alımlarında küçük çocuğu olan
annelerin tercih edilmemesi, işletmenin işten çıkarılacaklar listesinin ilk sıralarında daha çok yarı
zamanlı işçi olarak çalışan kadınların yer alması, çalışanlara verilen teşvik primlerinde tam-zamanlı
çalışanların tercih edilmesi ve daha çok yarı-zamanlı işçi olarak çalışan kadınların bundan
yararlanamaması, çok fazla seyahat gerektiren işlerde, bekâr kadınların tercih edilmesi gibi (Ergöl
vd., 2012).
Öte yandan çalışan kadın işçinin hamilelik ve doğum sonrası verilen zorunlu izin dönemi, doğal
olarak, işini kesintiye uğratmaktadır. Kadının doğurganlık özelliği işverence olumsuz
değerlendirilmekte ve maliyet unsurunu arttırıcı bir neden olarak kabul edilmektedir. Örneğin
Türkiye’de çalışan kadının hamilelik ve doğum sonrası işten ayrılması, iş güvencesi sağlanarak 6 ay
ücretsiz izin ve günlük çalışma süresi içinde doğan çocuğun emzirilmesi için 1,5 saat ücretli süt izni
kullanması gibi yasanın tanıdığı haklar olumsuz nedenler olarak değerlendirilerek, kadının verimi
daha düşük bir çalışan olarak görülmesini sağlamakta, yeni çalışma biçimleri de bu maliyetlerden
kaçınmanın aracı olarak görülmektedir (Hüseyinli, 2016: 119).
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Bir diğer taraftan ayrımcılık türü olarak kadınların, organizasyonların üst yönetim düzeylerine
ilerlemelerini durduran engeller, şeffaf tavanlar (glass ceiling) olarak adlandırılmaktadır. Şeffaf
tavan, örgütlerde tepe yönetim pozisyonu için kadınlara konulan keyfi engellerdir. Kadınlar ile üst
yönetim arasında yer alan ve onların başarılarına ve liyakatlarına bakmaksızın ilerlemelerini
engelleyen, açıkça görülmeyen, aynı zamanda aşılamayan engellerdir. Kadın, çalışma yaşamında
kendine belli bir kariyer hedefi oluşturabilmekte, ancak hedeflediği tepe noktadaki iş, “kadın” olduğu
için keyfi olarak kapatılmaktadır. Araştırmalara göre kadınların tepe noktalara gelmelerini
engelleyen nedenler şunlardır (Kocacık ve Gökkaya, 2005: 209).
1. Kadınların, çocuk büyütmek için kariyer süreçlerini yavaşlatmaları ve durdurmaları, tepe yönetim
noktalarına ulaşmaları için önemli bir engeldir.
2. Kadınlar, mühendislik, işletme, liderlik becerilerinden yoksun oldukları gerekçesiyle tepe
yönetime hazır değillerdir.
3. Kadınlar, genelde aile ve iş hayatındaki rollerini dengeleme arayışları içindedirler. Evlilik ve
çocuk, kadınların tam gün kendini işine vermesine engel olmaktadır. Böylece tepe yönetim için
gerekli olan zamanı ayıramamaktadırlar.
4. Kadınlar, geleneksel olarak insan kaynakları alanlarındaki kariyer kadrolarını kendileri
seçmektedirler.
5. Kadınlarda, tepe yöneticilik için gerekli olan iş tecrübesi ve otorite azdır.
6. Kadınlar, duygusal olmaları nedeniyle yönetme becerisinden yoksundurlar.
Siyve (2004) ise, kadınların üst düzey yönetici olmalarının önündeki engelleri ifade eden Cam
Tavan’ı yaratan iki önemli faktöre işaret etmektedir. Birinci önemli faktör, kadının kendi kendine
yarattığı engellerdir. Bunlar, aile hayatlarının zarar görmesinden duyulan endişe, nasıl olsa
yükselmem mümkün değil diyerek sonuna kadar gidememe ve bu yaklaşımın getirdiği özgüven
eksikliği, iş yaşamında kendi cinsini, öncelikle kadınları rakip olarak görme eğilimi seklinde
tanımlanabilir. İkincisini ise "çevresel faktörler" seklinde tanımlamak mümkündür. Örneğin, kadının
erkek dünyası tarafından bilinçli olarak sınırlandırılması, "nasıl olsa kariyerinin bir noktasında
ailesine daha fazla zaman ayırmayı tercih edecek" şeklinde erkekler tarafından geliştirilen inanç,
kadınların tabiatı itibarıyla erkeğe göre daha az becerikli, başarılı olma ihtimali düşük, liderlik vasfı
olmayan bireyler şeklinde önyargıyla tanımlanması kadınların terfilerini engelleyen çevresel
faktörler olarak görülmektedir.
Nitekim kadının hem aile içerisindeki rollerini yerine getirmesi, hem de iş yaşamında yöneticilik
pozisyonundaki yoğun çalışma temposuna ayak uydurmasının zorluğu, kadınların kariyer
gelişiminde engel teşkil etmektedir. Ayrıca kadınların doğum zamanlarında annelik görevlerinin ağır
basması, belli bir süre iş ortamından uzak olmasına neden olmakta, bu durum da kariyer açısından
kadınları olumsuz yönde etkilemektedir. Kadın yöneticilerin, hemcinslerinin üst düzey yönetici
pozisyonlarına gelmelerini istememesi (kraliçe arı sendromu), kadınlar arasında kariyer yarışının
kıskançlık ve çekememezliklere sebep olması kadınların üst düzey yönetici pozisyonuna
yükselmesinde en önemli engellerden birisidir (Örücü vd., 2007: 120-133).
Görüldüğü gibi şeffaf tavanın kadın ve erkek arasındaki rol farklılığından kaynaklandığı dikkati
çekmektedir. Kadınların iş yaşamlarında evlilik, aile ve çocuğun yerinin kariyerden önce geldiği ve
bu nedenle evlenene ve çocuk sahibi olana kadar, esnek kariyer planları yaparak gerektiğinde kolayca
bırakabilecekleri işleri tercih etmeleri öngörülmektedir.
Ayrımcılıkla ilgili yasal dayanaklara bakıldığında Anayasamızdaki eşitlik ilkesine ek olarak, 4857
sayılı İş Kanunu’nun 5. Maddesine göre iş ilişkisinde dil, din, ırk, cinsiyet vb. ayrım yapılamaz
hükmü bulunmaktadır. Başbakanlığın “Personel Temininde Eşitlik İlkesine Uygun Hareket Edilmesi
“konulu genelgesi kamuda işe alınmada hizmet gerekleri dışında cinsiyet tercihi belirtilemeyeceği
belirtilmektedir (22.1.2004/2004-7 tarih ve sayılı Genelge). Türkiye İş Kurumu Genel
Müdürlüğü’nün “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak
Alınacaklar İçin Yapılacak Merkezi Sınava Girecekler İle Eğitim Düzeyleri İtibariyle Merkezi Sınav
Dışında Kalanlar ile Bunların İşe Yerleştirilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” inde
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işgücü taleplerinde cinsiyet ayrımcılığına yer verilmemesi hükmü yer almaktadır (11.4.2006/26136
tarih ve sayılı Resmi Gazete). 2010/14 sayılı genelgede, kadınların sosyo-ekonomik konumlarının
güçlendirilmesi, toplumsal yaşamda kadın erkek eşitliğinin sağlanması, sürdürülebilir ekonomik
büyüme ve sosyal kalkınma amaçlarına ulaşılabilmesi için kadınların istihdamının artırılması ve eşit
işe eşit ücret imkânının sağlanmasının şart olduğu ifade edilmiştir. Bu genelgede koordinasyon
görevi verilen Çalışma Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nde Dezavantajlı Gruplar Daire
Başkanlığı kurulmuştur.
Son olarak kadınların işyerinde en sık karşılaştıkları Latince bir kavram olan “mobbing” ise,
psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, taciz, rahatsız etme veya sıkıntı vermek anlamına gelmektedir.
Mobbing (duygusal-psikolojik taciz), işyerinde bireylere üstleri, eşit düzeydeki çalışanlar veya astları
tarafından sistematik biçimde uygulanan her türlü kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılama, sindirme
gibi davranışları ifade etmektedir (Tınaz, 2006: 14). Psikolojik taciz, kurbanın yaşına ve cinsiyetine
bağlı olmaksızın ortaya çıkabilmektedir. Ancak oranlar kadınların erkeklere oranla daha fazla
psikolojik tacize maruz kaldıklarını göstermektedir. Kadın kurbanların daha fazla psikolojik tacize
uğramalarının nedeni olarak da, olumsuzlukları daha fazla algılamaya eğilimli olmaları
gösterilmektedir.
İşyerinde psikolojik tacizin Türk mevzuatında ilk defa yer alması yargı kararları ile olmuştur. Yargı
kararları neticesinde, işverenler tarafından istifaya zorlamada araç olarak kullanılan mobbing
kapsamında değerlendirilecek saldırılara maruz kalan işçiler, yine İş Kanununun “İşçinin haklı
nedenle derhal fesih hakkı” başlıklı 24. maddesinin “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller
ve benzerleri” başlıklı ikinci maddesi gereğince iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedip kıdem
tazminatına ve kıdem tazminatı ile karşılanmayan ek zararları varsa Borçlar Kanunu hükümlerine
göre maddi veya manevi tazminata hak kazanacaklardır.
Ayrıca 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “İşverenin genel yükümlülüğü” başlıklı
dördüncü maddesinde “İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü
olup…” ifadesine yer verilerek işçiyi gözetme borcuna değinilmiştir. Birçok Avrupa Birliği
ülkesinde yasal zemine kavuşmuş olan, hatta meslek hastalığı olarak nitelendirilen işyerinde
psikolojik taciz (mobbing) kavramının direkt olarak 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098
sayılı Türk Borçlar Kanununun başlıklı 417. maddesinde yer aldığı görülmektedir. Söz konusu
maddenin birinci fıkrasında “İşveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini korumak ve saygı
göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, özellikle işçilerin
psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar
görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.” ifadesine yer verilmiş, böylece işverene
işçinin kişiliğini koruma, kişiliğine saygı gösterme, sağlığını gözetme, işyerinde ahlaka uygun bir
düzenin gerçekleşmesini sağlama yükümlülüğü getirilmiştir.
Yukarıda bahse konu olan mevzuat dışında 19 Mart 2011 tarihinde “İşyerlerinde Psikolojik Tacizin
Önlenmesi (Mobbing)” konulu Başbakanlık Genelgesi Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
girmiştir. Genelge ile ayrım yapılmaksızın tüm çalışanların psikolojik taciz hakkında
bilgilendirilmesi, onur ve haysiyetlerinin koruması, önleyici tedbirlerin alınması ve çalışanların bu
türden bir tacize maruz kalmaları halinde başvuracakları yolların belirlenebilmesi amacıyla
hazırlanan Genelge kapsamında Bakanlığımıza da çeşitli görevler verilmiştir. Kamu kurum ve
kuruluşlarının yanı sıra özel sektör çalışanlarını da kapsayan bu genelgenin beşinci maddesi
kapsamında çalışanların uğradığı psikolojik taciz olaylarını izlemek, değerlendirmek ve önleyici
politikalar üretmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Devlet Personel
Başkanlığı, sivil toplum kuruluşları ve ilgili tarafların katılımıyla “Psikolojik Tacizle Mücadele
Kurulu” kurulmuştur. Bu kurul ilk adımda olarak ülkemizde psikolojik taciz kavramı konusunda
bilinçlendirme çalışmalarının yapılması, kamu ve özel sektörde eğitimler verilmesi ile ilgili
çalışmalar yürütmekte olup, ikinci adımda yasal düzenleme, tespit ve şikâyet mekanizmalarının
oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmayı planlamaktadır (Önder, 2013: 56-57).
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6.2. Ailevi Sorumluluklar ve Aile Yapısının Etkisi
Kadınların çalışmaya karşı tutumlarından bağımsız olarak, aileye ilişkin sorumlulukları
çalışma/çalışmama kararlarını etkilemektedir. Medeni durumları, çocuk sayısı ve yaşı, aile tipi, aile
ve eşin geliri ile ailenin sosyo-ekonomik durumu kadın istihdamını etkileyen unsurlardır. Evlenme
ve anne olma, istisnalar dışında, kadınların öncelikli tercihi olmaktadır. Çocukların yaşı küçüldükçe,
kadınların da işgücüne katılım oranı düşmektedir. Küçük yaşta çocuğu olan kadınlar, özellikle
çocukları belirli bir yaşa gelinceye kadar, istihdamdan kısa süreli olarak çekilmeyi veya kısmi sureli
çalışmayı tercih etmektedirler. Bu durumda kadının toplumsal analık rolünün getirdiği sorumluluğun
yanı sıra, çocuk bakım hizmetlerinin yeterli olmaması ve istihdam koşullarının ağır olmasının etkisi
de bulunmaktadır (Uşen ve Delen, 2011: 135).
Profesyonel meslek sahibi olan, yüksek gelir getiren işlerde çalışan kadının, kariyerine bağlılığı, başlı
başına işten aldığı doyum kadar bu iş nedeniyle ev / aile yaşamını iyi bir biçimde organize
edebilmesiyle de ilgili olmaktadır. Bu açıdan kadın için yapılan iş ve çalışma koşulları, aile yaşamını
etkilediği gibi, aile yapısı ve sorumlulukları da kadını, iş yaşamında erkekten daha fazla
etkilemektedir. Kadın, ev dışında gelir getirici bir işte çalışsa da büyük ölçüde cinsiyete dayalı iş
bölümü varlığını sürdürmektedir, kadının bu ikili rolü (çalışan kadın / ev kadını) genellikle birbirini
olumsuz etkilemektedir (Kocacık ve Gökkaya, 2005: 213).
Yine kreş ve yuvaların yetersizliği, yüksek ücretli oluşu ve temel eğitim kurumlarının bile çalışma
saatleri ile uyum sağlamayacak biçimde yarı zamanlı olarak tasarlanmış olması yanında çocuğa en
iyi annenin bakacağı yargısı da kadınların çalışmaya çocuk nedeniyle ara vermelerinin nedenlerini
oluşturmaktadır (Çakır, 2008: 33).
Bir diğer açıdan çalışanların fiziken işte olmalarına rağmen ruhen ve bedenen işte olmaya elverişli
olmaması performanslarında ve verimliliklerinde düşüşlerin yaşanması sorunudur. Diğer bir
anlatımla verimlilik kaybı işte olunmadığı zaman değil fiziken işbaşında olunduğu zaman
yaşanmaktadır. İş-yaşam dengesinin kurulamaması özellikle kadınları daha fazla etkilemekte,
kadınlar içinde de özellikle çalışan annelerin yaşadığı ikilemler pek çok psikolojik sıkıntıyı
beraberinde getirmektedir. Kadının geleneksel annelik rolü, çocuğunun hasta olduğu zamanlarda
onun yanında olmasını gerektirmekte ya da evde kendisine ihtiyaç duyan bir yakının varlığı kadının
kendisini ikilem içerisinde hissetmesine neden olmaktadır. Bu duyguları yaşayan kadınların
işyerinde oldukları zamanda tam kapasiteyle çalışmalarını beklemek pek olası görünmemektedir. İşyaşam rollerindeki çatışmayı yoğun olarak yaşayanlar, eğer işe odaklanmayı zorunlu kılan
mesleklerde çalışıyorlarsa, üretkenlikleri daha fazla etkilenebilmektedir (Çiftci, 2010: 156-164).
Süleyman Demirel Üniversitesi’nde akademik ve idari kadrolarda görev yapan kadın çalışanların
tükenmişlik düzeylerini belirlemek ve tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkenlerle ilişkisini ortaya
koymak amacıyla yapılan bir çalışmada; özellikle anneye bağımlı olunan 0-2 yaş arası döneminde,
çalışan kadınlar açısından doğum izinlerini tamamladıktan sonra çocuğundan ayrılma durumu, hem
anne hem de çocuk için oldukça zorlayıcı bir süreç olmaktadır. İşte bu noktada kadın çalışma
yaşamına ya ara vermekte, ya tamamen ayrılmakta ya da izinler sonrasında bağımlı dönemini
tamamlayamadan çocuğundan ayrılmak zorunda kalabilmektedir. Bu tercihin kadınlarda strese yol
açtığı söylenebilmektedir. Yani, evli kadınlar bekâr kadınlara oranla özellikle duygusal tükenme ile
daha çok karşılaşmaktadır. Çalışan evli kadınlar çocuklarına zaman ayırdığında kişisel başarı
duygusu pozitif etkilenmekte ve artmaktadır. Ayrıca eşlerinden yardım alan çalışan kadınların kişisel
başarı duygusu olumlu yönde etkilenerek artmakta ve çalışan evli kadınların yöneticileri tarafından
takdir edilmeleri, duyarsızlaşmayı ve duygusal tükenmeyi negatif yönlü etkileyerek azaltırken;
kişisel başarıyı pozitif yönde etkileyerek arttırmaktadır (Negiz ve Tokmakçı, 2011: 4051-4067).
Türkiye’de kadınların çalışmasına ilişkin yapılmış çalışmaların çoğu, çalışan kadınların ev ve iş
yerinde yaşadıkları zorlukları saptamaya yöneliktir. Üst düzey yönetici olarak çalışan kadınlar iş
hayatında ilerlemeyi istediklerini, ancak sorumluluklarının artmasıyla birlikte ev işlerinin aksadığını
ve kocalarının bundan rahatsız olduğunu dile getirmişlerdir. Kadınlar bu nedenle çok sık bir şekilde,
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evlilikleri ile meslekleri arasında tercih yapma durumunda kalmaktadırlar. Profesyonel meslek sahibi
kadınlar iş veya ev kadınlığının her ikisinin de önemli olduğunu ve her iki alandan yalnızca birisinde
başarılı olmanın kendilerini mutsuz edeceğini belirtmişlerdir. Bu nedenle rol çatışmasını daha yoğun
yaşamaktadırlar. Sonuçta, toplumda hala geçerliğini sürdüren “kadının yerinin evi olduğu” değer
yargısının kadının iş hayatına girmesini ve mesleğinde ilerlemesini olumsuz etkilediğini söylemek
mümkündür (Kuzgun ve Sevim, 2004: 17).
Yapılan bir diğer çalışmada ise kadınların %54,4’ü iyi bir anne ve eş olmayı, %30,9’u ekonomik
özgürlük kazanmayı, %8,7’si iyi bir evlilik yapmayı, %5,4’ü rahat bir yaşam sürmeyi %0,7’si ise
üretken olmayı hayattaki en önemli amaç olarak görmektedir. Araştırmaya katılan kadınların
%63,4’ü için evlilik ve çocuk sahibi olma durumunda çalışma, ekonomik zorunluluk koşuluna
bağlanmaktadır. Özellikle çocuk söz konusu olduğunda, çocuğa en iyi annesinin bakacağı düşüncesi
kadınlarda öne çıkmaktadır (Özçatal, 32).
Kadının iş-aile yaşamını geliştirmek için uygulanan diğer modeller Kadın istihdamının yüksek
olduğu Avrupa ülkeleri incelendiğinde bu ülkelerin kadın istihdamına yönelik politikalarının aile
politikaları içerisinde büyük öneme sahip olduğu, kadının iş yaşantısında devamlılığı için gerekli
hizmetlerin (çocuk bakımı vb gibi) evrensel olarak herkese eşit, sosyal güvenlik sistemleri içerisinde
ya da gelire göre değişen ancak karşılanabilir düzeyde olduğu görülmektedir. Esnek çalışma saatleri,
aile yardımları, uzun doğum izni süreleri, karşılanabilir ve kaliteli çocuk bakım hizmetlerinin
etkinliği ile gerçekleştirilebilir. Ebeveynlere çocuk bakım izninde verilen destek ve ücretlerde
oldukça iyi koşullarda düzenlenmiştir. Ayrıca, zorunlu öğrenim başlama yaşı 5; Avrupa'daki en erken
zorunlu eğitim yaşlarından biridir. 2012 itibariyle de yerel yönetimler yıllık olarak, çalışan ailelerin
çocuk bakım ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceklerini raporlamak zorundadırlar (Gerşil, 2015: 175).
Ülkemizde Yeni İş Kanunu’nun emek piyasasının esnekleştirilmesinde çok büyük bir çaba olduğu
inkar edilemez. Fakat kadın istihdamı perspektifinden baktığımızda, Türkiye’de kadınların yarızamanlı çalışmasının çok düşük olduğunu görüyoruz. Öncelikle devlet kamusal çocuk bakımı
hizmetlerini yaygınlaştırmalı ve herkese açık ve bedava hale getirmelidir. Daha sonra ev içi cinsiyetçi
rollerde dönüşüm yaratacak ebeveyn izinleri yasallaşmalı ve erkeklerin çocuk ve bağımlı bakımında
aktif rol almasını sağlayan düzenlemeler yapılmalıdır. Çocuk bakım hizmetlerine ilişkin yasal
düzenleme kadınların formel işlere girişini zorlaştırmakta ve kadın işçi çalıştıran işverenleri
cezalandıran nitelikler barındırmaktadır. İşverenlerin rolü ise işyerlerine özel kreş bulundurmakla
sınırlı kalmamalı, çalıştırdıkları kadın sayısına bakılmaksızın işletmelerinin içinde bulunduğu
belediyeye bağlı olarak işletilen ve yeni açılacak kreşlere doğrudan katkı yapmaları sağlanmalıdır.
Bu nedenle devletin kamu hizmeti olarak sunacağı çocuk bakımı hizmetlerini genişletmesi ve
ücretsiz hizmet haline getirmesi önerilmektedir. Devlet kreşlerinde bakım sürelerinin tam gün olarak
belirlenmesi de çalışan kadınlara destek olacaktır (Dedeoğlu, 2012: 53-59; Hüseyinli, 2016: 127).

7.SONUÇ
Kadınlar tarih boyunca üretimin her aşamasında çalışmasına rağmen, hala dezavantajlı bireyler
olarak değerlendirilmektedir. Kadınların işgücüne katılımı, sürdürülebilir kalkınmanın, sosyal
gelişmişliğin ve toplumsal refahın önemli bir unsuru olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de son
günlerde çalışma yaşamıyla ilgili birçok yeni yasal düzenleme yapılmaktadır. Bununla birlikte,
Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranlarının, özlenen rakamlarda olmadığı gözlenmekte ancak
eğitim seviyesi arttıkça işgücü piyasasına katılımın da arttığı sonucuna ulaşılmaktadır. Öte yandan
kadınların çalışma ortamında karşılaştıkları sorunların nedenleri yakından incelendiğinde, cinsiyete
dayalı mesleki ayrımcılığın önde geldiği, kadınlara yönelik yasal hakların sınırlı olduğu, yapılan
düzenlemelerde de işverenlerin keyfi uygulamalarda bulunduğu görülmektedir.
Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve siyasi alanlarda ilerlemesi, kadının sanayi ve hizmet sektörlerinde
hak ettiği yere ulaşmasıyla doğru orantılıdır. Dolayısıyla küresel düzeyde rekabet edebilir bir
ekonomi için, Türkiye’de nüfusun yarısını oluşturan kadınların iş hayatına katılması büyük önem
taşımaktadır. 1950’li yıllar Türk ekonomisinde sanayileşmenin ve köyden kente göçün hız kazandığı
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dönemler olmuştur. Türkiye’de kadın, gerçek anlamda 1950’lerden sonra oluşan bu dönüşümün
etkisiyle işgücü piyasası içinde yer almaya başlamıştır. Yani ülkemizde kadınlar çalışma yaşamına
aktif bir şekilde ilk olarak 1950’li yıllarda katılmıştır. Toplumsal yapıda meydana gelen değişim ve
gelişmelerle kendine yeni ve farklı roller yükleyen kadın, eğitim almaya, kendi konumunun farkına
varmaya, hizmet sektörü ve diğer sektörlerde çalışmaya kısaca bilinçlenmeye başlamıştır. Genel
olarak II. Dünya Savaşı’ndan itibaren tüm dünyada kadınların işgücüne katılım oranları artmıştır.
Özellikle gelişmiş ülkelerde kadınların işgücüne katılım oranları yıllar itibariyle tutarlı bir artış
sergilemektedir. Ancak, 1980’li yıllardan bu yana Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranları
düşüş göstermekle birlikte, son yıllarda bir artış sağlanmıştır.
Dolayısıyla kadının gücünün ücret karşılığı çalışma hayatına dâhil edilmesi ve bu yönde politikaların
izlenmesi ülke kalkınmasında önemli bir yere sahip olduğundan, kadınların çalışma koşullarının
iyileştirilmesi ve iş olanaklarının arttırılması en önemli konulardan birisidir. Kadın emeğinin
karşılığını aldığı, mutlu olduğu bir işte çalıştığında aile bütçesine katkıda bulunmasının yanı sıra,
gelirinin ve zamanının büyük bir kısmını çocukları için harcamaktadır. Dolayısıyla bu da gelecek
nesillerin daha sağlıklı ve eğitimli olmasına olanak sağlamaktadır. Kadınların işteki durumunun
iyileştirilmesi amacıyla, kanun ve kurallar eksiksiz olarak uygulanmalı, tüm ilgili taraflar üzerine
düşeni yapmalı, sorumluluklarını bütünüyle yerine getirmelidir. Öncelikle, kadınlara rahatsızlık
duymayacakları çalışma ortamları sunulmalı, işyerlerinde sürekli verilecek mesleksel eğitimlerle
destek olunmalı, her konuda bilinçlenmelerine, kendilerini geliştirmelerine olanak sağlanmalıdır.
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GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİYLE İLGİLİ 2008-2019 YILLARI ARASINDA
YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİ ÜZERİNE İSTATİSTİKSEL BİR
ARAŞTIRMA
A STATISTICAL RESEARCH ON GRADUATE THESIS
BETWEEN 2008-2019 ON ENTREPRENEURSHIP EDUCATION
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ABSTRACT
In this research, it is aimed to examine structurally the postgraduate theses which are also subject to
“entrepreneurship education”. Qualitative research method was preferred as the research method.
The data collection technique of the research is document analysis technique. 34 postgraduate theses,
which were made accessible by the National Thesis Center of Higher Education Council and made
on the basis of entrepreneurship education, were examined. The variables determined for the study
of these studies published between 2008-2019; university name, institute name, thesis type, title of
advisor, year, province of the university, number of pages, number of keywords, keywords, research
method, research type, sample, data collection techniques and statistical techniques used for data
analysis. As a result of the research, some findings were obtained. These; (i) the studies are
concentrated at the master's level, (ii) intensive studies are conducted in universities in Istanbul, (iii)
most studies are conducted in 2016, (iv) entrepreneurship, entrepreneurship education,
entrepreneurship tendency and entrepreneurial keywords are preferred (v) quantitative research
method is preferred in the studies and (vi) a significant difference, relationship and effect level
between entrepreneurship education and other variables is investigated.
Key word: Entrepreneurship Education, Graduate Theses, Document Analysis
ÖZET
Bu araştırmada, “girişimcilik eğitimi” konusu da yapılmış lisansüstü tezlerinin yapısal olarak
incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma yöntemi olarak nitel araştırma yöntemi tercih edilmiştir.
Araştırmanın veri toplama tekniği olarak ise doküman analizi tekniği belirlenmiştir. Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi tarafından erişime açılmış ve girişimcilik eğitimi konusu
temelinde yapılmış olan 34 lisansüstü tez incelenmiştir. 2008-2019 yılları arasında yayınlamış olan
bu çalışmaların incelenmesi için belirlenen değişkenler; üniversite adı, enstitü adı, tez türü, danışman
unvanı, yıl, üniversitenin bulunduğu il, sayfa sayısı, anahtar kelime sayısı, anahtar kelimeler,
araştırma yöntemi, araştırma türü, örneklem, veri toplama teknikleri ve verilerin analizi için
kullanılan istatistiki teknikler şeklindedir. Araştırmanın sonucunda bazı bulgular elde edilmiştir.
Bunlar; (i) çalışmaların yüksek lisans düzeyinde yoğunlaştığı, (ii) İstanbul ilindeki üniversitelerde
yoğun olarak çalışmalar yapıldığı, (iii) en fazla çalışmanın 2016’da yapıldığı, (iv) girişimcilik,
girişimcilik eğitimi, girişimcilik eğilimi ve girişimci anahtar kelimelerinin tercih edildiği, (v)
çalışmalarda nicel araştırma yönteminin tercih edildiği ve (vi) girişimcilik eğitimi ile diğer
değişkenler arasında anlamlı bir farklılık, ilişki ve etki düzeyinin araştırıldığı şeklindedir.
Anahtar Kelime: Girişimcilik Eğitimi, Lisansüstü Tezleri, Doküman Analizi
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1. GİRİŞ
Küreselleşen ekonomi sayesinde girişimcilik, gelişmekte olan ülkeler için ekonomik ve sosyal
gelişmenin temellerini oluşturmaktadır (Özdemir, Özgüner ve Alkış, 2018: 431). Girişimcilerin
ortaya koymuş oldukları iş fikirleri başarıyla sonuçlandığında, girişimciler sadece kurdukları işleri
yönetmektedirler (Tiyek, 2018: 55). Bu başarılı girişimcilik örnekleri hem toplumsal refahın
artmasına, işsizliğin azalmasına hem de iş fikirlerini uygulamak isteyenlere motivasyon kaynağı
olmaktadır (Aksoy, Koçancı ve Namal, 2019: 110). Ortaya çıkan bu iyi girişimcilik örneklerinin
temelinde girişimcilik eğitimi yatmaktadır (Aydemir, 2018: 205). Küçükeşmen, Türkoğlu ve
Şimşek’e (2019: 533) göre; girişimci adaylarının girişimcilik konusunda başarı elde edebilmeleri için
ilk olarak girişimcilik eğitiminden geçmiş olmaları gerekmektedir.
Girişimciler, yaşamları boyunca bir gelişim içindedir. Girişimcilerin sosyal ve kültürel çevreleri,
kişisel tecrübeleri ve eğitimi girişimciliğin inşasında önemli bir yere sahiptir (Lee, Chang ve Lim,
2005: 41). Tuncer ve Doğan’a (2018: 98) göre girişimcilik; “yenilik ve bu yenilikten fayda
oluşturulması süreci” olarak tanımlanmaktadır. Girişimcilerin sahip olması gereken özellikler
Güven’e (2009: 266) göre ise; özyönetim, karar verme, problem çözme, yaratıcı ve eleştirel düşünme,
liderlik, grup çalışmasına katılma, ikna etme, etkili iletişim, planlar yapma ve hedef belirleme, risk
alma, sorumluluk alma, gerektiğinde sorumluluk aktarma, zamanı etkin kullanma, hatalardan
öğrenme, yeni bir ürün tanıtımı, gerçekçi düşünme, kaynakların etkin ve verimli kullanımı
şeklindedir. Girişimcilik ikliminin arz tarafında temel bir bileşen olarak yer alan girişimcilik eğitimi,
girişimcilerde girişimcilik becerileri, bilgisi ve zihniyetinin yaratılmasını sağlayarak girişimcilik
odaklı ekonominin gerekli altyapı kaynaklarının temel sağlayıcısıdır (Aşkun ve Yıldırım, 2011: 663664; Kasap ve Aydın, 2019: 116).
Eğitim kurumları genellikle öğrencileri, organizasyonların belirlemiş oldukları kariyer
doğrultusunda iyi bir çalışan olarak geliştirmeye odaklamaktadırlar. Eğitim kurumlarındaki
öğrencilere girişimcilik adına gerekli olan becerilerin (kaynakların nasıl elde edinildiği ve bu
kaynaklardan nasıl yararlanıldığı, organizasyonların, satışların, iletişim ağların ve çalışan
etkinliğinin inşası vb. konular) bazıları öğretilmemektedir. Bu beceriler sadece girişimcilik eğitimi
kurslarına katılan bireylere öğretilmektedir (Rideout ve Gray, 2013: 330).
Girişimcilik eğitimi, girişimcilerin eğitimleri süresince bir veya daha fazla başarılı girişimcilik
etkinliği şansını artırmaya yardımcı olmalı ve yaşam boyu öğrenme kapasitesini kolaylaştırmalıdır.
Bu genişletilmiş rolün yerine getirilebilmesi için eğitim girişimlerinin, öğrencilere çeşitli yaşam
deneyimlerini anlamalarına, sentezlemelerine, eleştirel düşünmelerine, problem çözmelerine ve
başkaları tarafından fark edilmeyen fırsatları tanımalarına yardımcı olan çeşitli öğrenme deneyimleri
sağlaması gerekmektedir (Graevenitza, Harhoffa ve Weber, 2010: 63; Dutta, Li ve Merenda, 2011:
165). Girişimcilik eğitimi, girişimcilerin davranışlarını anlamlandırmaları amacıyla verilmesi
yönüyle oldukça önemlidir. Bu eğitim, girişimci kültürünün gelişmesini sağlar ve böylece
girişimcilerin çevre alanındaki fırsatlardan maksimum düzeyde yararlanma şansı vermektedir
(Shockklock, Hattam ve Smyth, 2000: 45). Morselli’ye (2019: 127) göre girişimcilik eğitimi
programının, girişimcilik ve girişimcilik duygusunun değerlendirilmesi sürecinin “herkese uyan tek
bir boyut” olarak tanımlanmaması gerektiği ve kurumun ve çevrenin gereksinimlerine uygun bir
program olarak tanımlanması gerektiğini vurgulanmaktadır. Girişimcilik eğitiminin en zorlu yanı, bu
eğitimin etkilerinin uzun süreler sonra görülebiliyor olmasıdır. Bu durum, uygulanan eğitim
programlarının etkinliğinin doğrulanmasının gecikme nedeni olarak vurgulanmaktadır. Kısa vadede
ise, yalnızca izole edilmiş girişimcilik vakaları uygulamada öğretilen bilgi ve becerileri gözlemleme
ve doğrulama imkânı vermektedir (Skala, 2019: 129).
Bu çalışmanın amacı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı Ulusal Tez Merkezinde
(tez.yok.gov.tr, Erişim Tarihi: 24.06.2019) “girişimcilik eğitimi” konusu ile ilgili yayınlanmış olan
tezlerin yapısal olarak incelenmesidir. Bu çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde,
girişimcilik ve girişimcilik eğitimi hakkında genel bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde ise,
araştırmanın yöntemi hakkında bilgiler verilerek araştırma sonucunda elde edilen bulgular
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yorumlanmıştır. Son bölümde; çalışma hakkında genel bir değerlendirme yapılarak bu konu üzerinde
çalışmalar yapmayı planlayan diğer araştırmacılara öneriler sunulmuştur.

2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE BULGULAR
Çalışmanın bu bölümünde; araştırmanın yöntemi hakkında bilgiler ve elde edilen verilerin yorumları
yer almaktadır.
2.1. Araştırmanın Yöntemi
Niteliksel araştırmayla psikoloji, sosyoloji, antropoloji, eğitim vb. gibi sosyal bilim alanlarında insan
ve toplum davranışları hakkında bilgiler toplanmakta ve araştırılmaktadır. Bu davranışların direkt
sayılar kullanılarak açıklanmasında bazı zorluklar bulunmaktadır. Örneğin; bir konu hakkında
kişilerin düşünceleri ve bu düşüncelerinin dağılımı hakkında bir veri elde edilebilmektedir. Bu bilgi
kişilerin o konu hakkındaki düşüncelerinin “nasıl” dağıldığını göstermekle beraber “niçin” dağıldığı
hakkında bir cevap vermemektedir. Niteliksel araştırmalar bu “niçin” sorusuna cevap bulunması
noktasındaki araştırmalarda tercih edilmektedir (Arıkan, 2013: 21; Daşdemir, 2016: 66). Nitel
araştırma yöntemi temelinde kişiler bilgileri her defasında yeniden yapılandırmaktadır. Olup biten
bir bilgiden asla söz edilmemektedir. Hayat, birey ve nesne devamlı bir şekilde değişimin içinde
olduğundan dolayı bilginin eğreti ve göreli olduğu kabul edilmektedir. Nitel araştırma yönteminde
her ilişkinin özel, göreli, geçici ve eğreti olduğu kabul edilmektedir (Sönmez ve Alacapınar, 2013:
71). Doküman tekniği; resmi veya özel kayıtların toplanması, sistematik olarak incelenmesi ve
değerlendirilmesi için kullanılan nitel bir veri toplama aracıdır. Bu tekniğin nitel bir çalışmada
kullanılmasının nedenleri; (i) veri toplamada çokçuluğun sağlanması (veride üçgenleme) ve (ii)
başka teknikler ile araştırmanın yapılamaması şeklindedir (Ekiz, 2015: 70). Bu araştırmanın yöntemi;
“nitel araştırma yöntemi” olarak belirlenmiştir. Veri toplama tekniği olarak ise “doküman tekniği”
tercih edilmiştir. Verilerin analizi için kullanılan istatistiki teknik olarak içerik analizi (betimsel
analiz) kullanılmıştır.
Bu çalışmada, YÖK Ulusal Tez Merkezinde (https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/, Erişim
Tarihi: 24.06.2019) “girişimcilik eğitimi” konusu ile ilgili yayınlanmış olan tezlerin yapısal olarak
incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak bu çalışma için bazı sınırlılıklar
belirlenmiştir. Bunlar; (i) araştırılan konunun sadece YÖK Ulusal Tez Merkezinde yayınlanmış
tezler olması, (ii) “girişimcilik eğitimi” kelime grubunun tezin özet kısmında bulunması ve (iii)
tezlerin incelenebilmesi için yayına hazırlayan araştırmacı tarafından izin verilmiş olması
şeklindedir.
Araştırmanın amacına uygun olarak Ulusal Tez Merkezinde yapılan araştırma sonucunda,
özetlerinde “girişimcilik eğitimi” kelime grubunu içeren 42 adet tez olduğu tespit edilmiştir.
Çalışmanın sınırlılıkları dâhilinde yapılan ikinci inceleme sonucunda 5 çalışmaya indirilmesi ve
incelenmesi için izin verilmediği görülmüştür. İkinci inceleme sonucunda araştırmaya dâhil edilen
tezlerin kodları; 226978, 231607, 297977, 320495, 321722, 345001, 371281, 375794, 375893,
383800, 388201, 391756, 393727, 396181, 398383, 411885, 416189, 420442, 428344, 429969,
439990, 441155, 441407, 445151, 448165, 453199, 501556, 518404, 518620, 529350, 529447,
529569, 529658, 531288, 531746, 542436 ve 543740 şeklindedir.
Araştırmaya dâhil edilen tezler; üniversite, enstitü, tez türü, yıl, şehir, anahtar kelimesi, sayfa sayıları,
danışman unvanı, araştırma yöntemleri, araştırma türü, örneklem, örneklem sayıları, veri toplama
teknikleri ve veri analizi için kullanılan istatistiki teknikler açısından incelenmiştir. Bu inceleme
sonucunda üç çalışmanın da (321722, 383800 ve 518620) araştırmanın konusu ile ilgili olmadığı
anlaşılarak çıkarılmıştır. Son olarak bu değişkenlere göre 34 çalışma incelenmiş ve yorumlanmıştır.
Değişkenler incelenirken ilk olarak veriler “Excel 2016” Office programında düzenlenmiştir. Bu
düzenleme işlemi bittikten sonra veriler “SPSS (Statistical Package for the Social Sciences; Sosyal
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Bilimler İçin İstatistik Programı) 22.0” programına aktarılarak ilgili analizler yapılmıştır. Bu
analizler grafik haline dönüştürülerek yorumlanmıştır.
2.2. Bulgular
Bu bölümde değişkenlere göre yapısal olarak incelenen tezlerden elde edilen veriler ve bu verilerin
yorumlanması hakkında bilgiler yer almaktadır. Bu bilgiler Şekil 1.-14. arasında gösterilmektedir.
Tezlerin yayınladığı üniversitelerin dağılımı Şekil 1’de gösterilmektedir.
Şekil 1. Üniversitelerin Dağılımı
3
2
1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

Adnan Menderes…
Afyon Kocatepe…
Aksaray Üni.
Amasya Üni.
Beykent Üni.
Bozok Üni.
Çanakkale…
Çankaya Üni.
Çukurova Üni.
Düzce Üni.
Gazi Üni.
Gaziantep Üni.
Hasan Kalyoncu…
Iğdır Üni.
İnönü Üni.
İstanbul Gelişim…
İstanbul Üni.
Maltepe Üni.
Marmara Üni.
Namık Kemal Üni.
Sakarya Üni.
Süleyman…
Ufuk Üni.
Uludağ Üni.
Yalova Üni.
Yaşar Üni.
Yeditepe Üni.
Yıldız Teknik Üni.
Zonguldak Bülent…

1 1 1 1 1 1

2 2

En çok yayının yapıldığı üniversitenin Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi olduğu görülmektedir.
İkinci olarak ise tezlerin; Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve Süleyman Demirel
Üniversitesi’nde yayınlanmıştır. Diğer 30 üniversitede ise “girişimcilik eğitimi” konusunda birer
adet çalışma yapılmıştır. Tezlerin yayınlandığı enstitüye göre dağılımı Şekil 2’de gösterilmektedir.
Şekil 2. Enstitülerin Dağılmı

29

3
Eğitim Bilimleri

1

1

Fen Bilimleri

İşletme

Sosyal Bilimler

Girişimcilik eğitimi konusunda yapılan tezlerin yayınlandığı enstitüye göre dağılımı; %85’i Sosyal
Bilimler Enstitüsü, %9’u Eğitim Bilimleri Ensitüsü, %3’ü Fen Bilimleri Enstitüsü ve İşletme
Enstitüsü şeklindedir. Çalışmaların büyük bir çogunluğunun Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde
yayınlandığı görülmektedir. Şekil 3’de tez türüne göre dağılım gösterilmektedir.
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Şekil 3. Tezlerin Türlerine Göre Dağılımı

30

4
Yüksek Lisans

Doktora

Bu konuda yaynlanan tezlerin %88’nin yüksek lisans ve %12’sinin doktora düzeyinde yapıldığı
görülmektedir. Girişimcilik eğitimi konusunda yüksek lisans düzeyinde çalışmasına rağmen doktora
düzeyinde çalışmaların belli bir düzeyin altında kaldığı tespit edilmiştir. Tezlerin danışmanlarının
unvanlarına göre dağılmı Şekil 4’de gösterilmektedir.
Şekil 4. Danışman Unvanına Göre Dağılmı
13
11

Dr. Öğretim Üyesi

10

Doçent Dr.

Profesör Dr.

Çalışanların danışman unvanlarına göre dağılımı; %38’i Dr. Öğretim Üyesi, %32’si Doçent Dr. ve
%30’u Profesör Dr. şeklindedir. Danışmanların unvanlarına göre homojen bir şekilde dağıldığı ve en
çok teze danışman olarak Dr. Öğretim Üyesi unvanına sahip öğretim üyelerinin olduğu
görülmektedir. Şekil 5’de yayınlanan tezlerin yıllara göre dağılımı gösterilmektedir.
Şekil 5. Tezlerin Yayınlandığı Yıllara Göre Dağılımı

9
7
6
4
2
1

1

1

1

1

2008

2009

2010

2012

2013

1
2014

2015
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Tezlerin yayınlandığı yıllara göre dağılımı; %3’ü 2008 yılında, %3’ü 2009 yılında, %3’ü 2010
yılında, %3’ü 2012 yılında, %3’ü 2013 yılında, %12’si 2014 yılında, %18’i 2015 yılında, %26’sı
2016 yılında, %3’ü 2017 yılında, %21’i 2018 yılında ve %5’i 2019 yılında şeklindedir. Girişimcilik
konusu üzerine yapılan ilk tezin 2008 yılında olduğu görülmektedir. Tezlerin yayın aralığı 20082019 yılları arasıdır. Bu yıllar arasında 2011 yılındaki hiçbir çalışmada bu konu üzerinde bir
araştırma yapılmamıştır. En çok araştırmanın yapıldığı yıl ise 2016’dır. Tezlerin yayınlandığı iller
Şekil 6’da gösterilmektedir.
Şekil 6. Tezlerin Yayınlandığı İllerin Dağılımı
7

3

3

3
2

1

1

1

1

1

1

1

1

2
1

1

1

1

1

1

Tezlerin yayınlandığı illerin dağılımına bakıldığında en çok İstanbul’da olduğu görülmektedir. Diğer
illerin dağılımı; %9’u Ankara, %9’u Çanakkale, %9’u Gaziantep, %5’i Isparta, %5’i Sakarya, %3’ü
Adana, %3’ü Afyon, %3’ü Aksaray, %3’ü Amasya, %3’ü Aydın, %3’ü Bursa, %3’ü Düzce, %3’ü
Iğdır, %3’ü İzmir, %3’ü Malatya, %3’ü Tekirdağ, %3’ü Yalova, %3’ü Yozgat ve %3’ü Zonguldak
şeklindedir. Şekil 7’de tezlerin sayfa sayısına göre dağılımı gösterilmektedir.
Şekil 7. Tezleri Sayfa Sayısının Dağılımı

4

2
1 1 1 1 1 1 1 1

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

59
79
81
83
90
91
92
93
94
97
99
100
101
102
105
110
112
113
114
117
122
130
135
171
177
206
229
268
270
398

1 1 1 1

Tezlerin sayfa sayısı 59-398 arasındadır. En az sayfa sayısı 59 ve en çok sayfa sayısı 398’dir. Yazılan
̅= 130,41±69,651) ve toplam sayfa sayısı 4.434’tür. En çok sayfa
tezlerin ortalama sayfa sayısı 130 (X
sayısı tercihinde %11 ile 102 sayfa ve %5 ile 90 sayfadır. Tezlerde kullanılan anahtar kelime sayıları
Şekil 8’de gösterilmektedir.
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Şekil 8. Kullanılan Anahtar Kelime Sayılarının Dağılımı
12

12

6
2

0

3

4

5

1

1

6

9

İncelenen tezlerin 2 tanesinde anahtar kelime kullanılmadığı tespit edilmiştir. Tezlerin %72’sinde
4’er ve 5’er adet anahtar kelime kullanılmıştır. Genel olarak tezlerde minimum 3, maksimum 9,
̅= 4,41±1,16) ve toplamda 141 adet anahtar kelime kullanılmıştır. Şekil 9’da
ortalama 4 (X
araştırmacıların tercih etmiş oldukları anahtar kelimelerin dağılımı gösterilmektedir.
Şekil 9. Kullanılan Anahtar Kelimelerinin Dağılımı

İncelenen tüm çalışmalarda 141 anahtar kelime kullanılmıştır. Bu çalışmalarda en çok; %16 ile
“girişimcilik”, %13 ile “girişimcilik eğitimi”, %8 ile “girişimcilik eğilimi” ve %5 ile “girişimci”
kelimeleri tercih edilmiştir. Bu çalışmanın temel konusu içinde de yer alan “girişimcilik eğitimi”
kelimesi ile “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
(KOSGEB), kişilik ve kişilik özellikleri” anahtar kelimeleriyle beraber kullanıldığı görülmektedir.
Çalışmaların araştırma yöntemlerine göre dağılımı Şekil 10’da gösterilmektedir.
Şekil 10. Araştırma Yöntemlerine Göre Dağılımı

29

4

1
Karma Model

Nicel Araştırma Yöntemi
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Çalışmalarda tercih edilen araştırma yöntemlerinin dağılımı; %85’i nicel araştırma yöntemi, %12’si
nitel araştırma yöntemi ve %3’ü karma model şeklindedir. Çalışmaların büyük bir çoğunluğunun
sayısal (nitel) verilerin tercih edildiği yaklaşımın kullanıldığı görülmektedir. Şekil 11’de araştırma
türlerinin dağılımı gösterilmektedir.
Şekil 11. Araştırma Türlerinin Dağılımı

Betimsel Araştırma (Tarama, Survey)

20

Deneysel Araştırma

2

Doküman Analiz

1

Fenomenografik Araştırma

1

İlişkisel (Korelasyon) Araştırma

8

Söylem Analizi

1

Tarihi Araştırma

1

Tüm araştırma yöntemleri dikkate alındığında en çok tercih edilen araştırma türü %58 ile betimsel
araştırma (tarama, survey) ve %24 ile ilişkisel (korelasyon) araştırmadır. Karma model araştırma
yöntemini tercih eden araştırmacı tarihi araştırma türünü kullanmıştır. Nitel araştırma yöntemini
tercih eden araştırmacılar ise; betimsel araştırma (tarama, survey), fenomenografik araştırma,
doküman analizi ve söylem analizi türünü kullandıkları görülmektedir. Uygulamaların yapıldığı
örneklemlerin dağılımı Şekil. 12’de gösterilmektedir.
Şekil 12. Örneklemlerin Dağılımı

1

1

İlköğretim
Öğrencisi

Ortaokul
Dersleri

2
Öğretim
Üyesi

1

1

Öğretmen
Adayı

Sosyal
Bilgiler
Kitabı

14

14

Üniversite
Öğrencisi

Yetişkin

İncelenen tezlerde uygulama alanı olarak %41 ile üniversite öğrencisi ve yetişkin grubu seçtikleri
görülmektedir. Diğer örneklemler ise; %6’sı öğretim üyesi, %3’ü ilköğretim öğrencisi, %3’ü
ortaokul dersleri, %3’ü öğretmen adayları ve %3’ü sosyal bilgiler kitaplarıdır. Girişimcilik eğitiminin
incelenmesinde en çok seçilen üniversite öğrencileri ve yetişkin grubu olmasının temel nedeni olarak,
üniversitelerde girişimcilik dersinin verilmesi ve yetişkin grubunun girişimcilik eğitimi kurslarına
katılım göstermiş olması olarak görülmektedir. Şekil 13’de veri toplama tekniklerinin dağılımı
gösterilmekledir.
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Şekil 13. Veri Toplama Tekniklerinin Dağılımı
29

Anket

2

3

Doküman

Görüşme (Mülakat Tekniği)

Veri toplama tekniklerinin dağılımına bakıldığında; %85’i anket, %9’u görüşme (mülakat tekniği)
ve %6’sı doküman tekniği şeklindedir. Çalışmaların büyük bir kısmında sözel halde bulunan verilerin
sayısal hale dönüştürüldüğü görülmektedir (anket ve doküman tekniği; %91). Verilerin analizinde
kullanılan istatistiki teknikler Şekil 14’de gösterilmektedir.
Şekil 14. Verilerin Analizi İçin Kullanılan İstatistiki Teknikler

Betimsel Analizler
Ekonometrik Model
Eşleştirilmiş Örneklem T-Testi
İçerik Analizi
Ki-Kare Testi
Korelasyon
Levene Testi
Manova
Regresyon
Tek Örneklem T-Testi
Tek Yönlü Varyans Testi

6
1
1
5

4
13
1
1
13
16
16

Karma model, nicel araştırma yöntemi ve nitel araştırma yöntemlerinde 11 çeşit ve toplam 77 Nitel
araştırma yönteminde ve karma modelde verilerin analizi için betimsel analiz (2-%3) ve içerik analizi
(5-%6) kullanılmıştır. Nicel araştırma yöntemini tercih eden araştırmacılar 10 farklı istatistiki analizi
çalışmalarında uygulamışlardır. Bu analizlerin; %21’i tek yönlü varyans testi, %21’i tek örneklem ttesti, %17’si regresyon, %17’si korelasyon, %8’i betimsel analizler, %5’i ki-kar testi, %1’i monava,
%1’i levene testi, %1’i eşleştirilmiş örneklem t-testi ve %1’i ekonometrik model şeklindedir.
Araştırmalarda genellikle anlamlı bir farkın olup olmadığı (%42), değişkenler arasında bir ilişki olup
olmadığı (%21) ve değişkenlerin birbirini etkileme düzeyinin belirlenmesine (%17) yönelik sorulara
cevap arandığı görülmektedir.

3.SONUÇLAR
Bu çalışmanın temel amacı, “girişimcilik eğitimi” konusunda yapılmış olan çalışmaların yapısal
olarak incelenmesidir. Amaca yönelik olarak YÖK Ulusal Tez Merkezinde yayınlanmış olan tezler
incelenmiştir. Belli sınırlılıklar ve bileşenlere göre yapısal olarak incelenen yayınlanmış olan tezlerin
genel bir görünümü bu çalışmada yansıtılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada araştırma yöntemi olarak
nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Veri toplama tekniği olarak doküman analizi tekniği tercih
edilmiş olup verilerin analizi için içerik analizi (betimsel analiz) kullanılmıştır. Yapılan analizler
neticesinde bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Bunlar:
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1. “Girişimcilik eğitimi” konusunda 34 çalışma yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmalar 29
farklı üniversite bünyesinde araştırmacılar tarafından hazırlanmıştır. Bu konuda birden
fazla araştırma yapılan ve yayınlanan üniversiteler; Çanakkale Onsekiz Mart, Hasan
Kalyoncu, Sakarya ve Süleyman Demirel Üniversiteleri şeklindedir. Bu 29 farklı üniversite
20 farklı ilde yer almaktadır. En fazla üniversitenin bulunduğu il olarak İstanbul (7) göze
çarpmaktadır.
2. Araştırmacıların en çok Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde bulunduğu görülmektedir.
Elde edilen bu sonuca göre özellikle Eğitim Bilimleri alanında bir eksiklik olduğu
görülmektedir. Bu alanda “girişimcilik eğitimi” konusunda çalışmalar ve araştırmalar
yapılması önerilmektedir.
3. Tezlerin yüksek lisans düzeyinde yer aldığı ve doktora düzeyinde yapılan çalışmalarda
girişimcilik eğitimi konusunun araştırmacıların ilgisini çekmediği görülmektedir.
4. Çalışmalar 2008-19 yılları arasında bir dağılım göstermektedir. En fazla yayının 2016’da
(9) ve en az yayının 2011’de (teze rastlanılmamıştır) yapılmıştır. 2008-13 yılları arasında
ve 2017’de birer adet yayın yapılmıştır. Bu konuya olan ilginin 2014 yılından itibaren
başladığı görülmektedir.
5. Tezlerin büyük bir çoğunluğunda 4’er ve 5’er adet anahtar kelime kullanılmıştır. Kullanılan
toplam anahtar kelime sayısı 141’dir. Bunlar en fazla tercih edilenler ise; girişimcilik,
girişimcilik eğitimi, girişimcilik eğilimi ve girişimci şeklindedir.
6. İncelen çalışmaların uygulama kısmında genel olarak araştırmacılar; nicel araştırma
yöntemini ve bu yönteme uygun bir araştırma türü ile veri toplama tekniği
belirlemektedirler. Araştırmacıların genellikle sayısal veriler kullanmayı tercih etmişlerdir.
Örneklem olarak “girişimcilik eğitimi” temelinde üniversite öğrencisi ve yetişkinlerin
belirlendiği görülmektedir. Bu örneklemlerin seçilmesinde; üniversite öğrencilerinin
üniversitede aldıkları girişimcilik eğitimi ile yetişkinlerin gitmiş oldukları girişimcilik
eğitimi kurslarında yer almış olmalarıdır.
7. Çalışmaların tamamına yakınında; girişimcilik eğitimi ile diğer değişkenler arasında
anlamlı bir farklılık olup olmadığı, girişimcilik eğitimi ile diğer değişkenler arasında bir
ilişki ve etki düzeyinin durumu incelenmiş ve araştırılmıştır.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ALDIKLARI GİRİŞİMCİLİK
EĞİTİMİNİN GİRİŞİMCİ OLMA NİYETLERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF UNIVERSITY STUDENTS' ENTREPRENEURSHIP
TRAINING ON THE INTENTION OF ENTREPRENEURSHIP
Hatice ÖZKOÇ2

Mehmet MARANGOZ1

ABSTRACT
In the last 15-20 years, entrepreneurship has been the subject of research at universities in our country
and in the world, courses are organized, non-governmental organizations conduct studies and in the
same way public authority conducts and develops studies. One of the most important problems of
the world countries is unemployment. Unemployment is becoming more important, especially in
countries with a young population. Also entrepreneurship is one of the most effective and important
ways of combating unemployment in a sustainable way. In our country, the ratio of young
unemployed to general unemployed is quite high and in this respect entrepreneurship is an important
alternative for university graduates.
Effective development of the “entrepreneurship ecosystem” and its elements is important in the
development and expansion of entrepreneurship. An important sub-element of this ecosystem is
“education”. In this context, this study investigates the effect of entrepreneurship education received
by university students on the intention to become an entrepreneur. In this context, a questionnaire
was applied to the students studying at Entrepreneurship Course at Muğla Sıtkı Koçman University
and the effects of the dimensions of entrepreneurship education on the intention to become
entrepreneurs were examined. According to the results of the regression analysis, it is seen that
entrepreneurship education has a positive and significant effect on their tendency to become
entrepreneurs.
Key Word: Entrepreneurship, Entrepreneurship Education, Entrepreneurial Intentions
ÖZET
Girişimcilik bütün dünyada olduğu gibi Ülkemizde de son 15-20 yıldır üniversitelerde araştırma
konusu olmakta, dersler konmakta, sivil toplum kuruluşları çalışmalar yapmakta ve aynı şekilde
kamu otoritesi de hem çalışmalar yapmakta hem de girişimcilere yönelik teşvikler geliştirmektedir.
Dünya ülkelerinin ortak sorunlarından en önemlilerinden birisi de işsizliktir. Özellikle genç nüfusa
sahip ülkelerde işsizlik daha da önemli hale gelmektedir. İşsizlikle mücadelenin sürdürülebilir bir
şekilde yapılabilmesinin en etkili ve önemli yollarından birisi de girişimciliktir. Ülkemizde genel
işsizler içerisinde genç işsizlerin oranı oldukça yüksektir ve üniversiteden mezun olan gençlerin
önünde girişimcilik yani kendi işlerini kurmaları önemli bir alternatif olarak yer almaktadır.
Girişimciliğin gelişmesinde ve yaygınlaşmasında “girişimcilik ekosistemi” ve unsurlarının etkin bir
şekilde uygulanması önemlidir. Bu ekosistemin önemli bir alt unsuru da “eğitimdir”. Bu bağlamda
bu çalışma ile üniversite öğrencilerinin aldıkları girişimcilik eğitiminin girişimci olma niyetine etkisi
araştırılmaktadır. Bu kapsamda Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde okuyup girişimcilik dersi alan
öğrencilere anket uygulanmış ve girişimcilik eğitiminin boyutlarının (ders içerikleri, pedagoji ve
öğrenme yöntemleri, eğitimcinin yeterliliği ve üniversite ortamı) girişimci olma niyeti boyutlarına
(iş fikri, iş kurma süreci, iş planı yazma, yenilik) etkisi incelenmiştir. Elde edilen regresyon analizi
sonuçlarına göre girişimcilik eğitiminin girişimci olma eğilimlerinin olumlu yönde ve anlamlı bir
şekilde etkilediği görülmektedir.
Anahtar Kelime: Girişimcilik, Girişimcilik Eğitimi, Girişimcilik Niyeti,
1
2
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1. GİRİŞ
Girişimcilik, ekonomik büyüme ve kalkınmanın temel taşını oluşturmaktadır. Bir ülkede girişimcilik
ne kadar teşvik edilirse o ülkede ekonomik refah düzeyinin de aynı ölçüde arttığı herkes tarafından
bilinen bir gerçektir (Marangoz, 2008:81). Yeni istihdam alanlarının yaratılması, yeni sektörler ve
işletmelerin ekonomiye kazandırılması, ekonomik büyüme ve toplumun refah seviyesinin arttırılması
bakımından “girişimcilik” kavramının önemi her geçen gün artmaktadır. Örgütsel anlamda
girişimciliğin ekonomiye katkıları değerlendirildiğinde girişimcilik toplum için itici bir güç
yaratmaktadır (Dündar ve Ağca, 2007: 122). Kamu politikaları ve ekonomik büyüme için de
girişimcilik faaliyetleri destekleyici mekanizmalar üzerinde önemli bir rol üstlenmektedir (Güner ve
Korkmaz, 2016: 157). Bu nedenle günümüzde politika yapımcılar, sivil toplum kuruluşları ve
üniversiteler başta olmak üzere toplumun birçok kesiminde girişimcilik konusu ön plana
çıkmaktadır.
Günümüzde bütün toplumların ortak sorunu işsizlik ve ekonomik kalkınmadır. Bu iki sorunun temel
çözüm aracı ise girişimciliktir ve girişimcilikte de esas olan girişimci birey yetiştirmektir. Bu
bağlamda ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişiminde girişimciler önemli rol üstlenmektedir. Diğer
taraftan girişimci birey yetiştirmede ise girişimcilik eğitimi, üzerinde tartışılan önemli bir konu haline
gelmiştir. Bu tartışmaların başında geleneksel bakış açısı gelmekte olup, bu görüş girişimcilik
becerisinin doğuştan geldiğini ve öğretilemeyeceğini savunmaktadır. Günümüzde ise geleneksel
görüş önemini kaybetmiş ve girişimcilik becerisinin girişimcilik eğitimi ile çeşitli yönleriyle
öğretilebileceği görüşü önem kazanmıştır (Uygun ve Güner, 2016:38).
Genel olarak literatürde girişimcilik eğitimi ile ilgili çok sayıda çalışma yapılmış olmasına rağmen
ülkemizde girişimcilik eğitimi ile girişimcilik niyeti ilişkisini araştıran çalışmalar sınırlıdır. Neden
bazı insanların kendi işini kurmak ve kendi işinin patronu olmayı, diğerlerinin ise maaşlı çalışmayı
seçtiği sorusuna yönelik de birçok araştırma yürütülmüş; doğrudan öğrencilere yönelik olmasa da
genel olarak girişimcilik niyetini açıklamak üzere birçok kavramsal model oluşturulmuştur. Bu
modellerden birçoğu içsel ve dışsal (çevresel) faktörlerin girişimcilik niyetini etkilediğini
(Marangoz, Kaya ve Bakan, 2014:80) ortaya konmuştur.
Girişimciliğin öğretilebilir bir kavram olduğu ve bunun içinde eğitimin gerekliliği artık yadsınamaz
bir gerçektir ve bireyin girişimcilik niyetini etkileyen faktörlerden biridir. Bu bağlamda bu
çalışmanın amacı girişimcilik eğitimi alan üniversite öğrencilerinin aldıkları girişimcilik eğitiminin
(ders içerikleri, pedagoji ve öğrenme yöntemleri, eğitimcinin yeterliliği ve üniversite ortamı)
girişimci olma niyetlerine (iş fikri, fırsatları tanıma, iş planı yazma, yenilik) etkisini araştırmaktır.

2. GİRİŞİMCİLİK
Ülkelerin gelişmesi, kalkınması ve toplumsal ve bireysel kalkınmada girişimciler değişimin ve
gelişmenin öncüsü rolünü toplumun her katmanında üstlenmektedir. Bu bağlamda toplumun ihtiyacı
olan mal ve hizmetlerin karşılanması yanında hayat standartlarının yükseltilmesi, istihdamın
arttırılması ve benzeri birçok alanda öncü durumdadırlar. Girişimciler, piyasada oluşan ve kimsenin
görmediği boşlukları kendi becerileriyle bir işe dönüştüren, mevcut piyasa koşulları içinde,
sermayeye en yüksek getiriyi sağlayacak mal ve hizmetlerin üretimini tahmin ederek, sermayenin
üretim sürecine katılmasını sağlayan, yeni şeyler ve değerler yaratmak için fiziksel, finansal ve sosyal
riskler alan, gerekli zaman ve çabayı harcayan sonunda da bağımsızlık ve kar elde eden, ekonomik
yapı içerisinde sürekli devrim yapan, sürekli eski olanı yok eden, sürekli yeni bir şey yaratan, devamlı
yeni ürün ve üretim süreçleri, yeni, müşteriler, yeni pazarlar yaratan kişilerdir (Özdemir vd.
2016:570).
Girişimcilik, bireyde doğuştan gelen özellikler ve dışsal faktörlerin birlikte etkisi ile ortaya
çıkmaktadır. Bireyin doğuştan gelen girişimcilik yeteneklerini aile, arkadaşlar, toplumsal çevre,
finansman olanakları, devlet destekleri, teknoloji ve eğitim gibi ekosistem unsurları etkili olmakta
fakat tek başına girişimcilik faaliyetleri için doğuştan gelen yetenekler yeterli olmamaktadır (Örücü,
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Kılıç ve Yılmaz, 2007:30; Balaban ve Özdemir, 2008:137). Girişimciliğin toplumun bütün
kesimlerinde yaygınlaşması ancak daha çok kişinin girişimcilik faaliyetinde bulunması ile
mümkündür. Bunun için de girişimcilik ekosisteminin işlemesi ve geliştirilmesi önemlidir. Bu
ekosistem içerisinde yeni girişimci bireylerin yetişmesi ve yer alması ise girişimcilik eğitiminin etkisi
büyüktür.

3. GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ
Girişimcilik eğitimi dünya genelinde en hızlı büyüyen alanlardan bir tanesidir. Bunun temel
nedenleri arasında girişimcilik eğitiminin girişimciliği geliştirerek istihdam, ekonomik büyüme,
yoksulluk gibi kronikleşen önemli sorunların çözümünde önemli rol oynadığı düşüncesidir (Özdemir
vd. 2016:569). Girişimcilik eğitimi, bir toplumun girişimsel beceri ve tutumların oluşturulması ile
sosyo-ekonomik anlamda değişimi etkilemektedir. Bunun yanında eğitim girişimciliğin otaya
çıkmasında ve gelişmesinde etkili olan yardımcı faktörlerin başında kabul edilmektedir. Çünkü
girişimcilik eğitimi bireylerin doğuştan gelen yeteneklerinin ortaya çıkmasını sağlarken diğer
taraftan dışsal faktörlerin etkilerinin de yönetilmesini sağlamaktadır (Tanrıverdi, Bayram ve Alkan,
2016:6).
Uluslararası literatürde girişimcilik eğitimi ile ilgili çok sayıda çalışma yapılmıştır. Türkiye’de ise
girişimcilik eğitimi ile ilgili ilk çalışmalara 2000’li yıllarda rastlanmaktadır. Daha sonraki yıllarda
ise girişimcilik eğitimi ile ilgili yapılan çalışmaların sayısının giderek arttığı görülmektedir. Bugün
dünyada ve Ülkemizde birçok üniversitede girişimcilik eğitimleri öncelikle ders kapsamında, ayrıca
kurslar ve eğitim programları ile verilmektedir. Bu dersler başta işletme ve İİB fakülteleri olmak
üzere birçok fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında zorunlu veya seçmeli ders olarak
okutulmaktadır.
Girişimcilik eğitimi, okulda geliştirilen uyumlu bir müfredat ile yaşam becerilerinin geliştirilmesine
katkıda bulunmakta ve kişinin kendi işini kurabilmesi için temel sermaye olarak görülen bilginin
kazanılmasını sağlamaktadır. Ayrıca girişimcilik eğitiminin bireylere bağımsızlık ve kendine güven
duygusu verdiği, alternatif kariyer seçeneklerinin tanınmasını sağladığı, fırsatları daha iyi
algılamalarını sağlayarak bireylerin ufuklarını genişlettiği iddia edilmektedir (Kerse, Babadağ,
Kerse, 2017:635).
Girişimcilik eğitiminden amaç bir kişide girişimcilik potansiyeline yönelik olarak gizli kalmış bir
takım özelliklerin ortaya çıkmasını ve farkında olmasını sağlamaktır. Girişimci niteliklere sahip
olanların yanlış işler yapmalarını önlemek, kaynaklarının daha verimli kullanılmasını
gerçekleştirmektir. Girişimciliğin üniversite düzeyinde öğretilebilir olduğu konusunda artık bir
şüphe yoktur. Daha çok geliştirilmesi ve teşvik edilmesi gereken soru öğretilebilir olan unsurları yani
ulaşılabilir yönleridir. Günümüzde girişimcilik eğitimine Amerika’da ve Avrupa’da ilk ve orta
dereceli okullarda yer verilirken; Türkiye’de ise girişimcilik eğitimi çoğunlukla üniversite düzeyinde
gerçekleşmektedir. Dünya üniversitelerinde girişimcilik eğitiminin yüksek lisans ve doktora
programlarında ağırlıklı olduğu, küreselleşmeden, krizlere, rekabet teorilerinden, iş ve ürün
geliştirme stratejilerine, nano teknoloji ve girişimcilik olmak üzere çok zengin güncel bir içeriğe
sahip olduğu gözlenmiştir. Lisans programlarında ise daha spesifik ve programa uyarlanmış ders
içerikleri oluşturulmuştur (Bozkurt ve Alparslan, 2013:12-13).
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4. GİRİŞİMCİLİK NİYETİ
Niyet; insanın iç âleminde gerçekleşen geleceğe ilişkin zihinsel bir karar verme, bir duruş ya da bir
pozisyon alma durumu olarak ifade edilmektedir. Kişinin ihtiyaçları, arzuları, istekleri, inançları,
değerleri, tutumları, alışkanlıkları ve hatta meraklarının etkisiyle başlayan niyetlenme veya niyet
kurma süreci, dünyevi ve/veya uhrevi gerilim ya da motivasyon oluşturmayı ve sürdürmeyi, stratejik
odaklanmayı ve stratejik bir duruş seçmeyi içermektedir. Bu durumda girişimcilik davranışı da
niyetli bir davranış olarak nitelendirilebilir ya da başka bir ifadeyle, niyet; girişimcilik davranışının
bir göstergesi olarak değerlendirilebilir (Marangoz vd. 2014:79).
Girişimcilik faaliyeti zihinsel olarak planlanan yani niyet edilerek yapılan bir davranış şeklinde
ortaya çıkmaktadır. Girişimcilik niyeti, kişinin iş planı yapmasını, geliştirmesini ve uygulamasını
sağlayan bilişsel bir süreçtir. Bu bağlamda düşünüldüğünde ise bu niyetin daha iyi anlaşılıp ortaya
konulması için, bireyin girişimci olma, harekete geçme ve iş kurma doğrultusunda onu yönlendiren
unsurların neler olduğunun bilinmesi gerekmektedir. Özellikle de kendi işlerini kurmak için belli bir
çaba içerisinde olan bireylerin, bireysel niyetlerini şekillendirecek ve etkileyecek etmenlerin ortaya
konulması ve anlaşılması girişimciliğin desteklenmesinde önemli bir unsur olarak görülmektedir
(Alparslan, Taş ve Yastıoğlu,2017:150).
Girişimcilik faaliyetinde bulunmayı sağlayan girişimcilik niyeti, kişinin diğer kariyer
seçeneklerinden ziyade çevresindeki potansiyel fırsatları değerlendirmesini sağlayacak bir işletme
kurma ve girişim başlatma düşüncesini yansıtmaktadır. Bu bağlamda girişimcilik niyeti, girişimci
bireyin iş planını geliştirmesini ve uygulamasını yönlendiren zihinsel bir süreçtir. Dolayısıyla,
girişimcilik niyeti kavramının anlaşılabilmesi için, bir bireyi kendi işini kurma ve girişimci olma
yönünde motive eden faktörlerin neler olduğunun ortaya konulması gerekmektedir. Literatürde
girişimcilik niyetini belirleyen pek çok faktör olduğu tartışılmaktadır. Özellikle yaş, cinsiyet, iş
deneyimi ve aile profili gibi demografik faktörler, başarma ihtiyacı, kontrol odağı, özyeterlik, risk
alma eğilimi ve kişilik özellikleri gibi kişisel faktörler ve toplumsal kültür, girişimcilik eğitimi ve
ülkenin ekonomi politikası gibi çevresel faktörlerin girişimcilik niyeti üzerinde etkili olduğu
görülmektedir (Kahya ve İmamoğlu, 2015:144).

5. ARAŞTIRMA MODELİ VE YÖNTEMİ
Girişimcilik eğitimi alan bireylerin girişimci olma niyetlerine etkisinin belirlenmeye çalışıldığı bu
çalışmada amaç doğrultusunda oluşturulan araştırma modeli Şekil 1 ile verilmektedir. Girişimcilik
eğitimi ve niyeti bir bütün olarak ele alındığında farklı alt boyutları içeren kavramlar olması
nedeniyle araştırma modelinde söz konusu alt boyutlara da yer verilmiştir.

Şekil 1. Araştırmanın Modeli
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Araştırmanın amacı ve modeli doğrultusunda oluşturulan temel araştırma hipotezi aşağıda
verilmektedir.
H1: Girişimcilik eğitiminin girişimcilik niyeti üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir etkisi
bulunmaktadır.
Bu temel hipoteze bağlı olarak gerek girişimcilik eğitimi gerekse girişimcilik niyeti alt boyutlarının
yer aldığı araştırmanın alt hipotezleri ise şöyle oluşturulmuştur:
H11: Girişimcilik eğitimi alt boyutlarının yenilik üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir etkisi
bulunmaktadır.
H12: Girişimcilik eğitimi alt boyutlarının iş fikri üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir etkisi
bulunmaktadır.
H13: Girişimcilik eğitimi alt boyutlarının iş planı yazma üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir etkisi
bulunmaktadır.
H14: Girişimcilik eğitimi alt boyutlarının iş kurma süreci üzerinde anlamlı ve pozitif yönde bir etkisi
bulunmaktadır.
Söz konusu bu hipotezlerin test edilmesi amacıyla istatistiksel yöntemlerden regresyon analizinden
yararlanılmıştır. Böylece her bir girişimcilik eğitimi alt boyutunun girişimcilik niyeti alt boyutlarını
nasıl etkilediğini görmek mümkün olacaktır.
Araştırma modelini test etmek amacıyla Olokundun (2017) tarafından hazırlanan doktora tezinde
kullanılan ölçekten yararlanılarak yazar tarafından oluşturulan sorular üzerinde düzenleme ve
değiştirme yapılmıştır. Girişimcilik eğitimi ile ilgili 20 ve girişimcilik niyeti ile ilgili 16 olmak üzere
toplam 36 sorudan oluşan ölçeğe demografik değişkenlerin eklenmesiyle birlikte hazırlanan anket
formları Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde Girişimcilik dersini alan öğrencilere kolayda
örnekleme yöntemi yardımıyla uygulanmıştır. Anket formunda yer alan ifadeler 5’li likert ölçeğinde
hazırlanmış olup 1:Kesinlikle katılmıyorum 5: Kesinlikle katılıyorum biçimindedir.

6. ARAŞTIRMA BULGULARI
Farklı fakültelerde öğrenim görmekte olan toplam 204 öğrenciye araştırma kapsamında ulaşılmış
olup bu öğrencilere ilişkin demografik özellikler ise Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Demografik Özellikler
Değişken
Cinsiyet
Kadın
Erkek
Yaş
17-19
20-22
23-25
26+üstü
Ailenin Aylık Geliri
2000+altı
2001-3000
3001-4000
4001-5000
5001+üstü

n

Yüzde (%)

111
92

54,4
45,1

1
77
113
13

0,5
37,7
55,4
6,4

66
45
37
27
27

32,4
22,1
18,1
13,2
13,2

Girişimcilik eğitimini ile ilgili olarak hazırlanan 20 ifadeye ilişkin ölçek güvenirliği Cronbach Alfa
iç tutarlılık katsayısı ile hesaplanmış olup 0,920 olarak bulunmuştur. Girişimcilik niyetine dair
oluşturulan 16 ifadenin Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı ise 0,916 olarak elde edilmiştir. Her iki
katsayı ölçeğin alanda uygulanması sonucunda elde edilecek verilerin analizlerde kullanılabileceğini
göstermektedir. Ölçekte yer alan ifadelerin tümüne ait Cronbach Alfa iç tutarlılık katsayısı ise 0,946
olarak bulunmuştur.
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Girişimcilik eğitimine dair hazırlanan ve güvenirliği ortaya konulan 20 ifadenin araştırma modelinde
verilmekte olan alt boyutlara dağılımını görmek amacıyla açıklayıcı faktör analizinden
yararlanılmıştır. Tablo 2’de verilmekte olan sonuçlara göre anket çalışması ile elde edilen veriler
faktör analizine uygun bir yapı sergilemekte olup KMO katsayısı 0.895 ve Bartlett Küresellik Testi
sonucu ise anlamlı çıkmıştır (p<.000). Elde edilen KMO katsayısının yüksek bir değer olduğu
görülmektedir.
Analize dahil edilen 20 ifadenin özdeğeri 1’den büyük olan dört faktör altında toplandığı
görülmektedir. Ancak anket formunda yer alan iki ifade (“Bu dersin veriliş şekli derse ilgimi arttırdı”
ve “Bu dersin hocası, teori ve uygulamayı birleştirmemi sağladı”) birden fazla boyuta atanması
nedeniyle çıkarılmış ve kalan 18 soru üzerinden faktör analizi yinelenmiş ve sonuç olarak dört boyut
elde edilmiştir. Açıklanan toplam varyans %72.032’dir. Açıklanan toplam varyansın %30 ve üzeri
olması kabul edilen bir sonuçtur (Bayram, 2004).

Tablo 2. Girişimcilik Eğitimi İfadelerine İlişkin Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları
İfade

Boyut

Açıklana
n
Varyans
Yüzdesi

Ortalam
a

Standart
Sapma

23,434

4,1421

0,82

20,067

3,9483

0,75

18,275

2,8346

1,08

10,255

3,1039

0,84

Eğitimcinin Yeterliliği

Bu dersin hocası deneyimli ve yetenekliydi
Bu dersin hocası, bu dersi gerçek dünyaya uygun vermek amacıyla
emek harcadı
Bu dersin hocası, ders aracılığıyla girişimciliğe ilgiyi arttırdı
Bu dersin hocası, etkili ve verimli bir ders anlattı
Bu dersin hocası, ders aracılığı ile yeni şeyler düşünmemi sağladı
Bu dersin hocası, ders aracılığı ile araştırma ve inceleme yetkinliği
kazandırdı
Bu dersi almam iş yapma konusunda daha iyi bir anlayış elde etmemi
sağladı

Ders İçeriği

Bu ders, girişimcilik bilgi ve becerilerimi geliştirdi
Bu ders, girişimciliğe ilgimi arttırdı
Aldığım bu ders, içerik olarak girişimcilikle ilgili beklentilerimi
karşıladı
Bu ders, öğretim yöntemleri açısından yeni ve farklı bir deneyim
sundu

Pedagoji ve
Öğrenme
Yöntemleri

Üniversite Ortamı

Üniversitem, teknoloji patentleme ve ticarileşmeyi teşvik ediyor
Üniversitem, iş geliştirme merkezleri yoluyla girişimciliği teşvik
etmektedir
Üniversitemin girişimciliği teşvik etmek için kurumsal bir politikası
vardır
Üniversitemin iş dünyası ve girişimciler ile iyi işbirlikleri vardır
Bu ders, gerçek dünyada belirsizliklerle başa çıkmayı öğretti
Bu dersin öğretim yöntemi, yaparak öğrenme fırsatı sağladı
Bu ders gruplar ile çalışmayı öğretti

KMO=0,895

Bartlett Küresellik Testi (p)= 2289,997(0,000)
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Girişimcilik eğitimine dair ortaya çıkan alt boyutların tanımlayıcı istatistiklerine bakıldığında en
büyük farklılaşmanın “üniversite ortamı” boyutunda ortaya çıktığı görülmektedir (st.sapma=1,08).
Bu sonuç, öğrencilerin bu sorulara yanıt verirken birbirlerinden, diğer alt boyutlara verdikleri
yanıtlara kıyasla daha fazla farklılaştığını göstermektedir. Şekil 2’den de görüleceği üzere
eğitimcinin yeterliliği ve ders içerikleri genel olarak olumlu yönde değerlendirilmiş olmasına karşın
üniversite ortamı ile ilgili olarak görüş birliğinin sağlanmadığı ortaya çıkmaktadır.
Şekil 2. Girişimcilik Eğitimine İlişkin Alt Boyutların Dağılım Grafikleri

Girişimcilik niyetini belirlemeye yönelik oluşturulan 16 ifadeye ilişkin gerçekleştirilen faktör analizi
neticesinde ankette yer alan ifadelerden (“Girişimcilik dersinde, yeteneklerimi keşfettim”) birisi
herhangi bir boyuta atanmaması nedeniyle çıkarılmış ve faktör analizi yenilenmiştir. Gerçekleştirilen
bu analiz neticesinde KMO katsayısının 0,891 olduğu ve Bartlett Küresellik testinin anlamlı olduğu
(p<0.000) görülmektedir. Özdeğerleri 1’in üzerinde olan dört alt boyuta ulaşılmış ve bu boyutlara
ifadelerin dağılımları ise Tablo 3’te verilmiştir. Toplam açıklanan varyans ise %68.828 olarak
bulunmuştur. En büyük açıklama yüzdesine sahip olan alt boyut ise “yenilik” alt boyutu olarak
belirlenirken bu kısımda en düşün açıklama yüzdesine sahip alt boyut “iş kurma süreci” olarak ortaya
çıkmıştır.
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Tablo 3. Girişimcilik Niyeti İfadelerine İlişkin Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları
İfade

Boyut

Açıklanan
Varyans
Yüzdesi

Ortalama

Standart
Sapma

19,497

3,5557

0,91813

18,283

3,5473

0,79411

15,794

3,1040

1,02736

15,253

4,0495

0,80544

Girişimcilik dersinde, yeni ürün geliştirme becerisi kazandım
Girişimcilik dersinde, yeni teknolojiler geliştirme becerisi
kazandım

Yenilik

Girişimcilik dersinde, yeni iş süreçleri geliştirme becerisi
kazandım
Girişimcilik dersinde, farklı ve yenilikçi bakış açısı kazandım
Girişimcilik dersinde, işletmelerdeki mevcut sorunlara çözüm
önerileri getirebiliyorum
Girişimcilik dersinde, mevcut ürünleri geliştirmek için yeni
fikirler geliştirdim
Girişimcilik dersinde, yeni ürün fikirleri geliştirdim

İş Fikri

Girişimcilik dersinde, bir tüketici grubunun istek ve
ihtiyaçlarını belirledim
Girişimcilik dersinde, işle ilgili fırsatlar keşfettim

İş Planı Yazma

Girişimcilik dersinde, düşündüğüm iş için iş planı yazdırıldı
Girişimcilik dersinde, iş fikrimi uygulanabilir iş planına
çevirdim
Girişimcilik dersinden sonra iş planı yarışmalarına
katılabilirim
Girişimcilik dersinden sonra iş fikrinin orijinal ve özgün

İş Kurma Süreci

olması gerektiğini öğrendim
Girişimcilik dersinde, yasal olarak işletme kurma sürecini
öğrendim.
Girişimcilik dersinden sonra iş planı olmadan başarılı
olunamayacağını öğrendim

KMO=0,891

Bartlett Küresellik Testi (p)=1468,333(0,000)

68,828

“İş planı yazma” alt boyutunda yer alan sorulara verilen yanıtların diğer alt boyutlara nazaran daha
fazla farklılaştığı buna karşın “iş fikri”ne ilişkin ifadelerde görüş birliğinin daha fazla sağlandığı
Şekil 3’te yer alan dağılım grafiklerinden görülebilmektedir. “İş kurma süreci”ne dair öğrencilerin
çoğunlukla olumlu bir tutum sergiledikleri ise yine Şekil 3 yardımıyla söylenebilmektedir.
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Şekil 3. Girişimcilik Niyetine İlişkin Alt Boyutların Dağılım Grafikleri

Araştırmanın bu kısmında araştırma modeline ilişkin oluşturulan hipotez testlerinin test edilebilmesi
amacıyla regresyon analizinden yararlanılmıştır. Girişimcilik niyetine dair ortaya çıkan dört alt
boyuta ilişkin regresyon analizi sonuçları Tablo 4’te sunulmaktadır. Tüm modeller anlamlı olup
katsayılar %95 anlamlılık düzeyine göre yorumlanmıştır.
Yenilikçi bakış açısına dair gerçekleştirilen analiz sonucunda eğitimci yeterliliğinin, ders
içeriklerinin ve üniversite ortamının anlamlı ve olumlu yönde bir etkide bulunduğu görülmektedir.
Pedagoji ve öğrenme yöntemlerinin yenilikçilik üzerinde ise yüzde 10 düzeyinde anlamlı ve pozitif
yönde bir etkide bulunduğu ortaya çıkmıştır. Yenilikçilik üzerinde, girişimcilik eğitimi alt
boyutlarından eğitimci yeterliliğinin en büyük etkiye sahip olduğu yine ortaya çıkan katsayı
sonuçlarından görülebilmektedir.
Yeni bir iş fikri geliştirme üzerinde ders içerikleri ile pedagoji ve öğrenme yöntemlerinin yanı sıra
üniversite ortamının da anlamlı ve pozitif yönde bir etkide bulunduğu Tablo 4’ten görülmektedir. İş
fikri geliştirme üzerinde eğitimci yeterliliğinin ise anlamlı bir etkisinin bulunmadığı analiz
sonuçlarından ortaya çıkmıştır.
İş planı yazma ile ilgili olarak gerçekleştirilen regresyon analizi sonucuna göre pedagoji ve öğrenme
yöntemlerinin oldukça etkili olduğu belirlenmiştir. Diğer eğitim alt boyutlarının ise burada anlamlı
bir etkiye sahip olmadıkları görülmüştür. Buna karşın iş kurma sürecinde ise eğitimci yeterliliğinin
öne çıktığı diğer eğitim alt boyutlarının anlamlı bir etkiye sahip olmadıkları tespit edilmiştir.
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Tablo 4. Regresyon Analizi Sonuçları
Değişken
Katsayı St.Hata
t
p
Bağımlı Değişken: Yenilik R2=0,434 F[prob]=35,209[0,000]
Sabit terim
0,230
0,291
0,789
0,431
Eğitimci Yeterliliği
0,321
0,085
3,798 0,000*
Ders İçerikleri
0,317
0,091
3,492 0,001*
Pedagoji ve Öğrenme Yöntemleri
0,136
0,069
1,962
0,051
Üniversite Ortamı
0,123
0,050
2,480 0,014*
Bağımlı Değişken: İş Fikri R2=0,393 F[prob]=29,845[0,000]
Sabit terim
0,820
0,263
3,116 0,002*
Eğitimci Yeterliliği
0,111
0,077
1,448
0,149
Ders İçerikleri
0,411
0,082
5,008 0,000*
Pedagoji ve Öğrenme Yöntemleri
0,132
0,063
2,097 0,037*
Üniversite Ortamı
0,091
0,045
2,038 0,043*
Bağımlı Değişken: İş Planı Yazma R2=0,202 F[prob]=11,623[0,000]
Sabit terim
0,871
0,413
2,112 0,036*
Eğitimci Yeterliliği
0,107
0,118
0,902
0,368
Ders İçerikleri
0,088
0,126
0,701
0,484
Pedagoji ve Öğrenme Yöntemleri
0,395
0,096
4,096 0,000*
Üniversite Ortamı
0,079
0,068
1,155
0,250
Bağımlı Değişken: İş Kurma Süreci R2=0,374 F[prob]=27,584[0,000]
Sabit terim
1,550
0,263
5,885 0,000*
Eğitimci Yeterliliği
0,497
0,077
6,490 0,000*
Ders İçerikleri
0,121
0,082
1,467
0,144
Pedagoji ve Öğrenme Yöntemleri
-0,070
0,063 -1,108
0,269
Üniversite Ortamı
0,074
0,045
1,649
0,101

Hipotez
H11
Kabul edilmiştir

H12
Kabul edilmiştir

H13
Kabul edilmiştir

H14
Kabul edilmiştir

SONUÇ VE ÖNERİLER
Araştırma bulgularına göre girişimcilik eğitiminin girişimcilik niyetine olan etkileri farklılaşmakla
birlikte pozitif yönde bulunmuştur. Ders içeriklerinin ve üniversite ortamının yenilikçi bakış açısı ve
iş fikrine olumlu etkisi olmasına karşın iş planı yazma ve kurma sürecinde bir etkisi olmadığı
görülmüştür. Girişimcilik dersini veren eğitimcinin yeterliliği ise yenilikçi bakış açısını ve iş kurma
sürecini destekler niteliktedir. Derslerde kullanılan öğrenme yöntemleri ise özellikle iş fikri
oluşturma ve iş planını yazmayı olumlu yönde etkilemektedir. Girişimcilik eğitiminin niyet üzerinde
farklılaşan bu etkisine literatürde de rastlamak mümkündür. Örneğin Kerse vd. (2017) tarafından
yapılan bir çalışma sonucunda girişimcilik eğitiminin girişimcilik niyetini doğrudan etkilemediği
buna karşın girişimsel öz-yetkinliğin aracı rol oynadığı ve dolaylı etkiye neden olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Çeltek vd. (2018) tarafından gerçekleştirilen bir başka çalışmada ise öğrenciler
tarafından alınan girişimcilik dersinin girişimci olma niyetlerine olumlu yönde etkisi olduğu
sonucuna ulaşılmıştır. Benzer bir sonuç Chen ve Lai (2010) tarafından Taiwan’da yapılan çalışmada
da ortaya konmuş ve verilen girişimcilik eğitiminin üniversite öğrencilerinin girişimcilik
eğilimlerinin teşvik ettiği görülmüştür.
Üniversitelerde verilen girişimcilik dersinin öğrencilerin girişimci olma eğilimleri üzerindeki
etkisinin incelendiği bu çalışmada örneklem büyüklüğünün az olması çalışmanın bir kısıtı olarak ele
alınabilir. Bu nedenle takip eden çalışmalarda örneklem büyüklüğünün arttırılması ve farklı
birimlerde öğrenim gören öğrencilere ulaşılması ile alan farklılıklarının incelenmesi yerinde
olacaktır. Diğer bir sınırlılık ise araştırmanın sadece Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde öğrenim
gören öğrencilere uygulanmış olmasıdır. Ancak farklı üniversitelerden farklı öğrenci grupları ile
çalışılarak araştırma geliştirilebilir.
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İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE EĞİTİM VE GELİŞTİRME
FAALİYETLERİ: ÖRNEK BİR FİRMA İNCELEMESİ1
TRAINING AND DEVELOPMENT ACTIVITIES IN HUMAN
RESOURCES MANAGEMENT: A COMPANY REVIEW
Işılay TUNA2

Güler TOZKOPARAN3
ABSTRACT

Training and development activities have become a necessity for organizations and their employees
due to the efforts of the organizations to use the new technology, the new tasks that the technology
imposes on the employees while facilitating the works done, the formation of new business areas and
the increasing performance expected from the employees.
The purpose of this study is to examine training and development activities in human resources
management and to provide an example of how these activities are implemented in today's
conditions. For this purpose, in-depth interview method was used, and the data was framed and
evaluated with descriptive analysis.
In the research, a large scale organization's, whose activity area is all Turkey and its production and
management centers are located in Izmit, Istanbul and Aksaray, training and development practices
are fully discussed. The findings of the research were evaluated.
Findings obtained in the study; enlightens the future of education and development activities, new
trends and the transformations of the methods used under the influence of technology. The findings
are also considered to be an example of training methods and implementation processes that can be
used in all organizations regardless of size.
Key Words: Human Resources Management, Training, Development.
ÖZET
Örgütlerin yeni teknolojiyi kullanabilme çabaları, teknolojinin yapılan işleri kolaylaştırırken çalışana
yüklediği yeni görevler, yeni iş alanlarının oluşması, çalışanlardan beklenen performansın giderek
yükselmesi gibi nedenlerle eğitim ve geliştirme faaliyetleri örgütler ve çalışanları için gereklilik
haline gelmiştir.
Bu çalışmanın amacı, insan kaynakları yönetiminde eğitim ve geliştirme faaliyetlerini incelemek ve
bu faaliyetlerin günümüz koşullarında nasıl uygulandığına dair bir örnek ortaya koymaktır. Bu amaç
doğrultusunda yapılan araştırmada derinlemesine görüşme yöntemi kullanılmış, elde edilen veriler
betimsel analiz yapılarak temalarla çerçevelenmiş ve değerlendirilmiştir.
Araştırmada; tüm Türkiye’de faaliyet gösteren, üretim ve yönetim merkezleri İzmit, İstanbul ve
Aksaray’da konumlanmış büyük ölçekli bir örgütün eğitim ve geliştirme uygulamaları bütünüyle ele
alınarak, araştırma ile elde edilen bulguların değerlendirmesi yapılmıştır.
Araştırmada elde edilen bulgular; eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin geleceğine, kullanılan
yöntemlerin teknolojinin de etkisiyle geçirdiği dönüşümlere ve yeni eğilimlere ışık tutar niteliktedir.
Bulguların aynı zamanda, boyut fark etmeksizin tüm örgütlerde kullanılabilecek eğitim yöntemleri
ve uygulama süreçlerine dair örnek teşkil ettiği düşünülmektedir.
Anahtar Kelimeler: İnsan Kaynakları Yönetimi, Eğitim, Geliştirme
Bu çalışma, Doç.Dr.Güler Tozkoparan danışmanlığında Işılay Tuna tarafından hazırlanan yüksek lisans tezinden
türetilmiştir.
2
BilimUzmanı, Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE, Yönetim ve Organizasyon Programı, isilay_kama3@hotmail.com
3
Doç.Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon ABD, g.tozkoparan@deu.edu.tr
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1. GİRİŞ
Rekabet ortamının koşullarının ağırlaştığı bu dönemde örgütlerin en önemli amaçlarından biri
teknolojiyi tüm avantajlarıyla kullanabilmek için uygun insan kaynağını seçmek ve mevcut insan
kaynağını geliştirmek olmuştur. Örgütler açısından belirli örgün eğitim düzeyinin yanı sıra özellikle
günümüzde yaratıcı düşünce, teknolojiyi kullanabilme, zihinsel esneklik gibi özellikler de
çalışanlarda aranan nitelikler arasına girmiştir. Bununla birlikte, işgörenler ve işgören adayları da
örgütlerin eğitim ve geliştirme faaliyetlerini kariyer gelişimleri açısından değerlendirmektedirler.
Dolayısıyla eğitim ve geliştirme uygulamaları, işgörenlerin örgütten bekledikleri bir katkı haline
gelmiştir. Mevcut işgörenler için eğitim ve geliştirme uygulamaları örgütsel bağlılığı, motivasyonu
ve performansı artırırken, yetenekli işgören adaylarının da örgüte çekilmesinde etkili olmaktadır.
Örgütlerin çalışanların becerilerini ve güçlü yanlarını geliştirmek, yeni ürün ve hizmetler ortaya
koyabilmek, yenilikçi fikirler üretebilmek, yüksek kalitede müşteri hizmeti sağlayabilmek için etkili
ve verimli eğitim uygulamalarını sürdürmeye ihtiyaçları vardır. Bu bağlamda, çalışanların
memnuniyetlerini kazanabilmek ve rekabet avantajı elde edebilmek için eğitim, geliştirme ve kariyer
yönetimi alanlarındaki uygulamalara önceleri “yapılması iyi olur” düşüncesiyle yaklaşılırken,
günümüzde “yapılmalı” düşüncesi kabul edilmiştir (Noe, 2010: 4).
Kısaca, günümüzün rekabet koşulları, örgütlerin yeni teknolojiyi kullanabilme çabaları, teknolojinin
yapılan işleri kolaylaştırırken çalışana yüklediği yeni görevler, yeni iş alanlarının oluşması,
çalışanlardan beklenen performansın giderek yükselmesi gibi nedenlerle eğitim ve geliştirme
faaliyetleri örgütler ve çalışanları için gereklilik haline gelmiştir. Bu doğrultuda örgütlerin eğitim ve
geliştirme faaliyetlerine verdikleri değer, ayırdıkları zaman ve bütçe de artmıştır.
Maliyeti ve çıktılarının örgüte sağladığı faydalar düşünüldüğünde, bu uygulamaların etkili olması
beklenmektedir. Eğitimin ihtiyaçlara yönelik olarak tasarlanması ve uygulanmasının ardından
değerlendirilmesi ile meydana gelen davranış değişikliklerinin tespit edilmesi, eğitimin
sürdürülebilirliği açısından son derece önemlidir.
Bu çalışmada, insan kaynakları yönetimi kapsamında örgütlerde uygulanan eğitim ve geliştirme
faaliyetleri incelenmiştir. Bu doğrultuda sırasıyla, insan kaynakları yönetimi kavramsal olarak ele
alınmış, insan kaynakları yönetiminde eğitim ve geliştirme faaliyetleri bir süreç olarak incelenmiştir.
Eğitim ve geliştirme kavramları tanımlanmış ve ilişkilendirilmiştir. Eğitim ve geliştirmenin amaçları,
önemi ve faydaları belirtilmiştir. Eğitim yöntemleri, eğitimin değerlendirilmesi ve değerlendirme
sonuçlarının kullanılması hakkında bilgi verilmiştir. Ardından örnek bir firma incelemesi yapılmıştır.
Araştırmanın amacı, önemi, yöntemi ve verilerin analiz edilmesi ile elde edilen bulgulara yönelik
bilgi verilmiştir. Çalışmanın sonuç kısmında ise araştırma bulgularına dayalı öneriler sunulmuştur.

2. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ KAVRAMI
İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY); örgütsel hedeflerin gerçekleştirilmesi için çalışanlardan
yararlanılmasıdır. Temel olarak bütün yöneticiler, işleri başkalarının çabalarıyla gerçekleştirir. Bu
nedenle, bütün kademelerdeki yöneticilerin İKY konuları ile ilgilenmesi gerekir (Eriş, 2017: 4).
İKY; çalışanların tedarik edilmesi, eğitimi, motivasyonu ve yetkin olmalarından sorumlu yönetim
fonksiyonudur. Bir organizasyonun kalitesi büyük ölçüde o organizasyonda çalışan insanların
kalitesiyle belirlenir (Robbins ve DeCenzo, 2005: 192). Bu bağlamda İKY; herhangi bir örgütsel ve
çevresel ortamda insan kaynaklarının örgüte, bireye ve çevreye yararlı olacak biçimde, yasalara
uygun şekilde yönetilmesini sağlayan işlev ve çalışmaların tümü olarak tanımlanabilir (Sadullah,
2013: 3).
Çağdaş bir yönetim anlayışı olan İKY; insanı merkeze alan bir yönetim anlayışıdır. Bu yeni anlayışla
birlikte, çalışanların motivasyonunu artırmaya yönelik çalışmalar hız kazanmış, iş doyumu
ölçümleri, iş zenginleştirme, çeşitli ödüllendirme sistemleri, eğitim, kariyer geliştirme vb. gibi iş
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yerine bağlılığı artırmaya yönelik insan kaynakları uygulamalarına ağırlık verilmeye özen
gösterilmiştir. Bilindiği üzere, verimlilikteki artış teknolojiye ve insan kaynağının performansına
bağlıdır. İKY, verimliliği artırmak için gerekli olan bilgi, beceri ve çabaların artırılması ve
geliştirilmesi için çalışır (Okakın ve Şakar, 2013: 2-3).

2.1. İnsan Kaynakları Yönetiminin Amaçları ve Önemi
İşletmelerde, yönetim tarafından oluşturulan ve çalışanlara iletilen misyon ve örgütsel amaçlar,
genellikle işletmenin uzun vadeli hedeflerine, yöneticilerini memnun etmek isteyen çalışanlar için
ise faydalı bir rehberlik sağlayabilecek genel iş felsefesine odaklanmaktadır
(http://www.businessdictionary.com/01.06.2019). İşletmeler en başta örgütsel amaçlarını
belirlerken, insan kaynağını da değerlendirmek durumundadır. Örgütsel amaçlar ve insan kaynağı
birbirinden bağımsız olmayan, birbirini büyük ölçüde etkileyen kavramlardır. Bu noktada İKY, bu
amaçlara en uygun şekilde hizmet eden insan kaynağı standartlarını belirleme ve temin etmede
stratejik bir rol oynamaktadır.
İnsan kaynakları yönetiminin genel amacı, örgütün insanlar aracılığıyla başarıya ulaşmasını
sağlamaktır. İKY, bir örgütün amaçlarına ulaşabilmesi için mevcut kaynaklarını ve kapasitesini
kullanarak, örgütün etkinliğini ve yeterliliğini artırmayı amaçlamaktır (Mwaniki ve Gathenya, 2015:
433). Gelişen teknolojiyle birlikte insan kaynakları yönetimi de değişmiş, farklı program ve
uygulamalar kullanılmaya başlamıştır. Ayrıca, rutin işlerin bilgisayarlarla otomatik olarak ya da daha
hızlı yapılması, insan kaynakları çalışanlarına örgüte stratejik değer katma anlamında daha fazla
vakit yaratmıştır.
Birçok örgüt için başarı; işletmenin stratejik amaçlarına ulaşmak için gerekli olan görevleri başarıyla
yerine getirebilecek yeteneklere sahip çalışanları işe almasına bağlıdır. Bu bağlamda İKY kararları
ve yöntemleri kritik düzeyde öneme sahiptir (Robbins ve DeCenzo; 2005: 192).
Günümüzde en etkili, verimli ve başarılı işletmeler; çalışanlarını motive eden, eğitip geliştiren,
ödüllendiren, onların gelişimlerinden azami derecede yararlanmasını bilen, diğer bir ifadeyle insan
kaynağından en etkin şekilde faydalanabilen, insan kaynakları yönetimine ve insan kaynağına
gereken önemi veren işletmelerdir (Bingöl, 2013: 5). Örgütlerin performanslarını yükseltmeleri,
bununla birlikte artan işgücü niteliği, çalışanların da parçası olduğu örgütten ve yaptığı işten
beklentilerinin artmasına, yapılan işin de çalışandan daha fazla katkı bekler hale gelmesine neden
olmuştur. Bu sebeple, insan kaynakları yönetiminin tüm fonksiyonları örgütün bütünselliği
bakımından değerlendirildiğinde büyük öneme sahiptir ve mutlaka bilimsel ve akılcı temeller üzerine
inşa edilerek yapılan uygulamalar titizlikle sürdürülmelidir (Çetin ve Özcan, 2013: 3).

2.2. İnsan Kaynakları Yönetiminin Fonksiyonları
İnsan kaynakları yönetiminin fonksiyonları örgütlere göre farklılık göstermektedir. Günümüzde İK
yaklaşımındaki değişiklikler, örgütlerde farklı yöntem ve tekniklerin kullanılmasına yol açmıştır.
İnsan kaynakları yönetimi faaliyet alanlarına göre incelendiğinde, dört ana başlıktan söz
etmek mümkündür. Söz konusu faaliyet alanları ve bu alanlardaki temel fonksiyonlar şu şekilde
belirtilebilir (Geylan vd., 2013: 21);


Örgüt, işler ve insanlar için planlama yapılması (insan kaynakları planlaması, iş analizi, iş
tasarımı, stratejik ortaklık),



İnsan kaynaklarının elde edilmesi (personel bulma, personel seçme, işe yerleştirme, işe
alıştırma ve sosyalizasyon),



İnsan kaynaklarının elde tutulması (ücretlendirme, örgütsel bağlılığı artırma, iş sağlığını ve
güvenliğini sağlama, çalışma ilişkilerini sürdürme, kültürel ve sosyal etkinlikler yapma),
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Bireysel ve örgütsel performansın artırılması (performans değerleme, ödüllendirme, eğitim
ve geliştirme, kariyer planlama ve geliştirme, disipline etme, insan kaynakları yönetiminin
sonuçlarını değerlendirme).

3. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE EĞİTİM VE GELİŞTİRME
FAALİYETLERİ
Çalışmanın bu bölümünde, eğitim ve geliştirme kavramları, insan kaynakları yönetiminin faaliyet
alanı içerisinde eğitim ve geliştirme süreci ile yöntemleri incelenmiştir. Son olarak da eğitimin
değerlendirilmesi konusuna yer verilmiştir. İçinde bulunulan çağın bir getirisi olarak küreselleşme,
örgütlerin eğitim ve geliştirme kavramlarına odaklanmasını artırmıştır. Bu başlık altında eğitim ve
geliştirme kavramları incelenmiş, bu kavramlar birbirleriyle ilişkilendirilerek ele alınmıştır.

3.1. Eğitim ve Geliştirme Kavramları
En yaygın kullanımıyla eğitim, “bir işi yapmak için gereken becerileri öğrenme süreci” olarak
tanımlanmıştır (https://www.oxfordlearnersdictionaries.com, 16.06.2019). Diğer bir tanıma göre
eğitim; öğrenmeyi teşvik etmek için öğretim tekniklerinin planlı ve sistematik kullanımıdır
(Armstrong, 2008: 309). Öğrenme ise bireyin bilgi ve beceri kazanımlarıyla; tutum, davranış ve
yeteneklerini geliştirme sürecidir. Öğrenme, bireylerin örgüt içinde ya da dışında planlı eğitimlerin
dışında deneyim yoluyla edinilen davranış değişikliklerini de içerir (Armstrong, 2014: 284).
“Daha geniş bir tanımlama ile eğitim, bireylerin ya da onların oluşturduğu grupların
işletmede yüklendikleri ya da ileride yüklenecekleri görevleri daha etkili ve başarılı yapabilmeleri
için onların mesleki bilgi ve ufuklarını genişleten, düşünce, rasyonel karar alma, davranış ve tutum,
alışkanlık ve anlayışlarında olumlu gelişmeler yapmayı amaçlayan bilgi, görgü ve becerileri artıran
eğitsel eylemlerin tümüdür” (Sabuncuoğlu, 2011: 124-125).
Bir örgütün parçası olmak, sürekli bir eğitim sürecinin içerisinde olmak anlamına gelmelidir. Tüm
eğitim faaliyetlerinin odak noktasında öğrenme vardır ve öğrenme, karmaşık bir psikolojik
yaklaşımdır (Mathis ve Jackson, 2008: 269). Konuyla ilgili yaşanan gelişmelerde son dönemde
ortaya çıkan önemli bir yaklaşım da öğrenen örgütlerdir. Bu yaklaşımda örgütlerin başarısı, öğrenme
etkinliğinin sürekli ve dinamik olarak uygulanmasına bağlanmıştır. “Öğrenen örgüt, çevresindeki
değişiklikleri zamanında öğrenerek kendi kendini eğiten, sürekli gelişen ve öğrenen, her olaydan
ders almasını bilen, problem çözme yeteneğini geliştiren ve böylece yeniliklere ayak uydurarak
ilerleyen ve tüm bu faaliyetlerini kurumsallaştıran örgüttür” (Öneren, 2008: 166).
Geliştirme ise, “personelin kuruma girişinden ayrılıncaya kadar geçen sürede, performansının
artırılması için yönetimce girişilen çabaların tümüdür” (Açıkalın; 1994: 64). Diğer bir tanımla
geliştirme; çalışanların bilgi ve becerilerini, tutumlarını, sistematik bir şekilde olumlu yönde
değiştirerek, mevcut ve gelecekteki işinde daha başarılı olmasını sağlamaktır
(http://content.lms.sabis.sakarya.edu.tr, 17.06.2019).
Geliştirme, örgütün uzun vadede rekabet yeteneğini iyileştirmek için kişilerin ve grupların
performanslarını artıran strateji ve planlar geliştirerek uygulamayı, performans planı ve gözden
geçirme süreçleri tasarlamayı, bireylerin kapasitelerini artırmak amacıyla eğitime, uzun vadeli kişisel
gelişime ve örgütsel gelişime destek olmayı içerir (Mercin, 2005: 133). Gelişim, mikro değil makro
bir öğrenmedir ve gelişim, eğitimin sonucudur. Gelişim çalışana daha az detay vermesine rağmen
kariyer anlamında geleceğe dönük daha çok öğrenme sağlar (Muradova, 2007: 76).
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3.2. Eğitim ve Geliştirmenin Amaçları
Örgütsel açıdan eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin amacı; çalışanların bilgi, beceri ve davranışlarını
geliştirerek güçlenmelerini ve örgütle bütünleşmelerini sağlayarak, çalışanları örgütteki sorunları
algılama, anlama ve bu sorunlara alternatif çözümler bulmaya yöneltmektir (Özçelik, 2013: 169).
Genel olarak örgütlerin amaçladığı; işe devamın artırılması, kalitenin yükseltilip iyileştirilmesi,
maliyetlerin düşürülmesi, hata sayısının azaltılması gibi durumlar verimlilik artışında etkili faktörler
olarak gösterilmektedir. Bütün bu faktörlerin ancak çalışanlara iyi bir eğitim ve geliştirme programı
verildikten sonra gerçekleşebileceği ve bunun sonucunda verimliliğin artacağı düşüncesi, örgütlerde
eğitim ve geliştirme etkinliklerinin ele alınmasına yol açmıştır (Bek, 2007: 109).
Örgütler, eğitim ve geliştirme faaliyetlerini tasarlarken, belirledikleri amaçların özelleştirilmiş,
ölçülebilir, açık ve net olmasına dikkat etmelidir. İnsan kaynaklarının eğitilmesi ve geliştirilmesinde
örgütler açısından ekonomik amaçlar öncelikli gelse de toplumsal ve bireysel amaçlar da
bulunmaktadır (Bayraç, 2008: 135-137). Bunlar; çalışanlara yeni bilgi, beceri ve davranış
kazandırılması, mevcut yeteneklerinin belirlenmesi ve istenilen yönde geliştirilmesi, moralinin
yükseltilmesi ve motivasyonlarının artırılması, güven duygusunun geliştirilmesi, örgüt içinde terfi
olanaklarının sağlanması, disiplin suçlarının, çalışma ortamındaki uyumsuzluğun, devamsızlığın ve
hareketliliğin azaltılması ve insan ilişkilerinin geliştirilmesiyle örgüt içinde etkili iletişim ortamının
oluşturulması şeklinde örneklendirilebilir (Mercin, 2005: 137).

3.3. Eğitim ve Geliştirmenin Önemi ve Yararları
Örgütsel açıdan eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin önemi, insan kaynağında fark yaratarak,
çalışanların moral ve motivasyonlarının artmasını sağlamak, verimliliği artırarak rakabet ortamında
işletmeye güç kazandırmak noktasında öne çıkmaktadır (Özçelik, 2013: 164). Bu bağlamda etkili
eğitim programları; çalışan gelişimi, verimliliğin artması ve çalışan performansının artırılması dahil
olmak üzere çok sayıda fayda sağlamaktadır. Eğitimde her iki tarafın (örgüt ve birey) yararları da
dikkate alınmalı ve mümkün olduğunca açık bir şekilde belirtilmelidir. Sonuçta, örgütsel eğitimin
tüm faydaları bireyler aracılığıyla örgüte aktarılacaktır. Örgütsel eğitim sürdürülebilir olmalıdır.
Eğitim, tespit edilen ihtiyaçlara bağlı olarak, gerekli eğitim programlarının devam edememesi
durumda etkisiz kalacaktır. Örgütte eğitim ihtiyacı tespit edildiğinde gereken eğitim sağlanmalıdır.
Bunun sonucunda örgütler, eğitimin temel amacı olan gelişme ve çalışanlarda yol açtığı örgütsel
bağlılığın artışından istifade edebileceklerdir (Bulut ve Çulha, 2010: 320).

3.4. Eğitim ve Geliştirme Süreci
Örgütte eğitim fikrinin ortaya çıkmasından itibaren, uygulamasının tamamlanması ve sonuçlarının
değerlendirilmesine kadar olan süreç, sırasıyla aşağıda incelenmektedir.

3.4.1. Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi
Eğitim faaliyeti, ihtiyaçların açıkça tanımlanmasına dayanmaktadır. İhtiyaç, bireylerde bilinçli
olarak ortaya çıkan arzu ve isteklerden farklıdır. Örgütsel anlamda ihtiyaçlar, arzu edilen ve mevcut
iş yöntemlerinin karşılaştırılmasından veya beklenen ve mevcut iş sonuçlarından ortaya çıkar. Eğitim
ihtiyaçlarının analiz edilmesi, bir eğitim programının oluşturulmasında ve etkili bir eğitimin
verilmesinde ön koşuldur. Bazen performans eksikliğinin sebebi; bilgi, beceri ya da uygun davranış
eksikliği olabilir (Rothwell vd. akt. Efeoğlu, 2013: 221).
Mevcut iş performansı seviyesi ile istenen iş performansı seviyesi arasında açık oluşuyorsa eğitim
ihtiyacı ortaya çıkmaktadır (https://hr-guide.com, 19.06.2019). Eğitim ve geliştirme ihtiyaçları;
örgütsel analizler, görev analizleri ve kişi analizleri düzeyinde yürütülecek analizler yoluyla
saptanabilir (Dönmez, 2017: 169).
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3.4.2. Eğitimin Planlanması
Belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda eğitimin konusunun belirlenmesi, planlamanın ilk aşamasıdır.
Örgütler bu noktada, kendi İKY bölümündeki uzmanlardan destek alabilecekleri gibi profesyonel
eğitim kurumlarından da destek alabilir. Daha sonra eğitimin süresi, nerede verileceği, eğitime
ayrılan bütçe, eğitimi kimin vereceği ve kimlerin eğitimden faydalanması gerektiği, eğitim
yönteminin hangisi olacağı ve değerlendirmenin nasıl olacağı sorularına yanıt aranır.
Eğitimin planlaması yapılırken örgütler, eğitim alacak işgörenleri eğitimin içeriğinin
düzenlenmesine katarak yeni bilgi ve becerilerin kazanılması konusunda çaba harcamaya teşvik
edebilir. Böylelikle verilen eğitimden alınacak fayda artar (Aguinis ve Kraiger, 2009: 468). Planlanan
eğitimin amacının ve sonuçlarının önceden tespit edilip eğitime katılacak çalışanlarla paylaşılması,
katılımcıların öğrenme motivasyonunu artırır (Noe, 2010: 155).

3.4.3. Eğitimin Değerlendirilmesi
Eğitimin değerlendirilmesi, amaçlara ne kadar ulaşıldığının, uygulanan programın etkinliğinin ve
verimliliğinin ölçülmesidir (Özdemir, 2009: 128). Eğitim, zaman alıcı ve maliyetli bir uygulamadır,
bu nedenle sonuçları mutlaka değerlendirilmelidir (Mathis ve Jackson, 2008: 281). Eğitimin
planlanması aşamasında, hangi öğrenme olaylarının beklendiği ve değerlendirme yapılırken ne tür
bilgilere ihtiyaç duyulacağı tespit edilmelidir (Armstrong, 2014: 311).
Eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan yöntemlerin başında
Kirkpatrick’in dört düzeyli eğitim değerlendirme modeli gelmektedir (Efeoğlu, 2013: 234).
Modeldeki dört değerlendirme aşaması aşağıdaki gibidir (akt. Kaya vd., 2015: 90):


Tepkilerin ölçülmesi aşamasında; eğitime katılanların eğitim ile ilgili düşünceleri ve
hissettikleri hakkında bilgi toplanarak memnuniyet ölçülmeye çalışılır.



Öğrenmenin değerlendirilmesi aşamasında; eğitime katılanların bilgi düzeyindeki artış yazılı
testler, performans testleri ve anket yoluyla belirlenmeye çalışılır.



Davranışların değerlendirilmesi aşamasında; eğitimin sonucunda elde edilen bilgi, beceri,
davranış ve tutumların iş ortamına aktarılması sağlanır.



Sonuçların değerlendirilmesi aşamasında; eğitimin sağladığı faydaların örgütsel düzeyde
sonuçlarının değerlendirilmesi ve eğitimin faydasının parasal değeriyle eğitimin etkinliği
ifade edilmeye çalışılır.

3.5. Eğitim Yöntemleri
İş başında eğitim yöntemleri; işgörenin, işini yaparken en yakın amiri ya da ustabaşısı tarafından
eğitildiği, uygulaması kolay ve ucuz olan bir yöntemdir (Budak, 2008: 232). İş başında eğitim; iş
ortamında ve işi yaparken, daha deneyimli meslektaşlarını ve yöneticilerini gözlemleyerek veya
taklit ederek işi öğrenmeye çalışan deneyimsiz çalışanların resmi olmayan eğitimidir. Gayri resmi
olmasının sebebi, sistematik bir eğitim programının parçası olmadan da gerçekleşebilmesidir (Noe,
2010: 264). Başlıca iş başında eğitim yöntemleri; işe alıştırma eğitimi (oryantasyon), yönetici
gözetiminde eğitim, çıraklık, staj yöntemi, iş değiştirme yöntemi (rotasyon) ve yetki devri şeklinde
sıralanabilir.
İş dışı eğitim yöntemleri; teorik bilgiler vermek ya da birtakım becerileri kazandırmak amacıyla,
çalışanı işinin başından uzaklaştırarak eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü yöntemlerdir. Daha
sistematik ve planlı olması ile çok sayıda kişiye aynı anda verilebilmesi avantajlarının yanı sıra; daha
yüksek maliyetlidir ve öğrenilenlerin davranışa aktarılmasında güçlük yaşanabilir (Özdemir, 2002:
2). Başlıca iş dışı eğitim yöntemleri; anlatım yöntemi, örnek olay yöntemi, rol oynama yöntemi,
işletme oyunları yöntemi ve grup tartışması yöntemi şeklinde sıralanabilir.
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Gelişen teknoloji, çalışanlara eğitim sağlama ile ilgili maliyetleri azaltmayı, öğrenme ortamının
etkinliğini artırmayı ve eğitimin örgütsel hedeflere katkıda bulunmasına yardımcı olmayı mümkün
kılmıştır. Yeni eğitim ve öğretim yöntemleri olarak çevrimiçi öğrenme (e-öğrenme olarak da bilinir),
uzaktan öğrenme, simülasyonlar, sanal gerçeklik, uzman sistemler ve elektronik destek sistemleri
çalışma hayatında yerini almıştır (Noe, 2010: 297).

4. EĞİTİM VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ ÖRNEK BİR FİRMA
İNCELEMESİ
Eğitim ve geliştirme faaliyetleri süreci hakkında örnek firmadan detaylı bilgi alınarak durumsal
araştırma yapılmıştır.

4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Örgütlerde eğitim faaliyetleri; ihtiyaçlar doğru tespit edilmediğinde, amaca uygun konu ve yöntemler
seçilmediğinde, süreç doğru planlanmadığında ve elde edilen sonuçlar ölçülmediğinde sadece
maliyet unsuru haline gelebilmektedir. Bunun sonucunda verim elde edilemediği için de
sürdürülebilirlik beklenemez. Çalışmanın amacı, eğitim ve geliştirme faaliyetleri konusunda öncü
olduğunu ve rakipleri tarafından yakından takip edildiğini belirten örnek bir firmadan süreçle ilgili
bilgi alınarak, örnek bir yaklaşım ve uygulama ortaya koyabilmektir.

4.2. Araştırmanın Yöntemi
Çalışmada, literatür taramasının ardından nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine görüşme
yöntemi kullanılmıştır.

4.3. Araştırmanın Örneklemi
İzmit, İstanbul ve Aksaray’da konumlanan firma, tüm Türkiye’de faaliyet göstermektedir ve faaliyet
gösterdiği sektörde Türkiye lideri konumundadır. Araştırmaya konu olan firmada 2019 yılının ilk
çeyreğinde açıklanan çalışan sayısı 2.857 kişidir. Firmanın kendi çalışanları ve iş ortaklarına sunduğu
eğitim ve geliştirme işlevinin yürütüldüğü eğitim biriminin müdürü ile telekonferans yoluyla yapılan
görüşmelerle bilgi toplanmıştır. Tüm eğitim faaliyetleri bu birimde planlanmakta ve yürütülmektedir.
Bugüne kadar 205.175 adet eğitimin verildiği belirtilmektedir.

4.4. Verilerin Analizi
Nitel araştırmalarda veri analizinde kullanılan yöntemlerden biri betimsel analizdir. Betimsel
analizde görüşülen kişiden elde edilen bilgiler değiştirilmeden alıntılar şeklinde aktarılır. Elde edilen
veriler önceden belirlenen başlıklar altında özetlenir ve yorumlanır (https://www.academia.edu,
25.06.2019). Çalışma kapsamında nitel verilerin analizinde elde edilen bulguların
değerlendirilmesinde;
T1: Eğitim İhtiyacını Belirleme Yöntemleri
T2: Eğitimin Planlanması Süreci
T3: Eğitimde Kullanılan Yöntemler ve Yeni Teknolojilerin Kullanılması
T4: Eğitimin Değerlendirilmesi
temalarından oluşan bir çerçeve oluşturulmuştur.
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4.5. Bulgular ve Bulguların Değerlendirilmesi
Araştırma sorularının gruplandığı temalar ve yanıtlarla elde edilen bulgular aşağıda yer verildiği
gibidir:
T1: Eğitim İhtiyacını Belirleme Yöntemleri
Firmanın yürüttüğü eğitim faaliyetlerinin tamamını üstlenen eğitim birimi müdürüne, eğitim ihtiyacı
belirlenirken hangi yöntemlerin kullanıldığı, kimlerle iletişime geçildiği ve gelen taleplerin nasıl
değerlendirildiği sorulmuştur. Alınan yanıt şu şekildedir:
“Dönemsel olarak hazırlanan anketler paydaşlara gönderiliyor. Aynı zamanda çalışanlar için
fonksiyon liderlerine ve son kullanıcılara da eğitim ihtiyacını tespit etmek için hazırlanmış olan
anketler gönderiliyor. Bu anketlerden gelen yanıtlara ek olarak sahada gözlem verileri ve gelişen
trendler de inceleniyor. Bazen trendlere göre yönlendirme yapmak gerekebiliyor. Şirketin hedef ve
vizyonu baz alınarak, anket ve diğer ihtiyaç çıktıları kullanılıyor. İhtiyaçların şirketin hedef ve
vizyonu ile uyumlu olması da önemli. Bu verilere göre eğitim ihtiyacı tespit ediliyor. Tüm eğitimlerde
amaç, davranışı değiştirip geliştirmek olduğundan eğitim verilecek kitle beyaz yaka, mavi yaka, bayi,
teknik çalışan kim olursa olsun aynı yöntemler uygulanıyor.”
Verilen yanıtta, eğitim ihtiyacının belirlenmesinde anket yöntemi ile kişi ve görev analizleri
yapılarak bilgi toplandığı belirtilmiştir. Örgütsel hedeflere yönelik olarak ise performansın
iyileştirilmesi kapsamında çalışanlar, iş ortakları ve dağıtım kanalları da eğitim sürecine dahil
edilerek ihtiyaçlar saptanmaktadır. Eğitimin başarılı olabilmesi için eğitim alacak bireylerin
öğrenmeye hazır olması gerekmektedir. Bireylerin öğrenme kabiliyetlerinin olması ve öğrenme
gerçekleştiğinde motive olması beklenir (Mathis ve Jackson, 2008: 270). İhtiyaçların örgütün amaç
ve hedefleriyle uyumlu olmasına önem verildiği ifade edilmiştir. Çalışanlar için öğrenme
yeteneklerinin keşfedilebileceği ve uygulanabileceği destekleyici bir öğrenme ortamı sağlanması ve
bunun örgütün genel politikalarıyla desteklenmesi ile öğrenme kültürü sağlanabilmektedir
(Armstrong, 2014: 287). Örnek firmadaki eğitim birimi, öğrenme kültürünün oluşması için uygun
ortamı sağlamakta ve örgütün vizyonunu esas alarak üst yönetim tarafından desteklenmektedir.
T2: Eğitimin Planlanması Süreci
Eğitimin planlanması sürecinin nasıl başladığı ve ilerlediği, hangi yöntemlerin kullanıldığı soruları
şu şekilde yanıtlanmıştır:
“Öncelikle ihtiyaç belirleniyor. Eğitimin verileceği kitleye göre eğitim yöntemi ve programı
oluşturuluyor. Örneğin paydaşta kimler var; bayiler ve çalışanları. Eğer bu eğitim, iş ortaklarında
(bayiler) çalışan teknik elemanlara verilecek ise kendi bünyemizden üretim sürecinden bu işi
yıllardır yapan mühendis eğitimcilerimiz var. Bu durum da eğitimcilerimizin programlarına ve
bayilerin ihtiyacına göre programlanıyor. Mesela, “Yeni Nesil İş Başında” eğitimi verilecekse
burada hedef kitle bayilerin işi devralacak çocukları olduğundan bu noktada üniversitelerden
eğitimcilerle programlanıyor. Örneğin, Boğaziçi ve Sabancı üniversiteleriyle görüşüldü ve Sabancı
Üniversitesi ile bu program oluşturuldu. Diğer bir ifadeyle, eğitim niteliğine göre insource ya da
outsource olabiliyor. Bu noktada çok önemli olan iki konu var; birisi eğitimlerin sürdürülebilir
olması, bu çok önemli. Diğeri ise davranışa dönüştürülerek kalıcı olması. Bu amaçla katılımcılar
uzmanlarla bir araya getiriliyor. En çok kullanılan metod 5P (Preperation, Purpose, People,
Process, Performance).”
Alınan yanıtlara göre, eğitim süreci literatür çalışmasında olduğu gibi eğitim ihtiyacının
saptanmasıyla başlıyor. Sonrasında planlamaya geçiliyor. Kullanılan 5P yönteminde; hazırlık,
amaçlar, kişiler, süreç ve performans unsurlarının kilit noktalar olarak sıralandığı görülmektedir.
Tüm bu süreç tasarlanırken, eğitimin sürdürülebilir ve davranışlara dönüştürülebilir olmasına son
derece önem verildiği belirtilmiştir.
Eğitimin konusunun belirlenmesinde çalışanların kariyer planı ile arasındaki ilişkinin nasıl
yönetildiği sorusunun yanıtı şöyledir:
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“Her çalışan bir yetenek. Normalde yetenekler İK tarafından yönetiliyor. Biz akademi olarak onları
şöyle destekliyoruz; kariyer planı olarak değil ama tabii işlerini daha iyi yapabilmeleri için bir
taraftan teknik beceri ve uzmanlık alanında desteklerken diğer taraftan sunum becerisi, takım
çalışması, müzakere becerileri gibi alanlarda eğitimler vererek, becerilerini geliştirerek, işlerini
daha iyi yapabilmelerini sağlıyoruz. Ama kariyer planlaması ve eğitim bağı beyaz yaka için İK’da
yönetiliyor. Orada da yetenek öğretim programı altında farklı detaylar var.”
Eğitime ayrılan bütçe ve zamanın belirlenmesi sorusuna ilişkin yanıt aşağıdaki gibidir:
“Yine eğitimi tasarlarken 5P metodolojisinde hazırlık aşamasında çıkıyor aslında, amacım belli,
katılımcılarım belli, eğitmenlerim belli. Hazırlıkta en iyi kaynağı belirliyorum ve içerik hazırlamaya
başlıyorum. Bunu yaparken bütçe ve kaynak kullanımım da çıkıyor net olarak. Akademi olarak
şirketten bir bütçem var ama aynı zamanda bir gelirim de var. Dolayısıyla bütçemi, verilecek eğitime
ve ihtiyaca göre belirliyorum. Mesela, bir tanesi için x/5 kullanıyorum, diğer bir eğitim için x/15
kullanıyorum. Eğitimin içeriği ve kimin vereceği çok önemli. Sabancı Üniversitesi’nden alınan bir
eğitimle iç eğitimin bütçesi aynı olmuyor. İhtiyaç, içeriği, süresi, katılımcı çokluğu, nasıl verileceği
(online ile sınıf eğitimi arasında bütçe oldukça fark ediyor) kriterlerine göre bütçe belirleniyor
diyebiliriz.”
Eğitimcinin eğitimi ile örgüt içerisinde hazır eğitimcilerin bulunması sağlanmaktadır. Bu eğitimciler,
örgütsel eğitimin içeriğinin daha kolay, uygulanabilir ve anlaşılır olmasını sağlarlar (Noe, 2010:
167). Firmanın örnek verdiği teknik eğitimler için üretim sürecinden bir mühendisin eğitimci olarak
görev alması ve tecrübesinin eğitime katkı sağladığının belirtilmesi, örgüt içerisinden eğitimci
geliştirildiğini göstermektedir. Eğitimi verecek kişinin nasıl belirlendiği sorusunun yanıtı aşağıdaki
gibidir:
“Eğitmenlerin uzmanlık alanları belli. Eğitimin amacı ve katılımcılar da belli. Bu noktada en iyi
eğitimi kim sağlar gözüyle bakıyoruz. Genelde eğitim ihtiyacındaki çıkan maddelerle eğitim
özellikleri örtüşen eğitmenlerimiz seçiliyor. Uzmanlık birinci adım diyebiliriz.”
Verilen yanıttan da anlaşıldığı üzere, eğitimi kimin vereceğinin belirlenmesinde uzmanlık, amaçlar
ve eğitim alacaklar belirleyici olmaktadır. Eğitimlerden kimlerin istifade edebildiği sorusuna ilişkin
yanıtlar şu şekildedir:
“Çalışanlara, paydaşlara (bayiler, müşteriler, son kullanıcı, filo müşterileri) ve son iki yıldır
dışarıdaki kurum, kuruluş ve kişilere de sunuluyor.”
T3: Eğitimde Kullanılan Yöntemler ve Yeni Teknolojilerin Kullanılması
Kullanılan eğitim yöntemlerine dair verilen sözlü ifadeler şu şekildedir:
“Üç yöntemle eğitim veriyoruz; sınıf eğitimleri, yerinde eğitimler ve online eğitimler. Yerinde
eğitimlerde gittiğimiz yerin ihtiyaçlarına dikkat ediyor, ona göre eğitimler veriyoruz. Online kısımda
ise en çok talep edilen ve en çok kullanılan; sanal sınıf. Sanal sınıfı virtual bir eğitim olarak
düşünebiliriz. Bir link üzerinden eğitmen ve katılımcıları bir araya getiriyoruz, canlı bir eğitim
uygulanıyor. Sonrasında bu eğitim kayda alınıp kişilerin istediği zaman erişebileceği hale
getiriliyor. Online olarak e- learning zaten çok kullanıyor, micro learning bizim en çok üzerinde
durduğumuz konu. İki ya da beş dakikalık eğitim videoları yoğun bir şekilde kullanılıyor.
Önümüzdeki dönemde podcastlere de geçmek istiyoruz. Çünkü çok hızlı erişilebilir. Diğer
kullandığımız popüler uygulama; gamification (oyunlaştırma). Online gamification
uygulamalarımızın yanı sıra hard copy olan bir masa oyunumuz da var. Hard copy’yi süreci
öğrenmeleri için kullanıyoruz. Online gamificaiton ise sadece bilgi tazeleme amaçlı kullanılıyor,
yeni bir şey öğretme amaçlı değil.”
Verilen yanıtta, sınıf eğitimleri ve online eğitimler ile iş dışı eğitim yöntemlerinin ağırlıklı olduğu
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belirtilmiştir. Yerinde eğitimler ise iş başında eğitim yöntemleri ile ilişkilendirilebilir. E-öğrenmenin
çok fazla kullanıldığı ifade edilmiştir. E-öğrenme, çalışanlara öğrenme materyali ve rehberliği
sağlamak için ağ bağlantılı bilgisayarların kullanıldığı web tabanlı teknolojilerin kullanılmasını
gerektirir. E-öğrenme, yüz yüze öğrenmeyi destekleyerek daha geniş kitlelere ulaştırılmasını sağlar
(Armstrong, 2014: 307). E-öğrenmenin yaygın olarak kullanılmasında kolay, hızlı ve istenildiğinde
tekrar ulaşılabilir olması özelliklerinin etkisi belirtilmiştir. Teknoloji destekli eğitimlerin popülerliği
ve yeniliklerin bu alanda yapılmaya çalışıldığı belirtilmiştir.
İnteraktif eğitimlerin kullanılması ve teknolojinin bu uygulamalara sağladığı katkılara ilişkin
sorunun yanıtı aşağıdaki gibidir:
“Evet uygulanıyor. Vaka üzerinden ilerlendiği için kişi daha iyi içselleştiriyor. Biraz daha kişiye
kendisini bulduran bir eğitim olduğu için öğrenilen konunun davranışa dönüştürülmesi daha iyi olan
bir eğitim oluyor. Bir de interaktif olarakilerleyen simülasyon var bizde. Oyunlaştırmaları da sınıf
içi interaktif olarak söyleyebiliriz. Aynı zamanda simülasyon merkezimizde bir şeyin makine başına
ya da iş başına gitmeden öğrenilebildiğini garantileyebiliyoruz. Bu alanda da oldukça kullanıyoruz.
Fayda olarak süreçleri hızlandırıyor diyebiliriz. Davranışa dönüştürme kısmında daha hızlı ve etkili
oluyor. Her zaman için kişinin kendisini eğitime katması daha faydalı. Öğrenme aralığı daha kısa
olup, hayata geçirme yüzdesi daha yüksek oluyor.”
Teknoloji destekli eğitimlerden uzaktan eğitim yönteminin kullanımına ilişkin sorunun yanıtı
aşağıdaki gibidir:
“Çok fazla kullanılıyor. Sınıf eğitimi yüzde elli ise kalan yüzde elli de artık neredeyse sanal sınıf,
e-learning, micro learning, gamification gibi yöntemlerden oluşuyor. Çünkü inanılmaz avantajları
var. Hedef kitleni sürekli eğitime maruz bırakıyorsun bu şekilde. Ayrıca herkesi sınıfa getirmek hem
eğitim verenler hem de katılımcılar için oldukça maliyetli. Bu yöntemle maliyeti oldukça minimize
etmiş oluyoruz. Online “gamificiation”da da aslında sürekli kişiyi test ederek seviyesini, öğrenme
döngüsünü canlı tutuyoruz. En çok buraya yöneliyoruz ve buradan ilerliyoruz.”
Firmanın uyguladığı sanal sınıf etkinliği; çok sayıda kişinin sesli, görüntülü ve etkileşimli olarak
paylaşımda bulunabildiği, oturum sahibinin isteklerine göre tasarlanabilen bir paylaşım platformuyla
sağlanmaktadır. Bu platformda, çeşitli yazma ve çizme araçlarına sahip beyaz tahta uygulaması ile
bir alan yaratılarak ortak çalışmalar gerçekleşebilmektedir. Oturum esnasında aynı anda tüm
katılımcılara anket, test ve sınav etkinlikleri düzenlenebilmekte ve sonuçları tablolarla anında
yayınlanabilmektedir. Alınan yanıtlar, eğitim faaliyetlerinin geleceğine ışık tutar niteliktedir.
Örgütün eğitim faaliyetleri açısından ilerlemek istediği yol ile bunun örgüt ve bireyler açısından
gerekçeleri belirtilmiştir. Örgütsel açıdan tüm hedef kitleye erişim kolaylığının yanı sıra maliyet
avantajından, bireysel açıdan ise sürekli öğrenmeyi sağlamak adına teknolojinin sunduğu tüm
olanaklardan istifade edilmek istenmektedir.
T4: Eğitimin Değerlendirilmesi
Eğitim programlarının sonucunda değerlendirme yapılıp yapılmadığı ve nasıl bir değerlendirme
yapıldığı sorusuna ilişkin yanıtlar aşağıdaki şekildedir:
“Evet iki tane yapılıyor. Birinde, katılımcının eğitimi değerlendirmesi isteniyor. Diğerinde,
biz katılımcıyı değerlendiriyoruz. Katılımcılar da eğitimin türüne göre teorik ve pratik olarak
değerlendiriliyor. Biz de eğitimde ne öğrendi, öğrendiyse ne kadar öğrendiyi değerlendiriyoruz.
Sonrasında zaten yine bir aksiyon planı çıkartılıyor. Dört basamaklı olarak ölçüyoruz. Şöyle ki;
1. Katılımcılar eğitimi beğendi mi, ilk olarak buna bakıyoruz. Eğitimin hemen sonrasında
bir anketle bu bilgiyi alıyoruz.
2. Seviye tespit (ne kadar öğrenildiğine yönelik olarak eğitim öncesi ve sonrası yapılan
seviye tespit sınavı ile bilgi seviyesi ölçülmek isteniyor) .
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3. Davranışa dönüşmesini kontrol ediyoruz. Bunu saha kontrolörleri denetliyor. Örneğin;
bayi ise bölge müdürü denetliyor, belli zamanlarda yaptığı ziyaretlerle bunu yapıyor. Satış yöneticisi,
davranış değişiklikleri müdürü ve saha koçu aracılığıyla gözlemleniyor.
4. Rakamsal ölçümler ve bunların müşteri memnuniyetine yansımaları denetleniyor
(rakamlarla yapılabilen ölçümler olabiliyor; şikayet sayısında azalma, satışlarda artma vb.).
Şirket içi çalışanlarda ise davranışsal denetimleri müdürleri yapıyor. Her birim kendi
müdürleri tarafından gözlemleniyor. Eğitim sonrası geri bildirimleri, eğitimin işe yarayıp
yaramadığı ve yeniden eğitim ihtiyacı gibi bildirimler oradan geliyor. Davranışsal eğitimlerde sonuç
aşaması yok. Rakamsal ölçümler yapılamıyor. Eğitimlerin türüne göre değerlendirme aşamalarında
3’e ya da 4’e kadar gelinebiliyor.”
Verilen yanıtlara göre, eğitimin değerlendirmesinde Kirkpatrick modelinin dört aşamasının
uygulandığı görülmektedir. Birinci aşamada tepkinin ölçülmesi, ikinci aşamada öğrenmenin
değerlendirilmesine yönelik testlerin yapılması, üçüncü aşamada edinilen bilgi ve becerilen
davranışa dönüştürülmesi ve dördüncü aşamada eğitimin sağladığı faydaların örgütsel sonuçları ve
sağlanan faydaların finansal değerlerle ifade edilmesi (Kaya vd., 2015: 90). Eğitim sonrası test tekrar
(öncesi-sonrası) yöntemi ile eğitime katılanların öğrenme düzeyi tespit edilmek istenmektedir.
Yöntem, yalnızca teorik bilgileri ölçme olanağı sunmaktadır. Eğitimin davranışsal açıdan
değerlendirilmesi ise bu konuda görevlendirilmiş yöneticiler aracılığıyla iş ortamında ve zamana
yayılmış denetimlerle yapılmaktadır. Eğitimin hemen sonrasında katılanlardan eğitimin
değerlendirilmesinin istenmesi, ilk tepkinin ölçülmesi açısından önemlidir. İlk geri bildirimler eğitim
programı ile ilgili düşüncelerin zamanla değişime uğramadan ve bireylerin birbirlerinden
etkilenmeden alınması ile eğitim programında yapılabilecek değişiklik ve yenilikler için veri kaynağı
oluşturmaktadır.
Eğitimin değerlendirilmesi sürecine geri bildirimlerin katkısına ilişkin sorunun yanıtı aşağıdaki
şekildedir:
“Tüm sistem bunun üzerine kurulu. Anketler yapılıyor. Bunun dışında değerlendirmelerde
bizde iki tane kritik soru var:
-Bu eğitimin en iyi olması için ne olması gerekirdi?
-Eğitimi tavsiye eder misin, neden?
Şıklı soruların sonuçlarındansa bu iki soruyu çok iyi değerlendirip yine ankette çıkan
ihtiyaçlardaki kategorilerin altına bunu bildiriyoruz. Akademinin memnuniyet oranı çok yüksektir.
Bunun nedenlerinden biri de kendi çalışanlarımız dışında paydaşların da bundan faydalanıyor
olmasıdır. Aslında hiçbir şeyi kendimiz yapmıyoruz, kendi yaptıklarımız minimumda, hep ne ihtiyacı
var ne istiyor sorularıyla hareket ediyoruz. O isteği iyi anlamaya çalışıyoruz. Bazen, mesela kişi
zaman yönetimi eğitimi istiyor ama aslında ihtiyacı olan o değil, proje yönetimini bilmiyor. Bunu iyi
anlayarak bütün her şeyi kurguluyoruz. Eğitim sonrasında çalışanlarımızı ve paydaşlarımızı sürecin
içerisinde tutabilmek için üç ay sonra akademi bültenlerine şunu yazıyoruz: “Siz istediniz, biz
yaptık” diye bir başlığımız var. Altında ne istediklerini ve karşılığında oluşturulan eğitim, seminer
vb., hepsini belirterek katılımcıyı çarkın içinde canlı tutuyoruz. Yaptığımız anket ve
değerlendirmelerde kalite ve sayı hep artıyor.”
Verilen yanıtta, eğitim faaliyetlerinin planlanması ve tasarım sürecinin; ihtiyaçlar, talepler ve geri
bildirimler ile örgütün hedeflerine uygun olarak şekillendirildiği belirtilmiştir. Süreç tasarımında
esas alınan iki önemli husus ise eğitimin sürdürülebilir ve kalıcı (davranışa dönüştürülebilmesi)
olması olarak ifade edilmiştir. Eğitimin başarılı olmasında eğitime katılanların öğrenmeye motive
edilmesi önemlidir. Bireylerin eğitimin içeriğini öğrenme isteği, öğrenme motivasyonu olarak
adlandırılır. Öğrenme motivasyonu için gerekli olan öz yeterlilik ise bireylerin, programın içeriğini
öğrenebileceklerine inancının olmasıdır (Mathis ve Jackson, 2008: 270). Örnek firmada birinci tema
çerçevesinde eğitim ihtiyacının belirlenmesinde taleplere önem verildiği ifade edilmiştir.
Eğitimlerden sonra “siz istediniz, biz yaptık” başlığı ve içeriğinde gelen taleplerle verilen eğitimlerin
belirtilmesi ise bireylerin öğrenme motivasyonunu desteklenmekte ve devamlılığı beklenmektedir.
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5. SONUÇLAR
Günümüz örgütlerinde, rekabet avantajı elde etmek ve bu avantajın kalıcı olmasını sağlayabilmek
için bilgi üstünlüğü ve yeni teknolojilerin kullanılması gerekliliği kabul edilmiştir. Küreselleşmenin
etkisiyle birlikte örgütler, bilgi üstünlüğü sağlamak için yeni stratejiler geliştirmek durumunda
kalmıştır. Örgütsel öğrenme, bireylerin öğrenmelerini davranışa dönüştürmeleri ile sağlanmaktadır.
Örgütlerin öğrenme etkinliğinin sürekliliği, öğrenen örgüt yaklaşımını ortaya çıkarmıştır. Öğrenen
örgütlerin bilgi üstünlüğü elde etme, yenilikleri daha yakından takip edebilme, çevresel değişikliklere
daha kolay uyum sağlayabilme ve rekabet avantajı elde edebilme gücü; tüm örgütler açısından insan
kaynağının eğitimi ve geliştirilmesini gereklilik haline getirmiştir.
İnsan kaynağı, örgütlerin en değerli varlığıdır. İnsan kaynaklarını etkin şekilde kullanabilmek ise
örgütler için hedeflenen bir durumdur. İnsan kaynağının mevcut potansiyelini tam olarak ortaya
çıkarabilmek için eğitim ve geliştirme faaliyetleri büyük önem taşımaktadır. Eğitim ve geliştirme
faaliyetleri, sadece mevcut ihtiyaçlar için değil, ileride oluşabilecek ihtiyaçlar için de çalışanın bilgi
ve becerilerinin artırılmasını destekler. Böylece örgüt, kendini ilerideki olası durumlar için de
hazırlamaya çalışır. Aynı şekilde bireyler de eklenecek sorumlulukları konusunda hazırlıklı olurlar.
Eğitim ve geliştirme faaliyetleri; bilgi ve beceri dışında, tutum, davranış, karar alma, çözüm getirme
gibi süreçlere de etki eder.
Çalışmada, literatürden elde edilen bilgilerin çalışma yaşamındaki uygulamalara örnek teşkil etmesi
amacıyla yapılan araştırmanın bulguları incelendiğinde, eğitim faaliyetleri sürecinin eğitim
ihtiyacının belirlenmesiyle başladığı görülmektedir. İhtiyaç belirleme sürecinin en önemli noktası,
genellikle anket yöntemiyle elde edilen verilerin işaret ettiği ihtiyaçların örgütün genel hedef ve
vizonuyla örtüşmesi olarak belirlenmiştir. Bu da bireysel ihtiyaçlarla örgütsel ihtiyaçların birbiriyle
uyumlu olması gerekliliğini desteklemektedir. Doğru belirlenmiş ihtiyaçla başlayan süreç, hedeflere
ulaşılabilmesi için doğru bir yol belirlenmesine yönelik ilk adımdır.
Eğitim ihtiyacı saptandıktan sonra eğitimin kimlere verileceği, eğitimin konusu ve eğitimi kimin
vereceği belirlenmektedir. Bu kararlar ışığında eğitim yöntemi tespit edilmektedir. Örnek firmanın
bu süreçte kullandığı 5P yönteminde; hazırlık, amaçlar, kişiler, süreç ve performans unsurlarının esas
noktalar olarak ele alındığı görülmektedir. Eğitimin örgüt içerisinden bir eğitimci tarafından
verilmesi ya da uzman eğitimcilerden destek alınması kararı ise eğitimin bütçesine ve süresine etki
eden bir karardır.
Teknolojinin örgütlerin tüm işlevlerinde olduğu gibi eğitim işlevinde de son derece etkili ve önemli
olduğu görülmektedir. En çok kullanılan eğitim yöntemleri; sınıf eğitimleri, yerinde eğitimler ve
online eğitimlerdir. Online eğitimler, bireyler açısından bakıldığında hızlı ve kolay erişilebilir olması
nedeniyle tercih edilmektedir. Oyunlaştırma yöntemleri, interaktif özelliği ile çalışanların eğitim
konusunu daha iyi kavramalarını, öğrenme algılarının daha açık olmasını ve örnek bir olay üzerinden
çözüm yollarını buldurarak içeriğin çalışma yaşamına daha iyi aktarabilmesini sağlamaktadır.
Değerlendirmede, anket ile eğitim programına yönelik tepkilerin, öncesi-sonrası (test-tekrar)
yöntemi ile öğrenmenin kontrolü sağlanmaktadır. Devamında, öğrenilenlerin davranışa
dönüştürülmesi denetlenmekte, bu davranışların örgüte sağladığı faydanın rakamsal olarak karşılığı
belirlenmektedir. Kirkpatrick modelinin dört aşamasıyla sağlandığı görülen değerlendirme
sürecinde, eğitimin niteliğine göre değerlendirme aşamaları ve süreci değişebilmektedir.
Değerlendirme ile elde edilmek istenen sonuç ise eğitimin sürdürülebilir ve kalıcı (davranışa
dönüşebilir) olmasıdır.
Eğitim ve geliştirme faaliyetlerinin örgütsel ve bireysel ihtiyaçlara yönelik olarak tasarlanması,
uygulanması ve sonuçlarının değerlendirilmesi süreçlerinde insan kaynakları yöneticilerinin tüm
çalışanlar ve üst yönetim ile sağlıklı bir iletişim kurması önemlidir. İKY tarafından doğru analizlerin
yapılması ve iletişim sayesinde, eğitimlere katılacak çalışanların öğrenmeye hazır olmaları ve üst
yönetimin eğitim faaliyetleri için gerekli bütçeyi ayırması sağlanabilir. Faydası örgüt ve çalışanları
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tarafından bilinen eğitimler, çalışanın öğrenmeye motive olmasını sağlayarak daha kolay davranışa
dönüştürülebilmektedir. Böylece eğitimin etkinliği artırılabilir.
Örgütlerin, teknolojiyi doğru şekilde kullanabilmek için eğitime, eğitim faaliyetlerinin de etkinliğini
artırabilmek için teknolojiye ihtiyacı vardır. Ayrıca teknoloji destekli eğitimler sayesinde örgütler,
zaman ve maliyet avantajı elde etmektedir. Değişen çevreye başarıyla uyum sağlayabilmek ve
ilerlemek isteyen örgütlerin tüm insan kaynakları işlevleriyle birlikte eğitim ve geliştirme
faaliyetlerine daha fazla önem vermeleri gerekmektedir. Böylece örgütler, en kıymetli değeri olan
insana ve dolayısıyla topluma karşı olan sorumluluklarını da yerine getirebileceklerdir.
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ABSTRACT
The purpose of this study is to examine the published doctoral theses based on entrepreneurship in
terms of structure and method. Qualitative research method was determined as the research method.
In the research, document analysis technique was preferred as data collection technique. The sample
of the study consists of 98 doctoral dissertations, which were published in the National Thesis Center
of Higher Education Council and made on the basis of entrepreneurship. The variables determined
for the study of these studies are structural (university, province where the university is located, year,
consultant, number of pages, number of keywords, keyword and distribution of topics) and method
(research method, research type, sample, sample number, data collection techniques and data
analysis). Descriptive analyzes were carried out by transferring the examined and edited data to SPSS
22.0 program. As a result of the analysis, some findings were obtained. The keywords used in the
theses and the word / word groups in the first three of the subjects examined are the same. It is seen
that “quantitative research method” is preferred most in the application part of the theses.
Key word: Entrepreneurship, Quantitative Research, Qualitative Research, Document Analysis,
University
ÖZET
Bu araştırmanın amacı, girişimcilik konusu temelli yayınlanmış doktora tezlerinin yapısal açıdan ve
yöntem açısından incelenmesidir. Araştırma yöntemi olarak nitel araştırma yöntemi belirlenmiştir.
Araştırmada veri toplama tekniği olarak doküman analizi tekniği tercih edilmiştir. Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezinde yayınlanmış ve girişimcilik konusu temelinde yapılmış
olan 98 doktora tezi, çalışmanın örneklemini oluşturmaktadır. Bu çalışmaların incelenmesi için
belirlenen değişkenler, yapısal (üniversite, üniversitenin bulunduğu il, yıl, danışman, sayfa sayısı,
anahtar kelime sayısı, anahtar kelime ve konuların dağılımı) ve yöntem (araştırma yöntemi, araştırma
türü, örneklem, örneklem sayısı, veri toplama teknikleri ve verilerin analizi) olarak ikiye
ayrılmaktadır. İncelenen ve düzenlenen veriler SPSS 22.0 programına aktarılarak tanımlayıcı
analizler yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda bazı bulgular elde edilmiştir. Tezlerde kullanılan
anahtar kelimeler ile incelenen çalışmalardaki konuların ilk üç sırasında yer alan kelime/kelime
grupları aynı olarak yer almaktadır. Tezlerin uygulama kısmında en çok “nicel araştırma yönteminin”
tercih edildiği görülmektedir.
Anahtar Kelime: Girişimcilik, Nicel Araştırma, Nitel Araştırma, Doküman Analizi, Üniversite
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1. GİRİŞ
Bir toplumun ileriye dönük hareket etmesini sağlayan faktörlerden en önemlisi girişimciliktir. Çünkü
girişimcilik faaliyetini gerçekleştiren girişimcinin amacı sadece firmanın kurulması değildir.
Girişimciler bu amaca ek olarak; firma ömrünün uzun süreli olması, kurulduğu bölgedeki işsizliğin
azalması ve böylece ekonomik açıdan ülkeye yararlı olmayı amaçlamaktadırlar (Göktaş ve Yıldırım,
2019: 285). Bir girişimcilik dalgasının ne üreteceğini tahmin etmek her zaman zor olmuştur
(Drayton, 2006: 54). Girişimciliğin ekonomideki rolü ve özellikle girişimciliğin ekonomik büyüme
ve istihdam üzerindeki etkisi, II. Dünya Savaşı'ndan bu yana önemli ölçüde gelişmiş ve gelişmeye
devam etmektedir. Savaş sonrası ekonomide; kapitalist yatırımların, ekonomik büyümenin itici gücü
olduğunu göstermiştir. Sermaye ekonomisinde, girişimcilik faaliyetleri ve küçük işletmeler
ekonomik büyümenin bir motoru olarak çok az yer almıştır. Küçük şirketler, sosyal ve politik
değerler için görmezden gelinmiş ve küçük ölçekli üretim ile ilgili ortaya çıkan verimsizlik bu gibi
ekonomik olmayan hedeflerin maliyeti olarak kabul edilmiştir (Audretsch, Keilbach ve Lehmann,
2006: 33).
Girişim ve girişimcilik ile ilgili literatürde birçok tanım yer almaktadır. Kets de Vries (1977: 37)’e
göre girişimci; bir firma kurma düşüncesi olan ve bu düşüncesini belli araçlarla uygulamaya
koyabilen olarak tanımlanmaktadır. Basadur ve Goldsby (2016: 24)’e göre; yenilikçi ürün ve
hizmetler tasarlayan girişimcilerin her şeyden önce iyi problem çözücü oldukları vurgulanmaktadır.
Girişimcilerin davranış unsurları arasında genellikle risk alma, proaktivite ve yenilik gibi özellikleri
yer almaktadır (Zhao, 2006: 3). Johnson (2001: 138)’a göre girişimcilik ise, en dar anlamıyla, fikirleri
yakalamak, onları ürün ve/veya hizmetlere dönüştürmek ve ardından ürünü piyasaya sürmek için bir
girişim faaliyetlerinin bütünü olarak tanımlanmaktadır. Reynolds (2007: 1) girişimciliği; farklı bir
şeylerin yapılması, var olmayan bir firmanın oluşturulması, yeni bir ürünün üretilmesi ve mevcut bir
etkinliğin değiştirilmesi şekilde ifade edilmektedir. Bruni, Gherardi ve Poggio (2005: 57)’nun
girişimciliği tanımlaması, yeni pazarların ve yeni bölgelerin fethi ile ilgili rekabetçi bir süreç olarak
belirtilmektedir. Girişimci ile kurmuş olduğu firma arasındaki yakın ilişkiden dolayı, firmanın
başarısı veya başarısızlığı iki faktöre dayanmaktadır. Bunlar; (i) firma amaçlarının girişimcinin
hedefleriyle uyuşma oranı ve (ii) girişimcinin hedeflemiş olduğu amaçlarını uygulamada ne ölçüde
başarılı olma durumudur (Dewhurst, 1996: 94). Bir girişimcinin, karar verme ve harekete geçme
konularında tereddüt etmemesi gerekmektedir. Girişimcilerin, karar vermek için karar vermemesini
ve verilen her bir kararın, firmanın hedeflerine uygun olacak şekilde eylemler içermesi gerekir.
Firmanın ne olması gerektiğine ilişkin vizyonları ve açık öncelikler anlayışı girişimcilerin daha
hızlıca kararlar vermesini sağlamaktadır (Harper, 2005: 25). Çok az sayıda girişimci başlangıçta
geliştirmeye hazırladıkları fikirleri, ister yüksek ister düşük teknolojili ortamlarda, orijinal zaman
dilimlerinde ticarileştirmektedir. Başarılı girişimciler pazardaki sinyalleri ilk çabalarına yanıt olarak
toplarlar ve planlarını buna göre ayarlamaktadırlar. Bir fırsatı belirledikten sonra avantajlı konuma
geçebilmek için, büyük şirketler cevap vermeden önce, çok hızlı hareket etmeleri gerekmektedir.
Bazı yerel kuruluş girişimcileri hızlı hareket etmek için kamu fonlarından yararlanmaktadır. Ancak
bu fonlardan yararlanan girişimcilerin temel bilgi kaynağını yani müşterilerden gelen geri
bildirimleri görmezden gelmemeleri gerekmektedir. Yapısal ve potansiyel bir değişiklik ortaya
konularak, kamu tarafından finanse edilen projeleri hızlı bir şekilde ticarileştiren firmaların başka bir
projeyi takip etmek için fonları kullanmalarına izin verilmesi gerekmektedir (Lerner, 2004: 17-18).
Girişimcilik, beceriler kavramını, bireyler ve çalıştıkları veya iş yaptıkları kuruluşlar arasındaki
ilişkilerin merkezine yerleştirir: bireyler giderek daha fazla becerilerini pazarlayan ve geliştiren
girişimciler haline gelir (Fayolle, 2007: 14). Girişimci ile kurmuş olduğu firma arasındaki yakın
ilişkiden dolayı, firmanın başarısı veya başarısızlığı iki faktöre dayanmaktadır. Bunlar; (i) firma
amaçlarının girişimcinin hedefleriyle uyuşma oranı ve (ii) girişimcinin hedeflemiş olduğu amaçlarını
uygulamada ne ölçüde başarmış olma durumudur (Dewhurst, 1996: 94).
Girişimcilik, doğrusallık kavramı yerine karmaşık, karmaşıklık ve eksiklikleri içermektedir.
Akademisyenler, üniversite öğrencilerinin belirsizlik ortamında üstünlük kazanması için bulgu, akıl
yürütme ve uygulama becerilerinin geliştirilmesinde sorumlulukları bulunmaktadır. Çünkü bu
beceriler üniversite öğrencilerinin doğru fırsatı, doğru zamanda tespit etme ve yakalama olasılığını
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artırmaktadır. Bu durum önemli bir sorumluluk ve meydan okuma olarak kabul edilmektedir (Neck
ve Greene, 2011: 55). Akademisyenlerin ve üniversite öğrencilerinin akademi tarafından oluşturulan
yeni bilgileri kullanmalarını sağlamak ve yeni firmaların kurulmasını teşvik etmek için uygulamaya
konan bazı politikaları sonucunda, üniversite girişimciliğinin ekonomik kalkınmaya katkıları
olmuştur. Örneğin; 1980-2005 yılları arasında, Amerika Birleşik Devleti’ndeki üniversitelerin
girişimcilik yoluyla elde ettikleri katma değerin ekonomik kalkınmaya büyük bir oranda etkisi
olduğu görülmüştür (Shane ve Porto, 2005: 33). Küçükeşmen, Türkoğlu ve Şimşek (2019:548-549)’e
göre, üniversite öğrencilerinin girişimcilik düzeyi yüksek olmasına karşın girişimcilik yönlerinin
eğitilmesine ihtiyacı olduğu vurgulanmaktadır. Sonuç olarak Shinnar, Pruett ve Toney (2009: 152)’e
göre, girişimcilik eğitimini üniversitelerin ötesine yayarak, akademisyenler, üniversite öğrencilerini
değişen bir işgücü piyasasına daha iyi hazırlamaya çalışması gerekmektedir.
Bu çalışmada, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı Ulusal Tez Merkezinde (tez.yok.gov.tr,
Erişim Tarihi: 22.07.2019) girişimcilik konusu temelinde yayınlanmış olan tezlerin yapısal olarak
incelenmesi amaçlanmış ve çalışma üç bölümden oluşturulmuştur. Birinci bölümde; girişimci ve
girişimcilik ile ilgili genel bilgiler verilmektedir. İkinci bölümde; araştırmanın yöntemi ile ilgili
bilgiler sunulmaktadır. Üçüncü bölümde; araştırma ve inceleme sonucu elde edilen bulgular ile bu
bulguların yorumları yer almaktadır.

2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Araştırmanın bu bölümünde çalışmanın amacı, sınırlılıkları, araştırma yöntemi, araştırma türü,
araştırmanın veri toplama teknikleri, araştırmanın örneklemi ile veri toplanması ve analiz hakkında
bilgiler verilmektedir.
2.1. Araştırmanın Amacı
Bu çalışmanın amacı, YÖK Ulusal Tez Merkezinde yayınlanan ve incelenmesine izin verilen tezlerin
istatistiki olarak incelenmesidir. Bu kapsamda 2004-2019 yılları arası girişimcilik konusu temelli
olarak yayınlanmış tezler yapısal ve yöntem açısından incelenmiştir. Yapısal olarak tezlerin;
üniversite, üniversitenin bulunduğu il, yıl, danışman, sayfa sayısı, anahtar kelime sayısı, anahtar
kelime ve konuların dağılımı yer almaktadır. Yöntem olarak ise tezlerin; araştırma yöntemi,
araştırma türü, örneklem, örneklem sayısı, veri toplama teknikleri ve verilerin analizi için kullanılan
istatistiki teknikler açıklanmaktadır. Araştırma sorularının ve içeriğin oluşturulmasında Koyuncu,
Şata ve Karakaya (2018: 216-238) ile Ocak ve Yeter (2018: 522-543)’in çalışmalarından
yararlanılmıştır. Belirlenen amaca uygun olarak aşağıdaki araştırma soruları ve alt başlıkları
belirlenmiştir. Bunlar:
1. Girişimcilik konusu temelinde YÖK Ulusal Tez Merkezinde yayınlanan ve incelenmesine
izin verilen tezlerin “yapısal açıdan” dağılımı ve eğilimi nasıldır?
i.
Üniversitelerin adı,
ii.
Tezin yayınlandığı il,
iii.
Tezin yayınlandığı yıl,
iv.
Danışman unvanı,
v.
Tezlerin sayfa sayısı,
vi.
Kullanılan anahtar kelime sayısı,
vii.
Anahtar kelimelerin dağılımı ve
viii.
İşlenen konuların dağılımının belirlenmesi şeklindedir.
2. Girişimcilik konusu temelinde YÖK Ulusal Tez Merkezinde yayınlanan ve incelenmesine
izin verilen tezlerin “yöntem açısından” dağılımı ve eğilimi nasıldır?
i.
Araştırma yöntemlerine göre dağılımı,
ii.
Araştırma türlerine göre dağılımı,
iii.
Araştırmada incelenen örneklemlerin dağılımı,
iv.
Örneklemlerin sayısı,
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v.
vi.

Veri toplama teknikleri ve
Verilerin analizi için kullanılan istatistiki teknikler şeklinde alt sorular belirlenmiştir.

2.2. Araştırmanın Sınırlılıkları
Yukarıdaki araştırma sorularının incelenmesi için bazı sınırlılıklar belirlenmiştir. Bu sınırlılıklar; (i)
tezin “özet” kısmında “girişimcilik” kelimesinin yer alması, (ii) incelenecek tezlere araştırmacının
“izin” vermiş olması, (iii) tez türü olarak “doktora” türünde yapılmış olması ve (iv) alan olarak
“İşletme” alanında yer alması şeklinde belirlenmiştir.
2.3. Araştırmanın Yöntemi, Türü ve Örneklemi
Bu araştırmada yöntem olarak “nitel araştırma yöntemi” belirlenmiştir. Veri toplama tekniği ise,
“doküman tekniği” tercih edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde kullanılan istatistiki
teknik/analiz içerik analizidir. Araştırmanın örneklemini, girişimcilik konulu YÖK Ulusal Tez
Merkezinde yayınlanan ve incelenmesine izin verilen tezler oluşturmaktadır. Araştırma
sınırlılıklarına uygun olarak 22.07.2019 tarihinde yapılan inceleme sonucunda 107 teze ulaşılmıştır.
İkinci inceleme sonucunda bu tezlerden 9’unun çalışmanın ana konusu ile ilgili olmadığı
anlaşılmıştır. Tablo 1.’de araştırılması için uygun görülen 98 tezin kodları yer almaktadır.
Tablo 1. Araştırma İçin Kabul Edilen Tezlerin Kod Listesi

159965
162682
191912
215051
220582
226961
229306
230705
231172
240783
257890
258226
261676
273279

279268
280239
286777
287766
291560
298159
299877
302081
306589
308959
317745
320506
321847
322333

Tezlerin Kodları
325814 368135 423499
327743 368999 425680
331225 369016 428754
332297 383800 429969
332903 383806 437143
339289 385464 438426
347461 395226 439765
348091 398226 439807
348967 398460 446884
351637 399481 447888
354741 408903 454254
354860 413724 458785
356915 417700 463366
358694 423064 466048

469113
489186
489220
490757
492087
502424
502584
504628
505089
509466
511264
517850
518590
519369

519914
520182
525367
529465
530581
530695
530816
531859
534583
535107
538160
542422
547540
552051

2.4. Verilerin Analizi
Araştırmanın amacına uygun olarak doküman analiziyle 98 tez incelenmiştir. Bu inceleme yapısal
ve yöntem açıdan yapılmıştır. Yapısal açıdan tezlerin; üniversite, üniversitenin bulunduğu il, yıl,
danışman, sayfa sayısı, anahtar kelime sayısı, anahtar kelime ve konuların dağılımı incelenmiştir.
Yöntem açısından ise tezlerin; araştırma yöntemi, araştırma türü, örneklem, örneklem sayısı, veri
toplama teknikleri ve verilerin analizi için kullanılan istatistiki teknikleri incelenmeye çalışılmıştır.
İnceleme sonucunda elde edilen veriler ilk olarak “Excel 2016” Office programında girilmiş ve
düzenlenmiştir. Düzenleme işleminden sonra veriler Statistical Package for the Social Sciences
(Sosyal Bilimler İçin İstatistik Programı; SPSS) 22.0 programına aktarılarak tanımlayıcı istatistik
analizleri yapılmıştır. Bu analizler sonucu elde edilen sonuçlar grafik/şekil dönüştürülerek
yorumlanmıştır.
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3. Bulgular
Bu bölümde inceleme sonucu elde edilen bulguların yorumları yer almaktadır. Yapısal açıdan
incelenen tezlerin yorumları ile görselleri Şekil 1-10 arasında ve yöntem açısından incelenen tezlerin
yorumları ile görselleri Şekil 11-21 arasında yer almaktadır. Şekil 1’de yayınlanan tezlerin
yayınlandığı üniversitelere göre dağılımı göstermektedir.
Şekil 1. Üniversitelerin Dağılımı
8,2
6,1 6,1
5,1
4,1 4,14,1 4,1 4,1 4,1
3,1 3,1 3,1
2,02,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,02,0 2,0
1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,01,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,01,0 1,0 1,0 1,0

İstanbul Üni.
Gazi Üni.
Selçuk Üni.
Anadolu Üni.
Ankara Üni.
Çukurova Üni.
Erciyes Üni.
İnönü Üni.
Marmara Üni.
Süleyman Demirel Üni.
Aksaray Üni.
Çanakkale Onsekiz Mart…
Dokuz Eylül Üni.
Afyon Kocatepe Üni.
Atatürk Üni.
Bülent Ecevit Üni.
Dumlupınar Üni.
Eskişehir Osmangazi Üni.
Gaziantep Üni.
GaziOsmanPaşa Üni.
Gebze Teknik Üni.
Kahramanmaraş Sütçü…
Milli Savunma Üni.
Okan Üni.
Akdeniz Üni.
Başkent Üni.
Beykent Üni.
Dicle Üni.
Hacettepe Üni.
Haliç Üni.
Hasan Kalyoncu Üni.
İstanbul Arel Üni.
İstanbul Aydın Üni.
İstanbul Gelişim Üni.
Karabük Üni.
Karadeniz Teknik Üni.
Maltepe Üni.
Mersin Üni.
Muğla Sıtkı Kocaman Üni.
Namık Kemal Üni.
Sabancı Üni.
Yeditepe Üni.

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

98 tez toplam 42 farklı üniversitede yayınlanmıştır. Tezlerin yayınlandığı üniversitelerin dağılımı
incelendiğinde en fazlası %8,2 ile İstanbul Üniversitesi olduğu görülmektedir. İkinci olarak %6,1’i
Gazi Üniversitesi ve Selçuk Üniversitesi’nde yayınlanmıştır. Üçüncü olarak ise %5,1’i Anadolu
Üniversitesi’dir. Ankara Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, İnönü
Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi’nde %4,1’i yayınlanmıştır.
Diğer üniversitelerde ise %3,1 ve altında (üç adet ve altında) tezin yayınlandığı gürülmektedir.
Üniversitelerin bulunduğu illere göre dağılımı Şekil 2’de gösterilmektedir.
Şekil 2. Üniversitelerin Bulunduğu İllerin Dağılımı
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42 farklı üniversite 26 farklı ilde yer almaktadır. Üniversitelerin bulundukları illere göre dağılımına
bakıldığında en fazla %22,4 ile İstanbul’dur. Diğer ilk beşte yer alan üniversitelerin sıralaması;
%14,3’ü Ankara, %7,1’i Eskişehir, %6,1’i Konya, %4,1’i Adana, Isparta, Kayseri ve Malatya
şeklindedir. 18 üniversitenin dağılımdaki payları %4 ve altındadır. Özellikle İstanbul ve Ankara
illerinde bu konuda diğer illere göre daha fazla tezin yayınlanmasının en önemli nedeni olarak bu
illerde diğer illere göre daha fazla üniversitenin bulunmasıdır. Şekil 3’de tezlerin yayın yıllarına göre
dağılımı gösterilmektedir.
Şekil 3. Yıllara Göre Dağılımı
19,4

20,0
15,0
10,2 10,2
8,2

10,0
5,0
1,0

2,0

3,1
1,0

4,1
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8,2

4,1

8,2

4,1

1,0

0,0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

En fazla tezin %19,4 ile 2018 yılında olduğu görülmektedir. Girişimcilik konusu temelli tezlerin
2015 (%10,2), 2016 (%10,2), 2011 (%8,2), 2013 (%8,2), 2014 (%8,2) ve 2017 (%8,2) yıllarında
yoğun olarak araştırmacılar tarafından tercih edilmiştir. Bu yıllarda araştırmacılar tarafından tercih
edilmesinin nedeni olarak; diğer yıllara oranla bu yıllarda girişimciliğin daha populer bir kavrama
dönüşmesi gösterilebilir. Diğer yıllarda ise dağılım; %7,1 ile 2012 yılı, %4,1 ile 2009, 2010 ve 2019
yılları, %3,1 ile 2008 yılı, %2 ile 2005 yılı ve %1 ile son sırada 2004, 2006 ve 2007 yılları şeklindedir.
Tez danışmanlarının unvanlarına göre dağılmı Şekil 4’de gösterilmektedir.
Şekil 4. Danışman Unvanına Göre Dağılmı

Profesör Dr.

70,4

Doçent Dr.
Dr. Öğretim Üyesi

21,4

8,2
0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0

Tezlerin danışman unvanlarına göre dağılımı; %8,2’i Dr. Öğretim Üyesi, %21,4’ü Doçent Dr. ve
%70,4’ü Profesör Dr. şeklindedir. Danışamanların tamamına yakınının unvanı Profesör Dr. şeklinde
olmasının nedeni ise, çalışmanın bir sınırlılığı olarak belirlenen tez türünün “doktora” şeklinde
belirlenmesinden kaynaklandığı öngörülmektedir. Şekil 5’de yayınlanan tezlerin sayfa sayısının
aralıklara göre dağılımı gösterilmektedir.
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Şekil 5. Sayfa Sayısı Aralığına Göre Dağılımı
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Araştırma kapsamında incelenen tezler 79-492 sayfa sayısı aralığındadır. Minimum 79 sayfa ve
maksimum 492 sayfa aralığında tezlerin yazıldığı görülmektedir. Yaklaşık olarak ortalama 215 sayfa
̅= 214,92±68,947) şeklinde yazılan tezlerin toplam sayfa sayısı 21.062’dir. Araştırmacıların en çok
(X
%59 ile 150-249 sayfa aralığında tezlerini yazdıkları görülmektedir. Diğer sayfa aralıkları; %19 ile
250-349, %17 ile 0-149 ve %4 ile 350 ve üzeri şeklinde sıralanmaktadır. Tezlerde kullanılan anahtar
kelimelerin sayısal dağılımı Şekil 6’da gösterilmektedir.
Şekil 6. Anahtar Kelime Sayısının Dağılımı
35,0

29,6

30,0
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98 tezde 375 adet anahtar kelime kullanılmıştır. Tezlerde minimum 2 ve maksimum 9 anahtar
kelimenin yer aldığı görülmektedir. Bu çalışmaların %17,3’ünde ise anahtar kelime kullanılmadığı
tespit edilmiştir. Tezlerin yarısından fazlasında %60,2’sinde 4 (%29,6) ve 5 (%30,6) yazarlar anahtar
kelime kullanmayı tercih etmişlerdir. Sırasıyla kullanılan anahtar kelime ve oranları; %9,2’si 3,
%5,1’i 6 ve %2’si 2,7,8 ve 9 şeklindedir. Şekil 7 ve 8’de tezlerde kullanılan anahtar kelimelerin
dağılımı gösterilmektedir.
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Şekil 7. Anahtar Kelimelerin Dağılımı

Tezlerde 248 farklı anahtar kelime toplam 375 kez tercih edilmiştir. Bu kelimelerden en fazla %6,8
ile “girişimcilik” kelimesi kullanılmıştır. 5 ve üstü tercih edilen kelimelerin sıralaması; %3,8’i “iç
girişimcilik”, %2,7’si “kurumsal girişimcilik” ve “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ)”,
%1,6’sı “girişimci” ve “yenilikçilik” ile %1,4’ü “firma performansı”, “girişimcilik yönelimi”,
“inovasyon” ve “işletme performansı” şeklindedir. Diğer kullanılan 238 adet anahtar kelimenin
%1,1’in ve altında tercih edilmiştir. Kullanılan anahtar kelimelerin sıklığına göre şekillendiği anahtar
kelimelerin frekans sorgusu dağılımı Şekil 8’de gösterilmektedir.
Şekil 8. Anahtar Kelimelerin Frekans Sorgusu Dağılımı

Tezlerde kullanılan anahtar kelimelerin sıklığına göre görsel gösterimi incelendiğinde en fazla tercih
edilen anahtar kelimeler; “girişimcilik, iç girişimcilik, kurumsal girişimcilik, KOBİ, girişimci,
yenilikçilik, firma performansı, girişimcilik yönelimi, inovasyon ve işletme performansı”
şeklindedir. Şekil 9’da tezlerde işlenen konuların dağılımı gösterilmektedir.
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Şekil 9. Konuların Dağılımı

98 tezde 168 farklı konu 290 kere tercih edilmiştir. Tercih edilen konulara bakıldığında en fazla
işlenen konu %15,5 ile “girişimcilik” çıkmıştır. %4,5 ile “iç girişimcilik” ve “kurumsal girişimcilik”,
%2,8 ile “KOBİ”, %2,1 ile “girişimci” ve %1,7 ile “firma performansı” ve “inovasyon” konularının
tercih edildiği görülmektedir. Diğer 161 konu ise %1,4 ve altı şeklinde tezlerde kullanılmıştır.
Konuların tercih edilme sıklığına göre şekillendiği kelimelerin frekans sorgusu dağılımı Şekil 10’da
gösterilmektedir.

Şekil 10. Konuların Kelime Frekans Sorgusu Dağılımı
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Tezlerde işlenen konuların sıklığına göre görsel gösterimi incelendiğinde en fazla tercih edilen
konular; “girişimcilik, iç girişimcilik, kurumsal girişimcilik, KOBİ, girişimci, firma performansı ve
inovasyon” şeklindedir. Tezler Şekil 1-10 arasında yapısal açıdan incelenmiş ve elde edilen bulular
yorumlanmıştır. Şekil 11-21 arasında ise yöntem açısından incelenmesi sonucu elde edilen bulgular
yorumlanmaktadır. Şekil 11’de araştırma yöntemlerinin dağılımı gösterilmektedir.
Şekil 11. Araştırma Yöntemlerinin Dağılımı
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Yöntem açısından bakıldığında; en fazla tercih edilen yöntem %82,7 ile nicel araştırma yöntemidir.
Nitel araştırma yöntemi %13,3’ünde ve nicel-nitel araştırma yöntemleri %2’sinde yöntem olarak
belirlenmiştir. Tezlerin %2’sinde ise yöntem belirtilmemiştir. Araştırmalarda yöntem olarak çok az
tercih edilen “nitel araştırma yönteminin” daha fazla kullanılması gerektiği öngörülmekte ve
önerilmektedir. Yöntem açısından incelenen tezler; araştırma türü, örneklem, örneklem sayısı, veri
toplama teknikleri ve kullanılan analizler nicel ve nitel araştırma yöntemlerine göre ayrı ayrı
gruplandırılarak yorumlanmıştır. Şekil 12-16 arasında nicel araştırma yöntemi ait bu değişkenlerin
değerlendirilmesi ve yorumlanması yer almaktadır. Nicel araştırma yönteminde kullanılan araştırma
türlerinin dağılımı Şekil 12’de gösterilmektedir.

Şekil 12. Araştırma Türlerine Göre Dağılımı (Nicel)
Betimsel ve İlişkisel Araştırma

44,4
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27,2

Betimsel Araştırma (Tarama, Survey)

18,5

Nedensel Karşılaştırmalı Araştırma

8,6

Ekonometrik Model

1,2
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

81 tezdeki nicel araştırma yöntemine ait 5 farklı araştırma türü kullanılmıştır. Araştırmacılar
tarafından en fazla tercih edilen tür %44,4 ile betimsel ve ilişkisel araştırma türüdür. Diğer kullanılan
araştırma türleri; %27,2’si ilişkisel (korelasyon) araştırma, %18,5’i betimsel (tarama, survey),
%8,6’sı nedensel karşılaştırmalı araştırma ve %1,2’si ekonometrik model şeklindedir. Araştırmacılar
üzerinde çalıştıkları konuların çözümünde özellikle hem anlamlı bir farklılık olup olmadığı hem de
ilişki ile etkinin belirlenmesini amaçladıkları görülmektedir. Şekil 13’de nicel araştırma
yöntemlerinde tercih edilen örneklemlerin dağılımı gösterilmekledir.
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Şekil 13. Örneklem Tercihlerine Göre Dağılımı (Nicel)
İşletme Yöneticileri
İşletme Çalışanları
Yetişkinler
Üniversite Öğrencileri
Öğretim Elemanları
Kamu ve Özel Sektör Yöneticileri
İşletme Yöneticileri ve Çalışanları
Dernek Üyeleri
Yönetici, Çalışan ve Öğretim Elemanı
Yetişkinler ve Uzmanlar
İşletme Yöneticileri ve Yetişkinler
İşletme Yöneticileri ve Serbest Çalışanlar
İşletme Sahibi
İşletme Bilanço Değerleri
Dernek Yöneticileri
Belirtilmemiş
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81 tezde 15 farklı örneklem üzerinde uygulama gerçekleştirilmiştir. Araştırmacıların büyük bir
çoğunluğu uygulama için işletme yöneticilerini ve çalışanlarını tercih etmişlerdir. Araştırmacılardan
sadece %1,2’si örneklem tercihini belirtmemişlerdir. Uygulama için belirlenen örneklemlerin
dağılımı; %60,5’i “işletme yöneticileri”, %13,6’sı “işletme çalışanları”, %3,7’si “yetişkinler”, %2,5’i
“üniversite öğrencileri, öğretim elemanları, kamu ve özel sektör yöneticileri, işletme yöneticileri ve
çalışanları ile dernek üyeleri”, %1,2’si “yönetici, çalışan ve öğretim elemanları”, “yetişkinler ve
uzmanlar”, “işletme yöneticileri ve yetişinler”, “işletme yöneticileri ve serbest çalışanlar”, “işletme
sahibi”, “işletme bilanço değerleri”, ve “dernek yöneticileri” şeklindedir. Nicel araştırma
yöntemlerinde tercih edilen örneklemlerin sayı aralıkları Şekil 14’de gösterilmektedir.
Şekil 14. Örneklem Sayısı Aralıkları Dağılımı (Nicel)
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81 tezde 74 farklı örneklem sayısı üzerinde uygulama yapılmıştır. 3 (%4) çalışmada ise örneklem
sayısı belirtilmemiştir. En düşük örneklem sayısı 24 ve en yüksek örneklem sayısı ise 7111’dir.
Ortalama olarak 366 kişi üzerinde uygulama yapılmıştır. En fazla tercih edilen örneklem sayı
aralıkları %21 ile 100-199 arası ve %20 ile 300-399 arasıdır. Diğer sayı aralıklarının dağılımı; %17’si
0-99 arası, %15’i 200-299 arası, %12’si 500 ve üzeri ve %11’i 400-499 arası şeklindedir. Şekil 15’de
nicel araştırma yöntemlerinde kullanılan veri toplama tekniklerinin dağılımı gösterilmekledir.
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Şekil 15. Veri Toplama Tekniklerine Göre Dağılımı (Nicel)
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Nicel araştırma yöntemlerindeki veri toplama teknikleri incelendiğinde neredeyse tamamına
yakınında “anket tekniğinin” tercih edildiği görülmektedir. Sadece %2,4’ünde ikincil veriler
kullanılmıştır. Çalışmaların %1,2’sinde ise veri toplama tekniği belirtilmemiştir. Nicel araştırma
yöntemlerinde kullanılan analizler Şekil 16’da gösterilmektedir.
Şekil 16. Verilerin Analizi İçin Kullanılan İstatistiki Teknikler (Nicel)
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Verilerin analizi için 13 farklı ve toplam 303 analiz tekniği kullanılmıştır. En fazla kullanılan üç
analizin dağılımı; %18,5’i tanımlayıcı istatistikler, %18,2’si korelasyon ve %16,5’i regresyon
şeklindedir. Diğer tercih edilen 10 analizin dağılımı ve sıralaması; %14,2’si tek yönlü varyans
analizi, %13,2’si faktör analizi, %10,2’si bağımsız örneklem t-testi, %5,9’u yapısal eşitlik modeli,
%1,7’si ki-kare testi ve %0,3’ü çok boyutlu ölçekleme analizi, kaba küme modeli analizleri,
kümeleme analizi, panel veri modeli analizleri ile sabit etki modeli olduğu görülmektedir. Şekil 1721 arasında nitel araştırma yöntemi ait bu değişkenlerin değerlendirilmesi ve yorumlanmasına yer
verilmektedir. Nitel araştırma yönteminde kullanılan araştırma türlerinin dağılımı Şekil 17’de
gösterilmektedir.
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Şekil 17. Araştırma Türlerine Göre Dağılımı (Nitel)
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Nitel araştırma yöntemlerinde en çok tercih edilen araştırma türleri olarak %46,2 ile “örnek olay” ve
%23,1 ile “söylem analizi” türleridir. Diğer araştırma türlerinin sıralaması ve dağılımı; %7,7’si
“doküman analizi”, “fenomenoloji”, “gömülü kuram, örnek olay, etnografı, fenomenoloji” ve “örnek
olay ve doküman analizi” şeklindedir. Şekil 18’de nitel araştırma yöntemlerinde araştırmacılar
tarafından tercih edilen örneklemlerin dağılımı gösterilmekledir.
Şekil 18. Örneklem Tercihlerine Göre Dağılımı (Nitel)
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8 farklı örneklem üzerinde yapılan araştırmalarda en fazla %38,5 ile işletme yöneticileri öne
çıkmaktadır. %7,7’sinde örneklem tercihi belirtilmemiştir. Diğer örneklem tercihlerinin sıralaması
ve dağılımı; %7,7 ile “dernek yöneticileri”, “dönem (zaman)”, “girişim örnekleri”, “işletme sahibi”,
“işletme yöneticisi”, “öğretim elemanları” ve “ulusal makaleler ve tezler” şeklinde olduğu
görülmektedir. Nitel araştırma yönteminde seçilen ve uygulanan örneklemler ile nitel araştırma
yönteminde seçilen ve uygulanan örneklemler arasında farklılıklar bulunmaktadır. Nicel araştırmada
örneklem olarak bireyler seçildiği gözlemlenirken nitel araştırmada örneklem olarak bireylerin
yanında farklı grup ve örnekler üzerine de odaklanılmaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinde tercih
edilen örneklemlerin sayısına göre dağılımı Şekil 19’da gösterilmektedir.
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Şekil 19. Örneklem Sayısına Göre Dağılımı (Nitel)
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12 örneklemde 9 farklı örneklem sayısı kullanılmıştır. 4 çalışmada ise örneklem sayısı
belirtilmemiştir. En az örneklem sayısı 1 ve en fazla örneklem sayısı 189’dur. Tüm örneklem sayıları
tek seferlik tercih edilmiş olup dağılımı ve sıralaması; %7,7 ile 1, 2, 6, 7, 10, 19, 20, 28 ve 189
̅= 31,33±59,812) ve toplam
şeklindedir. Nitel çalışmalarda örneklem sayısının ortalaması 31 (X
ulaşılan örneklem sayısı 282’dir. Şekil 20’de nitel araştırma yöntemlerinde kullanılan veri toplama
tekniklerinin dağılımı gösterilmektedir.
Şekil 20. Veri Toplama Tekniklerine Göre Dağılımı (Nitel)
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Nitel araştırma yönteminde kullanılan veri toplama tekniklerine göre dağılımına bakıldığında en
fazla teknik olarak “görüşme (mülakat) tekniğinin” tercih edildiği görülmektedir. Diğer kullanılan
tekniklerin dağılımı sırlaması; %15,4’ü “doküman tekniği” ve %7,7’si “anket, görüşme ve doküman
teknikleri” ile “karma” bir teknik şeklindedir. Özellikle uygulama için belirlenen örneklem çeşidi
fazla olmasına karşın tercih edilen tekniklerin sınırlı şekilde bir dağılım göstermektedir. Nitel
araştırma yöntemlerinde kullanılan analizler Şekil 21’de gösterilmektedir.
Şekil 21. Verilerin Analizi İçin Kullanılan İstatistiki Teknikler (Nitel)
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Verilerin analizi için 6 farklı ve toplam 20 istatistiki analiz tekniği kullanılmıştır. Bir (%5) çalışmada
ise kullanılan analiz belirtilmemiştir. En fazla kullanılan istatistiki analizler; %45’i “içerik analizi”
ve %30’u “kodlama” şeklindedir. Diğer tercih edilen analizlerin dağılımı ve sıralaması; %5’i
“fenomonolojik analiz”, “meta-analiz”, “sınıflama” ve “tanımlayıcı istatistikler” şeklindedir.

3.SONUÇLAR
Bu çalışmada, “girişimcilik” konusu temelinde yayınlanmış çalışmaların yapısal açıdan ve yöntem
açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak, girişimcilik temelli YÖK Ulusal
Tez Merkezinde 2004-2019 yılları arasında yayınlanan ve incelenmesine izin verilen tezler
incelenmiştir. Çalışmanın amacı ve sınırlılıklarına bağlı kalarak iki temel soru belirlenmiştir. Bunlar;
(a) “Girişimcilik konusu temelinde YÖK Ulusal Tez Merkezinde yayınlanan ve incelenmesine izin
verilen tezlerin “yapısal açıdan” dağılımı ve eğilimi nasıldır?” ve (b) “Girişimcilik konusu temelinde
YÖK Ulusal Tez Merkezinde yayınlanan ve incelenmesine izin verilen tezlerin “yöntem açısından”
dağılımı ve eğilimi nasıldır?” şeklinde belirtilmiştir. Araştırma sorularına bağlı olarak yapılan
inceleme sonucunda araştırmanın örneklemi 98 doktora tezinden oluşmaktadır. Bu tezler hem yapısal
açıdan hem de yöntem açısından incelenmiş ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır.
Tezler yapısal açıdan; “üniversite, üniversitenin bulunduğu il, yıl, danışman, sayfa sayısı, anahtar
kelime sayısı, anahtar kelime ve konuların dağılımı” değişkenleri temelinde incelenmiştir. Bu
incelemeler sonucunda elde edilen bulgular aşağıda maddeler halinde belirtmektedir. Bunlar:
1. 98 tez 42 farklı üniversitede yayınlanmıştır. Bu üniversiteler arasında ilk üç sırayı alan
üniversitelerin adları; İstanbul, Gazi, Selçuk ve Ankara Üniversitesi şeklindedir. Tezlerin
illere göre dağılımı incelendiğinde ise 26 farklı ilde yayınlandıkları görülmektedir. Tezlerin
yayınlandıkları illere göre ilk üç sırayı alanları; İstanbul, Ankara ve Eskişehir şeklinde
olduğu görülmektedir. Girişimcilik olgusunun her bölge ve yöreye göre değişiklik gösterdiği
birçok araştırmacı tarafından vurgulanmaktadır. Ancak ulusal alanda yapılmış tezler
incelendiğinde tüm üniversiteler veya iller baz alındığında sadece ¼’ü kadarında bu konu
üzerinde çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Bu konunun ulusal düzeyde daha geniş
bölgelerin yer alacağı bir şekilde araştırmalar yapılması gerektiği önerilmektedir.
2. Yayınlanan ve incelenmesine izin verilen tezlerin 2004-2019 yılları arasında yayınlanmıştır.
En fazla yayın 2018 yılında ve en az yayın 2004, 2006 ve 2007 yıllarında görülmektedir.
3. Doktora tezlerinde danışman olarak belirlenen öğretim üyelerinin unvanında olarak en fazla
tercih edilen yaklaşık olarak ¾’ü “Profesör Dr.” olan öğretim üyeleridir.
4. Yazılan tezlerin sayfa sayısı 79-492 arasındadır. Tezler, ortalama olarak 215 sayfada yazılan
ve en fazla orana sahip sayfa aralığı ise 150-249’dur.
5. İncelenen tezlerde toplam 375 defa anahtar kelime kullanılmıştır. 98 tezin %17,3’ünde
anahtar kelimenin kullanılmadığı görülmüştür. En az 2 ve en fazla 9 anahtar kelime
kullanılırken tezlerin önemli bir kısmında 4 ve 5 adet anahtar kelime tercihinde
bulunulmuştur. 81 tezde 248 adet anahtar kelimelerden en fazla; “girişimcilik, iç girişimcilik,
kurumsal girişimcilik ve KOBİ” anahtar kelimeleri kullanılmıştır. İncelenen tezlerdeki
konuların sayısı 168’i farklı olmak kaydıyla toplam 290’dır. Tezlerde kullanılan anahtar
kelimeler ile araştırmalardaki konulardan elde edilen kelime/kelime grupları aynı (ilk üçü)
çıkmıştır.
Tezler yöntem açısından bazı değişkenler (araştırma yöntemi, araştırma türü, örneklem, örneklem
sayısı, veri toplama teknikleri ve verilerin analizi için kullanılan istatistiki teknikler) temelinde
incelenmiştir. Bu değişkenlerden “araştırma türü, örneklem, örneklem sayısı, veri toplama teknikleri
ve verilerin analizi için kullanılan istatistiki teknikler” değişkenleri nicel ve nitel araştırma yöntemine
göre gruplandırılarak açıklanmıştır. Bu incelemeler sonucunda elde edilen bulgular aşağıda maddeler
halinde belirtmektedir. Bu maddeler:
1. Araştırma yöntemi olarak “nicel araştırma yöntemi” en fazla tercih edilen yöntem olmuştur.
Nicel araştırma yöntemi temelinde; araştırma türü olarak “betimsel ve ilişkisel araştırma”,
örneklem olarak “işletme yöneticileri ve çalışanları”, örneklem sayısı olarak ortalama 366
kişi olduğu, veri toplama tekniği olarak “anket tekniği” ve analiz olarak ise “tanımlayıcı
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analizler, korelasyon ve regresyon analizinin” kullanıldığı belirlenmiştir. Nitel araştırma
yöntemi temelinde; araştırma türü olarak “örnek olay ve söylem analizi”, örneklem olarak
“işletme yöneticileri”, örneklem sayısı olarak ortalama 31 olduğu, veri toplama tekniği
olarak “görüşme (mülakat) tekniği” ve analiz olarak ise “içerik analizi ve kodlamanın” tercih
edildiği belirlenmiştir.
2. İncelenen 98 tezin araştırma yöntemi açısından incelendiğinde tamamına yakınında nicel
araştırma yöntemi (81) kullanıldığı görülmektedir. Bu konu temelinde yapılan çalışmalarda
nitel araştırma yöntemi çok az tercih edilmiştir. Bu yöntemin çalışmalarda araştırmacılar
tarafından daha çok tercih edilmesi önerilmektedir.
3. Nicel araştırma yöntemini tercih eden araştırmacılar belirlemiş oldukları problemlerin
cevapları için hem anlamlı bir farklılık olup olmadığı hem de bir ilişki ve etki derecesini
belirlemeye çalışmışlardır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda özellikle daha önce fazla tercih
edilmeyen yapısal eşitlik modelinin tercih edilmeye başlandığı gözlemlenmiştir. Bu yöntemi
kullanan araştırmacıların artık tek bir araştırma türünü seçmek yerine birden fazla türü aynı
anda kullanmaktadırlar.
4. Nicel araştırma yönteminde örneklem olarak seçilenlerin çeşitliliği nitel araştırma yöntemine
göre daha az olduğu görülmektedir. Örneğin 81 çalışmanın sadece birinde “işletmenin
bilanço değeri” kullanılmıştır.

KAYNAKLAR
AUDRETSCH, D.B., Keilbach, M.C. ve Lehmann, E.E. (2006), “Entrepreneurship and
Economic Growth”, 1, Baskı, New Jersey: Oxford University Press.
BASADUR, M. ve Goldsby, M. (2016), “Design-Centered Entrepreneurship”, 1, Baskı, New
York: Routledge.
BRUNI, A., Gherardi, S. ve Poggio, B. (2005), “Gender and Entrepreneurship: An
Ethnographic Approach”, 1. Baskı, New York: Routledge.
DEWHURST, J. (2018), The Entrepreneur (Ed: Paul Bums ve Jim Dewhurst), “Small Business
and Entrepreneurship” içinde (s. 94-109), 2. Baskı, Basingstoke ve New York: Palgrave
Pivot.
DRAYTON, B. (2006), The Citizen Sector Transformed (Ed: Alex Nicholls), “Social
Entrepreneurship: New Models of Sustainable Social Change” içinde (s. 45-55), 1.
Baskı, New Jersey: Oxford University Press.
FAYOLLE, A. (2007), “Entrepreneurship and New Value Creation: The Dynamic of the
Entrepreneurial Process”, 1, Baskı, New York: Cambridge University Press.
GÖKTAŞ, P. ve Yıldırım, G. (2019), “Kırsal Bölgelerde Kadın Girişimciliğinin Artırılmasına
Yönelik Yeşil Girişimcilik Uygulamaları”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi, Vol. 11, (28), 284-294.
HARPER, S.C. (2005), “Extraordinary Entrepreneurship: The Professional’s Guide to
Starting an Exceptional Enterprise”, 1, Baskı, New Jersey: John Wiley & Sons
Incorporated.
JOHNSON, D. (2001), “What Is Innovation and Entrepreneurship? Lessons for Large
Organizations”, Industrial and Commercial Training, Vol. 33 (4), 135-140.
KETS DE VRIES, M.F.R. (1977), “The Entrepreneurial Personality: A Person at the
Crossroads”, Journal of Management Studies, Vol. 14 (1), 34–57.
KOYUNCU, M.S., Şata, M. ve Karakaya, İ. (2018), “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Kongrelerinde Sunulan Bildirilerin Doküman Analizi Yöntemi ile İncelenmesi”,
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Vol. 9 (2), 216-238.
KÜÇÜKEŞMEN, E., TÜRKOĞLU, M.E. ve ŞİMŞEK, A. (2019), “Önlisans Öğrencilerinin
Girişimcilik Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma”, Avrasya
Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), Vol. 6 (6), 531-553.
LERNER, J. (2004), When Bureaucrats Meet Entrepreneurs: The Design of Effective “Public
Venture Capital” Programs (Ed: Douglas Holtz-Eakin ve Harvey S. Rosen), “Public
1240

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

Policy and the Economics of Entrepreneurship” içinde (s. 1-22), 1. Baskı, London: The
MIT Press.
NECK, H.M. ve GREENE, P.G. (2011), “Entrepreneurship Education: Known Worlds and
New Frontiers”, Journal of Small Business Management, Vol. 49 (1), 55-70.
OCAK, İ. ve Yeter, F. (2018), “2006 – 2016 Yılları Arasında Çalışılmış “Bilimin Doğası”
Konulu Ulusal Tez ve Makalelerin İncelenmesi”, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, Vol. 1
(3), 522-543.
REYNOLDS, P.D. (2007), “Entrepreneurship in the United States: The Future Is Now”, 1,
Baskı, New York: Springer Science.
SHANE, S. ve Porto, C. (2005), Government Policies to Encourage Economic Development
through Entrepreneurship: The Case of Technology Transfer (Ed: Scott Shane),
“Economic Development through Entrepreneurship: Government, University and
Business Linkages” içinde (s. 33-49), 1. Baskı, Cheltenham: Edward Elgar Publishing
Limited.
SHINNAR, R., PRUETT, M. ve TONEY, B. (2009), “Entrepreneurship Education: Attitudes
across Campus”, Journal of Education for Business, Vol. 84 (3), 151-159.
ZHAO, F. (2006), Entrepreneurship and Innovation in E-Business: An Integrative (Ed: Fang Zhao),
“Entrepreneurship and Innovations in E-Business: An Integrative Perspective”
içinde (s. 1-17), 1. Baskı, Hershey: Idea Group Publishing.

1241

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

YEREL İSTİHDAM YARATMADA BİR ARAÇ OLARAK E-TİCARET:
URFA İSOTU1
E-COMMERCE AS A TOOL FOR CREATING LOCAL
EMPLOYMENT: URFA ISOT
Sedat BENEK2
ABSTRACT
One of the basic activities of humanity is production. Production is also a process parallel to
employment. Employment can be achieved globally, regionally and locally. In this study, the
relationship between local employment Urfa isot and e-commerce is discussed. In this context, the
subject of the research is the production of isot, which is an important production material for Urfa,
and the marketing of the produced isot via e-commerce. In this study, it is aimed to reveal the
contribution of isot production, which is an important means of subsistence for the people of the city,
especially for the people living in the periphery of the city, to create local employment and marketed
it over the internet. The study is important in that isot contributes to the economy of the city by
creating a local economy and that the people of the city form the livelihood of disadvantaged groups.
The literature on the research was conducted and resources were provided. The data obtained were
evaluated by using quantitative and qualitative research methods. In this context, causality,
comparison, relationship building, connection building methods were used. As a result, it can be said
that isot production has gained a place in the city economy by creating local employment. It is
possible for the products produced to be presented to a wide market area by e-commerce method and
to expand its volume. This is because the internet market space is expanding on a huge scale. Whether
it isot or different products, the trade on the internet makes the market area global.
Key word: Urfa Isot, Local Employment, E-Commerce, Local Economy, Marketing.
ÖZET
İnsanlığın temel faaliyetlerinden biri üretimdir. Üretim aynı zamanda istihdamla paralel bir süreçtir.
İstihdam küresel, bölgesel ve yerel ölçekte sağlanabilir. Bu bildiride, yerel istihdam-Urfa İsotu ve eticaret ilişkisi ele alınmıştır. Bu bağlamda araştırmanın konusunu Urfa için önemli bir üretim
maddesi olan isotun lokal iş alanı yaratması ve üretilen isotun e-ticaret üzerinden pazarlanması
oluşturmaktadır. Çalışmada başta şehrin çeperinde yaşayan insanlar olmak üzere şehir halkı için
önemli bir geçim aracı olan isot üretiminin yerel istihdam yaratması ve internet üzerinden
pazarlanarak şehir ekonomisine sağladığı katkıyı ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma isotun yerel
ekonomi oluşturarak şehrin ekonomisine katkıda bulunması ve şehir halkının özellikle de
dezavantajlı durumdaki grupların geçim kaynağını oluşturması açısından önemlidir. Araştırmayla
ilgili litaretür çalışması yapılarak konuya ilişkin kaynaklar temin edilmiştir. Araştırmada derlenen
nicel ve nitel verilerin kullanılması çerçevesinde nedensellik, karşılaştırma, ilişki kurma, bağlantı
kurma metodları kullanılmıştır. Sonuç olarak isot üretiminin yerel istihdam yaratarak şehir
ekonomisinde kendine yer edindiğini söylenebilir. Üretilen ürünlerin e-ticaret yöntemiyle geniş bir
pazar alanına sunulması ve hacmini genişletmesi mümkündür. Zira internet, pazar alanını devasa
ölçekte genişletmektedir. Gerek isot gerek farklı ürünler olsun internet üzerinden yapılan ticaret
pazar alanını küresel hale getirmektedir.
Anahtar Kelime: Urfa İsotu, Yerel İstihdam, Yerel Ekonomi, E-Ticaret, Pazarlama.
Bu bildiri, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse
edilen ve Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü tarafından yürütülen “Kadın Ellerle
Evsel Üretimi Geliştirme Projesi”nden üretilmiştir.
2
Prof. Dr., Harran Üniv. Fen-Edeb. Fak. Coğrafya (Bölgesel) Bölümü
1
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1. GİRİŞ
Çalışmayla ilgili kavramsal çerçeve oluşturmak araştırmanın anlaşılması açısından kolaylık
sağlayacaktır. Bu nedenle öncelikle konuya ilişkin isot, istihdam, e-ticaret, pazarlama gibi temel
kavramlara değinilecektir. Bu kavramlardan biri “isot”tur. Ceylan’ın çalışmasındaki ifadelerine göre
isot, mevsimlik olarak üretimi yapılan bir baharattır. Toz biber veya salça olarak tüketilebilir. Bunun
yanısıra taze olarak, kurutularak, kahvaltılık şeklinde de tüketilmektedir. (Ceylan, 2013: 332). Ele
alınacak kavramlardan diğeri “istihdam”dır. Güçlüoğlu’nun çalışmasında istihdam, çalışma isteği
olan ve çalışabilecek güçteki kişilerin belli bir ücret karşılığında hizmet vermesi, bir bedel
karşılığında bu hizmetten yararlanılması olarak ifade edilmiştir (Aydın, 1993: 381’den akt.
Güçlüoğlu, 2017: 3). Ele alınacak kavramlardan bir diğeri e-ticaret”tir. Bulut’un çalışmasında eticaret, fiziksel ya da dijital olarak bir noktadan farklı bir noktaya ulaştırılması gereken ürünlerin
elektronik ortamda elektronik iletişim araçları vasıtasıyla ticaretinin yapılması olarak nitelenmiştir
(Greenstein ve Vasarhelyi, 2002: 2’den akt. Bulut 2009: 29). Son olarak değinilecek kavram
“pazarlama”dır. Kurt çalışmasında pazarlamayı talebi öngörerek nitelemek ve talebi karşılamak
olarak tanımlamıştır (Kurt, 2009: 20). Bu çerçeveden hareketle geniş bir kullanım alanına sahip olan
isotun, üretim sürecinde çok sayıda insan için gelir kaynağı ve iş alanı oluşturduğunu söylemek
mümkündür. Bu noktada tüketim ihtiyacı dışında üretilen ürünlerin kazanca dönüşmesi üretimin
sürdürülebilirliği açısından önemlidir. Bu nedenle sürdürülebilirlik ticaret ve pazarlama
faaliyetlerine bağlı olarak gelişir. Pazarlama ve ticari faaliyetlerde fiziksel ortamdaki pazar alanı
sınırlı kalmaktadır. Ancak e-ticaret bu konuda daha avantajlıdır. E-ticaret insanlara istedikleri
zamanda istedikleri yerde alışveriş yapma ortamı sunmuştur. Böylece zaman tasarrufu sağlamış ve
hayatı kolaylaştırıcı bir olanak yaratmıştır. E- ticaretin ödeme kısmıyla ilgili olarak da birkaç konuya
değinmek gerekir. Ödemeler peşin veya taksit şeklinde gerçekleştirilebilir. Bunun için kredi kartı,
bankamatik kartı, sanal kart, sanal para vb. kullanılabilir veya kapıda ödeme yapılabilir. E-ticarette
sipariş verildikten hemen sonra ürün temini süreci başlamaktadır. Temin süreci siparişin alınması,
ürününün hazırlanması, paketlenmesi ve tüketiciye ulaştırılmak üzere yola çıkarılmasını
kapsamaktadır. Sipariş edilen ürünlerin ulaşımı ise kargo şirketleri tarafından gerçekleştirilmektedir.
Bu çerçeveden hareketle konu, isot ve Şanlıurfa özelinde ele alındığında dikkat çekici özellikler
ortaya çıkabilir. Şanlıurfa’da yoğun olarak yapılan isot üretimiyle yerel istihdama katkı sağlanırken
elde edilen ürünlerin e-ticaret yöntemiyle tüketiciye sunulması da yerel ekonomiye destek
vermektedir. Bunun yanısıra Urfa İsotu üretiminde kadın istihdamının yoğun olması da kaydadeğer
özelliklerden biridir.
“Araştırma alanımızı oluşturan Şanlıurfa ili, coğrafi bölge ayırımında Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nin Orta Fırat Bölümü’nde yer almaktadır. Kapladığı alan itibariyle, Güneydoğu Anadolu
Bölgesi’nin en geniş ve Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) merkezi konumunda olan çalışma
alanımız, batısında Gaziantep, kuzeybatısında Adıyaman, kuzey ve kuzeydoğusunda Diyarbakır,
doğusunda Mardin illeri ve güneyinde ise, 223 km uzunluğunda Türkiye-Suriye devlet sınırı ile
çevrilidir” (Benek, 2006: 67) (Harita 1).
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Harita 1: Şanlıurfa İlinin Yeri ve Sınırları

2. E-Ticaretin Ortaya Çıkışı ve Gelişme Seyri, Kullanım Alanları ve Hedef
Kitlesi
İnternet 1960’lı yıllarda ortaya çıkmıştır. İnternetin kullanım alanları geçen süreçle birlikte daha da
genişlemiş ve e-ticaret alanında kendine çok önemli bir yer edinmiş ve küresel bir olarak kazanmıştır.
E-ticaretin yaygınlaşması ve yoğunlaşması 1995 yılı ve sonrasında gerçekleşmiştir. Daha çok
bankalar, büyük işletmeler ve finans sektöründe faaliyet gösteren kurumlarda kullanılmıştır. Bu
dönem e-ticaretin ilk dönemi olarak adlandırılmış ve 2000 yılında dot.com kuruluşlarına ait hisse
senedi değerlerinin azalmasıyla yeni bir döneme geçilmiştir. Yeni dönemde e-ticaret kuruluşlarının
tekrar değerlendirilmesi süreciyle başlamış ve e-ticaretin ikinci dönemi olarak adlandırılmıştır
(Laudon ve Traver, 2004: 21-28’den akt. Pırnar, 2005: 31-32). Gelinen süreçte internet hayatın her
alanında yaygın şekilde kullanılmaya başlanmış, hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş ve sonuç
olarak dünyayı adeta bir ağ gibi sarmıştır. İnternet üzerinden sürdürülen e-ticaret faaliyetleri de aynı
şekilde gelişim göstermiştir. Hemen hemen her türlü ürünün pazarlanmasına ve dünyanın bir
ucundaki ülkeden diğer ucundaki ülkeye satışının yapılmasına imkân tanımıştır. Böylece yerel,
bölgesel ve küresel pazar alanları ortaya çıkmıştır. Diğer bir ifadeyle e-ticaret tüm dünyaya hizmet
sunan, pazar alanı tüm dünya olan, dev sanal pazarların ve devasa sanal alışveriş merkezlerinin
oluşmasına olanak sağlamıştır.
Türkiye’nin internetle tanışması resmi olarak 1993 yılında gerçekleşmiştir. E-ticaret alanında
devletin denetleme mekanizması 1997 yılında oluşturulmaya başlanmıştır. Devletin bu konuda
çalışmaları devam etmiş ve 2003 yılında e-ticaret çalışma grubu denetleme sistemiyle çalışmaların
kapsamı genişletilmiştir. Türkiye’de 2000 yılından itibaren internet altyapısı büyütülmeye başlanmış
ve bu sayede çok büyük sayıda kullanıcıya internet kullanma imkânı sağlanmıştır. Bu sayede eticaretin hacmi genişlemeye başlamış ve çok hızlı büyüme sürecine girmiştir (Büyükyıldırım, 2014:
7). Türkiye’de e-ticaret faaliyetlerinin en yoğun sürdürüldüğü kuruluşlar finansal kuruluşlardır. Bu
kuruluşların hemen hemen hepsi internet üzerinden de hizmet sağlamaktadır. Bankalar, yatırım ve
menkul değerler hizmeti sunan kuruluşlar tüm müşterilerine internet üzerinden yatırımlarını
değerlendirme ve kontrol etme ortamı sağlamaktadır (Keser, 2000: 39’dan akt. Yumuşak, 2001: 12).
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Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de internet kullanımı çok yaygın hale gelmiş ve internet her
eve girmiştir. Kullanıcı sayısı hem kişi bazında hem kurum bazında her geçen gün artmakta ve
çeşitlenmektedir. E-ticaretin durumu da internetin gelişimiyle eş zamanlı olarak gerçekleşmiştir.
Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük iller üretim ve ürün tedarik etme konusunda önde
gelmektedir. Büyük markalara ev sahipliği yapan bu merkezler aynı zamanda e-ticaretin
lokomotifidir. Başta bu iller olmak üzere büyük merkezler dışında çok fazla bulunmayan birçok
markanın ürünleri e-ticaret sayesinde diğer illere ulaştırılabilir. Bir başka ifadeyle bu büyük
merkezler diğer küçük illerde yapılan e-ticaret faaliyetleri için ürün tedarik merkezidir. Şöyle ki
küçük bir ilde e-ticaret yöntemiyle elektronik bir ürün ya da giyim ürünü vb. sipariş verildiğinde
ürünün tedarik noktası İstanbul başta olmak üzere bahsedilen büyük illerdir. Bu iller tüketiciler için
kaynak merkezi durumundadır. Bunun yanında yöresel ürünler sipariş edildiğinde doğaldır ki tedarik
noktası üretim yapılan yer olacaktır. Konuyla ilgili olarak bir örnek üzerinden değerlendirme yapmak
daha uygun olacaktır. Örnek ürün olarak isot, üretim merkezi olarak Şanlıurfa ele alınmıştır. İsot
Güneydoğu Anadolu Bölgesi için önemli bir üründür. Şanlıurfada yoğun olarak üretilmektedir.
Üretimi ve tüketimi çok yaygındır. Bölge dışında yaşayan bir kişinin veya bir restoran vb. kurumun
e-ticaret üzerinden isot temin etmesi için üretimin yoğun olarak sürdürüldüğü Şanlıurfa’dan sipariş
vermesi gerekmektedir. Çünkü Şanlıurfa üretim merkezi ve dolayısıyla tedarik noktası
durumundadır. Çalışmada Şanlıurfada çok yaygın olan isot üretimi, bu üretimin ortaya çıkardığı
istihdam ve elde edilen ürünlerin e-ticaret yöntemiyle tüketicilere arz edilmesi konuları incelenmiştir.
E-ticaretin kullanım alanlarıyla ilgili olarak bilgi vermek konunun anlaşılması açısından önem taşır.
E-ticaret taşınabilen veya taşınamayan her türlü malın ticaretinde kullanılabilir. Sağlık, eğitim,
güvenlik, bankacılık, hukuk, ulaşım, iletişim vb. tüm hizmet alanlarında elektronik ortama aktarılmış
yazılı bilgi, video ve seslerin düzenlenerek ulaştırılmasında büyük avantaj sağlamaktadır. Üretilen
ürünlerin düzenlenmesi, pazarlanması, ulaştırılması, tanıtılması, ücretlendirme, vergilendirme vb.
tüm süreçler üzerinde hakimiyet sağlayarak kullanım alanlarında çeşitlilik sunmaktadır. (Kayıhan ve
Yıldız, 2004: 39-40’tan akt. Organ ve Çavdar, 2012: 66). E-ticaret gelişen teknolojiyle birlikte
hayatın her alanlarında kendine yer edinmiştir. Bu nedenle hedef kitlesi de çok geniş ve çeşitlidir. Eticaret internet üzerinden alışveriş alanı yaratmakta ve ürünleri çok uzak mesafedeki insanlara
ulaştırabilen bir mecra oluşturmaktadır. Bu gelişime bağlı olarak e-ticaretin kullanım alanlarının ve
kullanıcı sayısının daha da artacağını söylemek mümkündür.

3. E-TİCARETİN YASAL MEVZUATI, GÜVENLİĞİ VE TÜKETİCİLERİN HAKLARI
E-ticaretle ilgili yasal düzenlemeler konusunda farklı görüşler vardır. Bunlardan biri yeni yeni yasal
mevzuat oluşturulması, diğeri mevcut ticaret yasalarına e-ticareti kapsayan düzenlemeler
eklenmesidir. Ancak genel itibariyle ticaretle ilgili yasalara e-ticareti kapsayacak yasaların eklenmesi
daha uygun görünmektedir. Dünya genelinde de bu kapsamda faaliyet gösteren birimlerin eğilimi
yeni e-ticaret yasaları oluşturmaktan ziyade hâlihazırdaki ticaret yasalarına e-ticarete dair kuralların
düzenlenmesine yöneliktir (Organ ve Karadağ, 2011: 87). E-ticaretin hukuki boyutu hem üreticinin
hem de tüketicinin güvencesini sağlamaktadır. Bu açıdan e-ticaretin yasal mevzuatının bilinmesi hem
üretici hem de tüketici için büyük önem taşımaktadır.
Türkiye’de e-ticaretin yasal mevzuatına bakıldığında bu konuda çalışmalar yapıldığı görülmüştür.
Resmi girişim olarak 2004 yılında 5070 sayılı elektronik imza kanununun yürürlüğe girmesi
gösterilebilir. Elektronik imza e-ticaretin sözleşme kısmında kullanılan, e-ticarette güvenlik sağlayan
ve yasal dayanak oluşturan bir gelişmedir (Gürpınar, 2007: 4). İlerleyen süreçle birlikte bu konuda
birçok gelişme yaşanmış, yeni yasalar hazırlanarak tüketicinin yasal güvenliği sağlanmıştır.
Türkiye’de e-ticaretle ilgili olarak tüketiciyi koruma kanunundan yararlanılmaktadır. 1995 yılında
yürürlüğe giren 4077 sayılı kanun ve 2013 yılında yürürlüğe giren 6502 sayılı kanun tüketiciyi
korumaya ilişkin olarak hukuki dayanak oluşturan kanunlar arasındadır. E-ticaretle ilgili olarak
mesafeli sözleşmeler maddesi büyük önem taşır. Zira bu madde e-ticaret yapan tüketicinin hukuki
haklarını içermektedir. Bunun yanında e-ticaretle ilgili olarak 2014 yılında 6563 sayılı elektronik
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ticaretin düzenlenmesine dair kanun, 2015 yılında ticarette iletişim sağlanması ve elektronik ortamda
mesaj iletimini içeren yönetmelik ve 2017 yılında da e-ticarette bilgilendirmeye dair tebliğ yürürlüğe
girmiştir4.1
Bütün bu kanunlar tüketicilerin tamamını kapsamakta ve aynı zamanda da e-ticaret faaliyetinde
bulunan tüketiciler için yasal zemin oluşturmaktadır. Bu sayede tüketicilerin güvenliği hukuki
çerçeveye alınmıştır. Böylece e-ticaret yapan kişiler açısından ortaya çıkabilecek mağduriyetler
engellenmeye çalışılmıştır.
İnsanlığın beslenme, barınma vb. birçok temel ihtiyacı vardır. Bunlardan biri de korunma ya da diğer
bir deyişle güvenliktir. Güvenlik sosyal hayatta olduğu kadar internet ortamında ve e-ticarette de
önem taşır. İnternetin ve e-ticaretin sunduğu elektronik mekânlar güvenliğinin sağlanması sistemin
sürdürülebilirliğini etkilemektedir. Hem üreten hem de tüketen taraf açısından kaygı oluşturacak
durumlar e-ticaretin sorgulanmasına neden olabilir. E-ticarette her türlü faaliyet elektronik ortamda
yürütüldüğü için fiziksel temas olmadığı için kullanıcılarda tedirginlik oluşabilir. Çünkü insanlar
bulundukları her ortamda kendini güvende hissetmek isterler. Bu nedenle sosyal toplumsal yaşamda
olduğu gibi sanal ortamda da güven duygusunun hissettirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde
sistemin işlerlik sağlaması ve sürdürülebilir olması mümkün değildir. Netice itibariyle e-ticarette
güvenliğin sağlanması e-ticaretin olmazsa olmaz koşullarından biridir.
E-ticarette en çok dikkat edilmesi gereken hususlardan biri bilgilerin gizliliğinin ve güvenliğinin
sağlanarak koruma altına alınmasıdır. Bu nedenle öncelikle ağ güvenliğinin sağlaması
gerekmektedir. Sonrasında e-ticaret esnasında paylaşılan bilgilerin ve işlemlerin güvenliği
sağlanmalıdır. Paylaşılan bilgilerin bir bütünlük içinde korunması, saklanması ve başka kişiler
tarafından müdahale edilerek değiştirilmesi konusundaki önleyici çalışmalar güvenlik
kapsamındadır. Bilgilerin gizlilik ve bütünlük içinde saklanması ve korunması ağ güvenliğinin
sağlanması ve kriptografi kullanımıyla gerçekleştirilmektedir (Kalaycı 2004: 48). Öte yandan
internet üzerinden paylaşılan görsel ya da yazılı her türlü verinin anında yayılması ve dünyanın
herhangi bir yerinde yaşayan insanlar tarafından görülmesi ihtimali de veri güvenliğinin önemini
arttıran bir diğer özelliktir. Art niyetli kişi ya da kişilerce e-ticaret esnasında kullanılan veriler başta
olmak üzere diğer tüm verilerin korunması elektronik ortamın güvenliğinin sağlanmasına bağlıdır.
Şahsi bilgilerin internette paylaşılması ve yayılması düşüncesi dahi insanları tedirgin etmektedir. Bu
ihtimallerin gerçekleşmesi e-ticareti tercih eden insan sayısının azalmasına ve e-ticaret yöntemine
olan güvenin kaybolmasına neden olabilir. Bu nedenle güçlü, korunaklı bir güvenlik ortamı
yaratılması şarttır.
E-ticarette tüketicilerin sahip olduğu haklarla ilgili de bilgi vermek gerekir. Bu konuda tüketiciler
çok sayıda hakka sahip olduğunu söylemek mümkündür. Cayma hakkı (iade hakkı), ayıplı mal
durumunda sahip olunan haklar, ürün temininde gecikme durumunda sahip olunan haklar, tüketici
hakem heyetine başvuru hakkı, tüketici mahkemesine başvuru hakkı vb. haklar tüketicilerin sahip
olduğu haklar arasındadır. E-ticarette tüm tarafların haklarını bilmeleri ve bu doğrultuda hareket
etmeleri büyük önem arz etmektedir.

4
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Erişim
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Erişim
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http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/07/20150715-4.htm.
*Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ (2017). Erişim Tarihi: 14.08.2018. Erişim
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170811-7.htm.
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4. URFA İSOTUNUN E-TİCARET YÖNTEMİYLE PAZARLANMASI VE YEREL
İSTİHDAMA KATKISI
Yapılan araştırmalar ışığında internetin sürekli ve çok hızlı şekilde kullanım alanlarını arttığını
söylemek mümkündür. Sağlık, eğitim, spor, ulaşım, turizm, vb. çok sayıda alanda büyük kolaylıklar
sağlamıştır. Hayatın her alanında kendine muhakkak yer edinmiştir. Bu alanlardan biri ticarettir. Eticaret olarak adlandırılan bu ticari faaliyetler ürün temininde ve kazanç sağlamada büyük avantajlar
sağlamıştır. Bahsedilen ürünler her türden olabilir, .ok geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Bu
ürünler bitkisel ürünler de olabilir. Bitkisel ürünlerin ticaretinde özellikle de tıbbi ve aromatik
bitkilerin ticari olarak değerlendirilmesinde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bitkisel ürünlerden bir
diğeri baharatlardır. Baharatların da böylesine geniş kullanım alanına sahip olan bir sistem içinde
kendine yer bulabilmesi mümkündür. Bu konuda baharatın bir türü olan isot ve yoğun olarak
üretildiği yerlerden biri olan Şanlıurfa özelinde değerlendirme yapıldığında dikkat çekici sonuçların
elde edilebileceği söylenebilir. Konunun anlaşılmasına yardımcı olmak amacıyla dünyada,
ülkemizde ve Şanlıurfa’da biber üretimiyle ilgili istatistiki verilere yer verilmesi önem taşımaktadır.
Ülkeler bazında dünya biber ihracatına bakıldığında, dünyanın en büyük ihracatçı ülkesi Meksika
olduğu görülmektedir. Meksika’nın ardından İspanya ve Hollanda gelmektedir. Türkiye ise
sekizinci sırada gelmektedir. Türkiye’nin bu tabloda yer alması biber üretiminde uluslararsı alanda
öneme sahip olduğunu göstermektedir (Tablo 1).
Tablo 1: Dünya Biber İhracatı, 2012-2016 (Ton)
Ülkeler

Yıllar
2012
2013
2014
2015
767.860
793.501
818.040
856.890
Meksika
517.474
583.748
697.252
703.717
İspanya
462.553
408.998
411.012
424.197
Hollanda
107.518
115.638
124.332
126.106
Kanada
109.413
118.662
116.366
110.563
ABD
138.565
139.914
113.581
88.193
İsrail
21.405
22.846
24.264
29.683
Kore Cumhuriyeti
69.722
68.122
81.568
88.022
Türkiye
73.008
92.309
101.688
99.460
Fas
32.905
37.012
41.430
43.097
Fransa
30.289
32.665
35.162
43.965
Belçika
64.398
68.059
70.813
86.886
Çin
39.309
39.085
31.929
27.120
Slovenya
21.058
23.121
26.482
Vietnam
28.848
35.281
36.639
51.522
Ürdün
394.333
392.829
447.621
415.217
Diğer Ülkeler
Dünya
2.857.600
2.969.727
3.174.818
3.221.120
Kaynak: Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, 2017

2016
949.662
733.744
393.553
152.742
116.279
73.803
30.442
97.312
110.909
42.644
42.103
89.199
18.531
25.936
55.828
381.757
3.314.444

Türkiye’nin biber ihracatına bakıldığında en fazla ihracatın yapıldığı ülkenin Almanya olduğu
görülmektedir. Almanya’nın ardından Bulgaristan, Romanya ve Rusya gelmektedir (Tablo 2).
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Tablo 2: Türkiye’nin Biber İhracatı Verileri, 2012-2016 (Ton)
Ülkeler
Yıllar
Almanya
Romanya
Hollanda
Bulgaristan
Avusturya
Belarus
Birleşik Krallık
Rusya Federasyonu
Gürcistan
Fransa
Ukrayna
İsviçre
Bosna Hersek
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Diğer Ülkeler
Dünya

2012
2013
2014
2015
22.186
21.307
19.314
19.778
6.064
3.720
6.089
6.730
3.632
3.944
4.296
4.223
7.261
7.971
12.769
12.364
1.543
1.998
3.228
3.956
28
78
229
397
1.527
1.508
1.679
1.895
5.798
7.218
11.568
16.210
876
1.577
3.155
3.008
1.094
1.356
1.476
1.395
1.492
1.432
1.577
934
1.258
1.190
1.362
1.479
2.893
2.998
3.327
3.385
2.085
706
648
132
1.496
1.341
1.212
1.037
10.489
9.778
9.639
11.099
69.722
68.122
81.568
88.022
Kaynak: Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, 2017

2016
23.511
10.982
5.131
14.460
4.284
5.780
2.166
3.256
4.186
1.419
1.950
1.482
3.067
1.241
784
13.613
97.312

Türkiye’de üretilen biberlerin büyük bir çoğunluğu iç pazara dönük tüketim içindir. Örneğin 2011’de
ülkede 1.975.269 ton biber üretimi gerçekleşmiş, bunun sadece 144.855 tonu ihracat için
kullanılmıştır. Türkiye yüksek miktarlarda biber üretse de az da olsa biber ithalatı gerçekleşmektedir
(Tablo 3) (Kale Belediyesi ve Progem Danışmanlık, 2013: 64).
Tablo 3: Türkiye, Biber Üretim Miktarları (Ton)
Yıllar
Üretim Miktarı
1980
1990
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

220.000
580.000
1.090.000
1.150.000
1.340.000
1.370.000
1.325.000
1.380.000
1.842.175
1.759.224
1.796.177
1.837.000
1.986.700
1.975.269
2.042.360
2.159.348
2.232.308
1.829.000
2.457.822
2.608.172
2.554.974
Kaynak: (TÜİK, 1980-2018).

Tablo 4’te biber ihracat ve ithalat miktarları 2000-2012 yılları arasını kapsayacak şekilde verilmiştir.
Buna göre 2000-2001 döneminde 115.877 ton biber ihracatı gerçekleşirken aynı dönemde 421 tonluk
dışarıdan biber ithalatı yapılmıştır. Yıllara göre biber ihracat ve ithalat miktarlarına baktığımızda ise
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sürekli bir artış veya azalıştan söz etmek mümkün değildir. 2000-2001 döneminden 2003-2004
dönemine kadar ihracatta artış yaşanmış ancak 2004-2005 dönemine geçildiğinde düşüş yaşanmıştır.
2008-2009 döneminden itibaren ise biber ihracatında sürekli bir azalma görülmüştür. İhracatta
yaşanan sert düşüşler ithalattaki artışı da beraberinde getirmiştir. Son dört yıl içinde ithalat sürekli
bir artış göstermese de 2010-2011 döneminden 2011-2012 dönemine geçişte önemli bir artış
kaydedilmiştir (Tablo 4) (Kale Belediyesi ve Progem Danışmanlık, 2013: 64).

Tablo 4: Türkiye’de Biber İhracat ve İthalatı (Ton)
Yıllar
İhracat
İthalat
2000-2001
115.877
421
2001-2002
149.272
330
2002-2003
167.910
512
2003-2004
231.760
1.359
2004-2005
206.066
1.286
2005-2006
225.429
1.270
2006-2007
214.727
965
2007-2008
159.000
801
2008-2009
185.010
1.550
2009-2010
176.301
2.178
2010-2011
177.871
1.292
2011-2012
144.855
2.082
Kaynak: Kale Belediyesi ve Progem Danışmanlık, 2013:64-65.

Türkiye önemli bir kırmızıbiber üreticisidir. Kırmızıbiber verimi bakımından da dünya ortalaması
üstündedir. Ülkemizde kırmızıbiber üretiminin %78’i Güneydoğu Anadolu Bölgesi, %17,5’i
Akdeniz Bölgesi, %6’sı ise Ege Bölgesi’nde gerçekleşmektedir (Paksoy ve Uslu, 2007). Dikkat
çeken diğer bir özellik de ülkede üretilen biberin %47.7’sinin Şanlıurfa’da gerçekleşmesidir. Bu
nedenle ülkenin biber ihtiyacının yarısının Şanlıurfa tarafından karşılandığını söylemek mümkündür
(Tablo 5). Şanlıurfa’da yoğun olarak yapılan kırmızıbiber üretiminin yanında biber çeşitleri de
fazladır. Başlıca biber türleri Sivri Çarliston, Dolmalık, Salçalık, Kapya biberidir.
Tablo 5: Üretilen Yaş Kırmızıbiber Verileri
Üretim Alanı
Türkiye
GAP Bölgesi
Şanlıurfa
Gaziantep-Kilis
Hatay-Kahramanmaraş-Osmaniye

Kırmızıbiber Ekilen
Alan (Dekar)
112,677
91,383
42,383
48,550
15,752

Üretilen Yaş Kırmızıbiber
Miktarı (Ton)
165,527
129,098
78,924
50,154
27,750

Oran (%)
100
78.0
47.7
30.3
16.6

Kaynak: (Aydoğdu vd. 2016: 292).

Konuyu bir model önerisi olarak ele almak konunun amacını, kapsamını, yöntemini ve önemini
ortaya koymak açısından daha uygundur. İsot Şanlıurfa için önemli bir üründür. Üretim için
hammaddeye erişim kolaydır ve işgücü sıkıntısı yoktur. Bu açıdan yerel istihdam alanı oluşturduğunu
söylemek mümkündür. Üretim genel itibariyle şehrin kenar mahallelerinde yapılmaktadır. Bu
mahalleler aynı zamanda çok sayıda dezavantajlı aileleri barındırmaktadır. Dezavantajlı ailelerin
isotun hammaddesi olan isot biberini işleyerek isot haline getirmesi sürecin bir bölümünü
oluşturmaktadır. Ürünlerin ticaretinin yapılması, e-ticaret yöntemiyle pazarlanması da diğer
bölümünü oluşturmaktadır. Bu süreçlerin sonucunda isotun yerel bir istihdam yarattığı söylenebilir.
Urfa İsotu üretiminde çalışan aileler bu işten ailelerinin geçimini sağlamaktadır. Ürünler e-ticaret
sayesinde pazarlanarak pazar alanı genişletilmesi mümkündür. Urfa İsotu e-ticaret yöntemiyle yerel,
bölgesel ve küresel ölçekte bir ürün haline gelebilir. Urfa İsotu’nun yerel istihdam sağlaması ve eticaret yöntemiyle pazarlanması bir bütün olarak düşünüldüğünde her aşamasının bir bütünü
1249

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

tamamlayan bileşenler gibi olduğu söylenebilir. Hepsi ayrı ayrı önem arz eder. Bir halkası
aksadığında süreç büyük zarar görebilir hatta ortadan kalkabilir. Bu nedenle isotun e-ticaretinin
sürdürülebilir ve sistematik olarak işleyebilmesi için organize çalışılması gerekir.
İsot üretim sürecinin hem tarım hem de sanayi faaliyeti olduğunu söylemek mümkündür. Çünkü
işlenmek üzere gerekli olan hammadde tarımsal faaliyetlerin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Gerekli
hammadde temin edildikten sonra işlenmesi ve mahsule dönüştürülmesi sanayi etkinliklerinin
sonucunda gerçekleşmektedir. Ekonomik bir uğraş olan isot üretiminin ev tipi ve atölye tipi sanayinin
uygulama alanı olduğu söylenebilir. Ekonomik etkinliklerde çeşitlilik meydana getirmektedir. Sosyal
bir ortam oluşturmaktadır. Üretici aileler sergileri içeren üretim alanlarına geçici barınma birimleri
kurmaktadır. Üretim süresi boyunca burada konaklamakta ve birbiriyle aynı alanı paylaşmaktadır.
Ortak kullanım alanında birbiriyle temas edebilecekleri ortamlar oluşmakta ve ilişki kurma imkanı
sağlamaktadır. Bu durum sosyalleşme açısından avantaj sağlamaktadır.
İsot biberinin pazarlanması konusunda sorunlar mevcuttur. Bu sorunlardan biri isotun marka haline
gelememesidir. Diğer sorun ise reklamının yeterince yapılamamasıdır. Ürüne talebin artması, ürünün
pazarlanması ve kullanımının yaygınlaşması gibi konularda markalaşma ve tanıtım önemli avantajlar
sağlamaktadır. Bu nedenle söz konusu yetersizliklerin giderilmesi gerekmektedir (Çağlar ve Kılıç,
2005’ten akt. Aydoğdu, Atasoy, Eren ve Mutlu, 2016: 298-299). Bunun yanısıra e-ticaretin
sağlandığı sitede kullanım amacına göre siyah, kırmızı, mor renklere ayrılan isotla ilgili tanıtıcı
bilgilerin ve görsellerin yer alması gerekir. Tüketici tercih ettiği türe kolayca ulaşabilmeli ve sipariş
verebilmelidir. Sipariş edilen ürünle gönderilen ürünün aynı olmasına dikkat edilmelidir. Ürünün
öngörülen süre içinde tüketiciye ulaştırılması bir başka önemli noktadır. Bahsedilen bütün bu
unsurlar adeta bir bütünün parçaları gibidir.

4.SONUÇLAR
Teknolojik gelişmelere paralel olarak e-ticaret hızla gelişmektedir. Gelişme seyri göz önünde
bulunduğunda bu gelişimini gelecekte de sürdüreceği öngörülebilir. Fiziksel pazar alanlarından farklı
olarak e-ticaretin pazar alanını fiziksel sınırların dışına taşıması satış hacminin gelişmesine katkıda
bulunabilir. Araştırmada model denemesi olarak ele alınan Urfa İsotu’nun üretimi için işgücüne
duyulan ihtiyaç yerel istihdam yaratmıştır. Bu istihdamla birlikte üretilen isotun pazarlanması ve
çalışmada irdelenen konulardan biri olan e-ticaret metoduyla pazarlanması araştırmanın odak
noktasını oluşturmuştur. Üretim, istihdam ve e-ticaret birbirine bağlıdır. Herhangi birinde meydana
gelecek bozulma sistemi işlemez duruma getirebilir. Her üç koşul da bir döngü içindedir. Her biri
ayrı öneme sahiptir. Sürdürülebilir işleyiş oluşturarak döngüyü devam ettirmek gerekmektedir. İsot
üretmek için işgücüne ihtiyaç vardır. İşgücü temin edildiğinde istihdam sağlanmaktadır. İstihdam
sağlandığında ürünler işlenerek üretim yapılmaktadır. Üretim sonucu elde edilen ürünler e-ticaretle
pazarlanarak ekonomik kazanç sağlanmaktadır. Bu döngü sonucunda da Şanlıurfa ekonomisi
çeşitlilik kazanmakta ve yerel ekonomi hareketlenmektedir. Çok sayıda dezavantajlı ailenin geçim
kaynağı olan isot üretim dönemlerinde çalışmalar yoğun olarak sürdürülmektedir. Yerel pazarlarda
satılan isotun internet üzerinden de satılması mümkündür. Zira ürün ezilme ve kırılma gibi
durumlardan etkilenmez. Uzun süre bozulmadan kalabilir. Fiziksel dayanıklılık isotun üretim
alanından uzak mesafelere taşınmasında avantaj sağlar. Urfa İsotu’nun üretiminde dikkat çeken
özelliklerden biri de yerel istihdamda kadınların yoğun olmasıdır. Dezavantajlı ailelere mensup
kadınların imalât sürecinde yer almaları çalışma hayatında çok fazla yer almayan kadınları çalışma
hayatına kazandırmaktadır. Bu durum aynı zamanda dezavantajlı ailelerin gelir elde etmelerinde
kadın istihdamının gücünü de açıkça ortaya koymaktadır. Zira üretimi sağlayan kadınların ailelerini
geçindirebilecek şekilde kazanç elde ederek ev ekonomisine önemli katkıda bulunmaları kadın
istihdamının önemini ortaya koymaktadır. Bahsedilen bu üretim süreçlerinin e-ticarete taşınarak
online alışverişe açılması ve bunu sağlayacak bir organizasyonun oluşturulması süreci daha iyi bir
noktaya getirecektir. E-ticaret de dâhil olmak üzere diğer tüm işlemlerin organize bir şekilde
yürütülmesi sistemin kalıcı bir yapı ve kurumsal bir kimlik kazanmasını sağlayabilir.
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TÜRK CUMHURİYETLERİNDE KADIN İSTİHDAMININ EKONOMİK
BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: YOKSULLUĞUN FEMİNİZASYONU
THE EFFECT OF WOMEN EMPLOYMENT ON ECONOMIC
GROWTH IN TURKIC REPUBLICS: THE FEMINIZATION OF
POVERTY
Aynur YILDIRIM1

ABSTRACT
The integration of female labor force, which is one of the production factors, into the economic life
is important in terms of its contribution to the economic growth and development of the society. The
aim of this study is to discuss the issue of feminization of poverty through the impact of female
employment on economic growth in Turkic Republics. The study covers the period 1995-2017. The
effect on the economic growth of female employment for Azerbaijan, Kazakhstan, Kırgızistan,
Tajikistan, Uzbekistan and Turkey were tested using the panel data analysis method.
According to the results of the analysis, the effect of female employment on sectoral shares
constituting GDP is lower than male employment. The lower productivity level of women's
employment also applies to the industry and services sectors. It can be argued that this effect stems
from the fact that there is an intense employment in the industrial sector in which the marginal
productivity of labor is lower than 0. However, when evaluated together with other sectors, it does
not change the fact that the productivity level of female employment and hence the share it receives
from income is low.
Key Words : Female employment, feminisation of poverty, economic growth
ÖZET
Üretim faktörleri arasında bulunan kadın işgücünün istihdam edilerek ekonomik yaşama entegre
edilmesi, toplumun ekonomik büyümesine ve kalkınmasına sağlayacağı katkı bakımından önemlidir.
Kadın istihdamının Türk Cumhuriyetlerinde ekonomik büyüme üzerindeki etkisi üzerinden
yoksulluğun feminizasyonu konusunu tartışan çalışmada, 1995-2017 dönemini kapsayacak şekilde
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkiye için kadın istihdamının
ekonomik büyüme üzerindeki etkisi, panel veri analizi yöntemi kullanılarak ekonometrik olarak test
edilmiştir.
Analiz sonuçlarına göre, kadın istihdamının GSYİH’yı oluşturan sektörel paylar üzerindeki etkisi
erkek istihdamına göre düşüktür. Kadın istihdamının daha düşük verimlilik düzeyi sanayi ve
hizmetler sektörleri için de geçerlidir. Bu etkinin ele alınan ülkelerde sanayi sektöründe emeğin
marjinal verimliliğini 0’ın altına düşürecek kadar yoğun bir istihdamın olmasından kaynaklandığı
ileri sürülebilse de diğer sektörler ile birlikte değerlendirildiğinde kadın istihdamının verimlilik
düzeyinin ve dolayısıyla gelirden aldığı payın düşük olduğu gerçeğini değiştirmemektedir.
Anahtar Kelimeler: Kadın istihdamı, yoksulluğun kadınlaşması, ekonomik büyüme
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1. GİRİŞ
Kalkınma kavramı, toplumdaki nicel ve nitel gelişmeleri ifade etmektedir. Toplumun ekonomik
yapısındaki değişimin yanısıra sosyal, kültürel ve siyasal yapılarında meydana gelen değişimi de
içermektedir. Üretim faktörleri arasında bulunan kadın işgücünün istihdam edilerek ekonomik
yaşama entegre edilmesi, toplumun ekonomik büyümesine ve kalkınmasına sağlayacağı katkı
bakımından önemlidir.
Kadın işgücünün ekonomik yaşama entegre olmasının önünde çeşitli engeller bulunmaktadır. Bu
engeller, kadınların erkeklere kıyasla daha düşük ücretle çalıştırılması ve sosyal güvenliklerinin
sağlanmamasının yanısıra kadınların eğitim düzeylerinin düşük olması, gelenekler ve inançlar olarak
belirtilmektedir. Kadınların, çalışma yaşamı, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, siyaset ve sivil toplum
gibi alanlardan cinsiyet nedeniyle dışlandıkları görülmektedir. Bu dışlanma durumu kadını gelir
getiren ekonomik faaliyetlerden uzaklaştırmakta ve yoksulluğun feminizasyonu olarak adlandırılan
kadının yoksullaştırılması durumunun yaşanmasına yol açmaktadır.
Çalışmanın amacı, kadın istihdamının Türk Cumhuriyetlerinde ekonomik büyüme üzerindeki etkisi
üzerinden yoksulluğun feminizasyonu konusunu tartışmaktır. Çalışmada giriş bölümünün ardından,
kadın istihdamının ekonomik açıdan önemi üzerinde durulmuştur. Kadın istihdamının önündeki
engellerin neler olduğu açıklanmaya çalışılmış ve daha sonra kadın işgücü ile ekonomik büyüme
arasındaki ilişkiyi inceleyen literatüre yer verilmiştir. Son olarak da, 1995-2017 dönemini
kapsayacak şekilde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkiye için
kadın istihdamının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi, panel veri analizi yöntemi kullanılarak
ekonometrik olarak test edilmiştir. Çalışmanın analiz kısmında, kadın işgücünün ekonomik
büyümeye katkısını değerlendirirken cinsiyete göre karşılaştırma yapabilmek için erkek işgücüne ait
verilere de yer verilmiştir. Bu nedenle erkek ve kadın işgücünün hangi sektörlere daha fazla katkı
sağladığını görebilmek amacıyla tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin GSYİH’ya katkılarının
yanısıra her bir sektörde istihdam edilen kadın ve erkek işgücü verileri kullanılmıştır. Söz konusu
verilerin kullanılmasıyla kadın istihdamının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi panel veri analiz
yöntemi ile ölçülmüştür.

2. KADIN İSTİHDAMININ EKONOMİK AÇIDAN ÖNEMİ
Küreselleşmeyle birlikte ekonomik yapıda meydana gelen hızlı dönüşüm, uluslararası alanda
yaşanan rekabet baskısını arttırmıştır. Rekabet gücünü arttırmayı amaçlayan toplumların, gayri safi
milli hasılayı arttırmak ve ekonomik kalkınmayı gerçekleştirebilmek için işgücü piyasasında, emek
faktörünün bir parçası olan kadın işgücüne olan gereksinimleri artmıştır.
Kadınların işgücü piyasasına katılım oranının artması kadınların ekonomik durumlarını iyileştirerek,
toplumsal ve aile içindeki statülerini pozitif yönde etkilemektedir. Ayrıca bu durum, ülke genelinde
ekonomik gelişmeye olumlu katıkıda bulunarak, ekonomik etkinliğin artmasına yardımcı olmaktadır
(Mujahid ve Zafar, 2012; Dücan ve Polat, 2017). Ülkelerin ekonomik performansları üzerindeki
olumlu etkisi bakımından kadın istihdamının arttırılması, ekonomik açıdan önemlidir. Dolayısıyla
kadın istihdamını arttırıcı politikaların belirlenerek uygulanması ülke ekonomisine katkıda
bulunacaktır.
Ekonomik büyümeye katkısı bakımından, kadınların toplam istihdamdaki yerlerini niceliksel olarak
arttıran politikaların yanısıra kadın işgücünün niteliğini ve verimliliğini arttırıcı politikalar önem
kazanmaktadır. Eğitimsiz olan kadınların günübirlik çalışma ve kayıt dışı sektörlerdeki varlığı
erkeklere oranla daha fazladır. Kayıt dışı istihdam özellikle yoğun göç yaşanan büyük şehirlerde
günübirlik çalışanların ortaya çıkardığı bir piyasa türüdür. Yaşanılan ekonomik krizler, aileye ek
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gelir sağlama arzusu, kadının erkeğin ucuz iş gücü ikamesi olarak görülmesi gibi nedenler,
kadınlarda kayıt dışı istihdamın yüksek olmasının nedenleri arasında yer almaktadır (Bayrakdar ve
Okay, 2011). Emek faktörünün verimliliği dolayısıyla kazancı, eğitim seviyesi ile aynı yönde
değişmektedir. Bu nedenle kadınların üretime yönelik eğitim faaliyetlerine katılımlarının sağlanarak
verimliliklerinin arttırılması gerekmektedir.
Kadın işgücünün istihdamına sektörel açıdan bakıldığında, yerleşik hayata geçişten bu yana var olan
tarımsal faaliyetlerde kadın emeğinin yoğunluğunun neredeyse hiç değişmeden artarak devam ettiği
belirtilebilir. Çalışma hayatının hemen her alanında yaşanan toplumsal cinsiyet eşitsizliği tarımsal
üretimde de kendini göstermektedir. Kadınlar tarımsal üretimin yoğun olarak yapıldığı kırsal
alanlarda ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadırlar (Serel ve Özdemir, 2017:137). Sanayi
Devriminin gelişimiyle beraber gelişen hizmet sektörü, dünyanın her yerinde kadın ağırlıklı bir
sektör olma özelliği göstermektedir. İstihdamın kadınlaşmasının başlıca kaynağını da hizmet
sektöründe yaşanan büyüme oluşturmaktadır. Hizmet sektöründe çalışan kadınlar, hazır işçinin bir
alt versiyonu olarak değerlendirilmekte ve kısa dönemli sözleşmelerle ve işçilerinin ücretlerinin
oldukça altında olan ücretlerle çalıştırılmaktadırlar (Topalhan ve Yeşilkaya, 2018). Sanayi
sektöründe ise kadın işgücünün istihdam olanaklarının sınırlı olduğu söylenebilmektedir. Kadın
işgücü daha çok giyim, gıda, tekstil gibi nitelikli emek gerektirmeyen sektörlerde istihdam edilirken,
daha çok yönetilen ve karar süreçlerinin dışında tutulan bir pozisyonda kaldığı görülmektedir.

3. KADIN İSTİHDAMININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER
Kadın işgücünün ekonomik yaşama entegre olmasının önünde çeşitli engeller bulunmaktadır. Bu
engeller ekonomik ve kurumsal faktörler olarak iki grupta ele alınmaktadır (Serel ve Özdemir, 2017:
137). Ekonomik faktörler, kadınların erkeklere kıyasla daha düşük ücretle çalıştırılması ve sosyal
güvenliklerinin sağlanmaması iken, kadınların eğitim düzeylerinin düşük olması, gelenekler ve
inançlar kurumsal faktörler olarak belirtilmektedir. Kadın ve erkeklerin biyolojik olarak
birbirlerinden farklı olduğu gerçeğine karşın, kadın ve erkeğe yönelik toplumsal beklentileri belirten
ve kültürel olarak belirlenen farklılıklar söz konusudur. Buna bağlı olarak bir kültürde var olan belirli
farklılıklar bir başka kültürde farklılık olarak algılanmayabilmektedir. Bu nedenle kadının içinde
doğup büyüdüğü, geliştiği toplumun gelenekleri, inançları, değer yargıları gibi faktörler kadının
ekonomik yaşamdaki rolü üzerinde etkili olabilmektedir.
Erkek ve kadın çalışanlar, iktisat bilimi açısından emek faktörü içinde homojen olarak
değerlendirilmelerine rağmen, toplumlarının kurumsal yapılarından kaynaklanan farklılıklar
dolayısıyla; kadınların üretime yönelik eğitim, hüner ve kabiliyet kazandırıcı faaliyetlerden uzakta
tutulması, homojen olması gereken emek faktörünün verimliliğini cinsiyete göre ayrıştırmaktadır.
Kadınların eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, siyaset, çalışma yaşamı ve sivil toplum içerisinde yer alma
konusunda cinsiyetleri nedeniyle dışlandıklarına ilişkin birçok çalışma bulunmaktadır (Doğaner
Gönel, 2016:37). Bu dışlanma kadını gelir getiren ekonomik faaliyetlerden uzaklaştırmaktadır.
Ayrıca, kadınların aleyhine olan beşerî sermaye farklılığı verim düşüklüğüne yol açtığı gibi, aynı işi
aynı beceri ile yapan kadınların ücretleri de erkeklere göre daha düşük olabilmekte, bu durum
yoksulluğun feminizasyonu olarak tanımlanabilecek gelir farklılıklarının oluşmasına yol açmaktadır.
Kapitalist üretim ilişkilerinin gelişmesinin bir sonucu olarak işler, “ev içi” ve “ev dışı” şeklinde
ayrılmış ve cinsiyete dayalı bir iş bölümü ortaya çıkmıştır (Wichterich, 2004). Cinsiyete dayalı bu iş
bölümüne göre erkekler dış dünyaya açılırken, çocuk ya da yaşlı bakımı, temizlik, alış veriş gibi
yükümlülükler ise toplum tarafından kadının sorumluluğuna atfedilmiştir. Kamu hizmeti olarak ve
uygun ücretlerle sunulması beklenen kreş, anaokulu, yuva gibi çocuk bakım kurumlarının
yetersizliği, bakım yükümlülüğünü üstlenmiş olan kadının emek piyasasındaki varlığını zayıflatmış
olmaktadır (Serel ve Özdemir, 2017: 137). Ev içinde yapılan işlerle, boş zaman ve sevgi paylaşımının
iç içe geçmişliği harcanan emek miktarını gizlemektedir. Ayrıca kadınların ev içinde harcadıkları
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duygusal, fiziksel ve zihinsel emek karşılığında ücret ödenmemesi gibi nedenler de, kadın emeğini
görünmez kılmaktadır (Acar Savran ve Tura Demiryontan, 2008: 11).
Sabır, uysallık ve itaatkârlık gibi kadınlara atfedilen bir takım özellikler, kadınların vasıfsız, düşük
ücretli, emek yoğun, rutin, sıkıcı, dikkat gerektiren, hünere dayalı işlerde yoğunlaşmalarına yol
açmaktadır. Yüksek kazançlı ve yüksek vasıflı bazı işler kadınlara kapalı tutulurken, kadınların eşit
değerde iş için eşit ücret alamamaları, yarı zamanlı, düşük statülü ve enformel işlerde çalışmaları ve
sendikalaşma oranlarındaki düşük düzey, işgücü piyasalarındaki ikincil konumlarının yansıması
olarak karşımıza çıkmaktadır (Ulutaş,2009: 27-28). İhracata yönelik dış ticaret politikalarının
benimsenmesi, kadın işgücü istihdamını olumlu etkileyerek, artmasına yol açmıştır. Ancak, düşük
ücretli montaj hattı işlerinde istihdam edilmelerinin yanısıra sendikasız ve uzun çalışma saatleri gibi
kötü koşullarda çalıştırılmaları nedeniyle verimlilikleri düşen kadın işgcünün yenisiyle değiştirilmesi
(Pearson, 1992: 225) kadın emeğinin dışlanma durumunu yansıtmaktadır. Kadın işgücünün yaşadığı
bu dışlanma durumu, kadını gelir getiren ekonomik faaliyetlerden uzaklaştırmakta ve kadının
yoksullaştırılması durumunun yaşanmasına yol açmaktadır.
Kadın istihdamı ile ilgili görülen en önemli sorunlar, kadınlara yönelik beşerî sermaye
harcamalarının/yatırımlarının düşüklüğünden gelmektedir. Bireylerin eğitim seviyesinin yükselmesi,
toplumsal hayatta edindikleri yerin genişlemesine yol açacaktır. Ancak kadınlar genellikle eğitim,
istihdam gibi haklarından faydalanamamakta, mesleki becerilerini uygun düzeyde
geliştirememektedirler (Şener, 2012: 55). Bu haklardan faydalansalar dahi kadınların yaratılış amacı
erkeğe yardım etmek olduğu için elde ettiği geliri kullanma serbestisine sahip olamamaktadırlar.
Hane halkı içerisinde var olan kaynakların, kadınlar aleyhine olacak şekilde eşitsiz dağılımı
kadınların yoksulluğunu daha da derinleştirmektedir (Şengül ve Fisunoğlu, 2014:1).
Kadının ekonomik faaliyetlere katılımını ve istihdamını engelleyen, buna bağlı olarak da kadın
yoksulluğunun artmasına neden olan tüm bu faktörlerin temelinde, toplumun sahip olduğu gelenek,
görenek, değer yargıları ve inançlar gibi kurumsal faktörlerin önemli bir rolü olduğu belirtilebilir.
4. LİTERATÜR
Kadının istihdamı ve ekonomik kalkınma arasında karşılıklı bir etkileşim bulunmaktadır. Kadının
istihdam edilmesi ekonomik kalkınma üzerinde pozitif etkilerde bulunurken, ekonomik kalkınma da
kadınların toplumdaki ve aile içindeki statüsüne olumlu katkılar sağlamaktadır. Tablo 1’de kadın
istihdamı ve ekonomik büyüme üzerine yapılmış olan çalışmalara yer verilmiştir.
Tablo 1: Kadın istihdamı ve Ekonomik Büyüme İlişkisine Yönelik Araştırmalar ve Sonuçları
ÇALIŞMA

DÖNEM

ÜLKE

YÖNTEM

SONUÇ

Belke
ve
Bolat
(2016)

1991-2014

148 ülke

Kadınların işgücüne katılım oranı ile
kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasıla
arasında U şeklinde bir ilişki vardır.

Chapman (2015)

1990-2012

20
Orta Doğu ve Kuzey
Afrika ülkesi

Çağatay
ve
Özler
(1995)

1985-1990

165

Panel Veri
Analizi
Genelleştirilmiş
Momentler
Yöntemi
Panel Veri
Analizini
Havuzlanmış En
Küçük Kareler
Panel Veri
Analizi

Doğan
ve
Akyüz

2001Q12013Q4

Türkiye

Ardl, Sınır Testi

Kadınların işgücüne katılım oranı ile
kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasıla
arasında U şeklinde bir ilişki vardır.
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Kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasıla
ile kadınların işgücüne katılım oranı
arasında U şeklinde bir ilişki vardır.
Kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasıla
ile kadınların işgücüne katılım oranı
arasında U şeklinde bir ilişki vardır.
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(2017)
Dücan
ve
Polat
(2017)
Er
(2012)

Çeyrek
yıllık veriler
2007-2014

OECD ülkeleri

Panel Veri
Analizi

Kadın/erkek
işgücüne
katılım
oranındaki artış GSYIH artışı üzerinde
negatif etkilidir.

1998-2008

187 ülke

Panel Veri
Analizi

Kadın istihdamının ekonomik büyüme
üzerinde olumlu etkisi bulunmuştur.
Kadın işsizlik oranlarındaki artışların
ekonomik büyüme üzerinde olumsuz
etkisi vardır.

Klasen
(2000)

1960-1992

1983-2012

Güney Asya, Sahra
Altı Afrika, Doğu
Avrupa, Doğu Asya ve
Pasifik, Latin Amerika
ve Karayipler, Orta
Doğu
ve
Kuzey
Afrika, OECD

Panel Veri
Analizi

Hindistan

Dinamik Panel
Veri Analizi

Lahoti ve
Swaminathan
(2016)

Luci
(2009)

Eğitimde yaşanan cinsiyet eşitsizliği,
beşeri sermaye üzerindeki olumsuz
etkisiyle ekonomik büyüme üzerinde
doğrudan bir etkiye sahiptir.
Cinsiyet eşitsizliği, yatırım ve nüfus
artışına etkisi ile ekonomik büyüme
üzerinde dolaylı bir etkiye sahiptir.
Genel itibariyle U şeklindeki hipotezin
Hindistan için geçerli değildir.
Kişi başına düşen net gelir ile kadınların
işgücüne katılım oranı arasında ters U
şeklinde bir ilişki vardır.

1965-2005

184 Ülke

Panel Veri
Analizi

Kadınların
işgücü
piyasasına
katılımının, büyüme üzerinde olumlu
etkisi bulunmaktadır.
Kadınların işgücüne katılımı üzerinde
ekonomik büyümenin net bir etkisi
bulunamamıştır.

Mujahid
ve
Zafar
(2012)

1980-2010

Pakistan

ARDL, Sınır
Testi Ve Vektör
Hata Düzeltme
Modeli

Kadınların işgücüne katılım oranı ile
kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasıla
arasında U şeklinde bir ilişki vardır.

Özer
ve
Biçerli
(2004)

1988-2001

Türkiye

Panel Veri
Analizi

Kadının işgücüne katılımı, makro
nitelikteki değişkenlere karşı doğrudan
duyarlı olmayıp, gruba özgü ve mikro
özellik
taşıyan
değişkenlerden
etkilenmektedir.

Pata
(2018)

1988-2015

Türkiye

Simetrik Ve
Asimetrik
Nedensellik
Testleri

Kadın istihdamından toplam ve
hizmetler sektöründe yaratılan gayrisafi
yurtiçi hasılaya doğru pozitif, tek yönlü
ve istatistiksel olarak anlamlı bir
nedensellik ilişkisi söz konusudur.
Kadın istihdamının tarım ve sanayi
sektörü üzerinde herhangi bir etkisi
yoktur.
Kadın istihdamı hizmet sektöründe
yaratılan gayrisafi yurtiçi hasılaya
katkıda bulunmaktadır.
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Serel
ve
Özdemir
(2017)

2000:12013:4
Çeyrek
yıllık veriler

Türkiye

ADF ve PP
Birim Kök
Testleri ve
Regresyon
Analizi

Kadın istihdamı GSYİH’yı pozitif
yönde
etkilerken,kadın
işsizliği
GSYİH’yı negatif yönde etkilemeketdir.

5. VERİ SETİ VE UYGULAMA SONUÇLARI
Bu çalışmada Türk Cumhuriyetlerinde (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan
ve Türkiye) kadın istihdamının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi ölçülerek, panel veri analizi ile
elde edilen sonuçlar değerlendirilmeye çalışılmıştır. Analizler Stata 11 paket programı kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. 1995-2017 yılları arasındaki 23 yıllık zaman dilimini kapsayan çalışma
verilerinin derlenmesinde Dünya Bankası istatistiklerinden yararlanılmıştır. Tablo 2’de çalışmada
kullanılan değişkenler ile verilerin hangi kaynaklardan elde edildiği gösterilmektedir.
Tablo 2: Değişkenler
Değişken

Açıklama

Veri Kaynağı

Tarım Sektörünün GSYİH’daki Payı

GSYİH'nın% 'si

Dünya Bankası

Sanayi Sektörünün GSYİH’daki Payı

GSYİH'nın% 'si

Dünya Bankası

Hizmet Sektörünün GSYİH’daki Payı

GSYİH'nın% 'si

Dünya Bankası

Tarım Sektöründe İstihdam Edilen Erkek İşgücü
Sanayi Sektöründe İstihdam Edilen Erkek İşgücü
Hizmet Sektöründe İstihdam Edilen Erkek İşgücü
Tarım Sektöründe İstihdam Edilen Kadın İşgücü
Sanayi Sektöründe İstihdam Edilen Kadın İşgücü
Hizmet Sektöründe İstihdam Edilen Kadın İşgücü

Erkek istihdamının %’si (ILO
tahmini)
Erkek istihdamının %’si (ILO
tahmini)
Erkek istihdamının %’si (ILO
tahmini)
Kadın istihdamının %’si (ILO
tahmini)
Kadın istihdamının %’si (ILO
tahmini)
Kadın istihdamının %’si (ILO
tahmini)

Dünya Bankası
Dünya Bankası
Dünya Bankası
Dünya Bankası
Dünya Bankası
Dünya Bankası

Analizde, tarım sektörünün GSYİH’daki payı, sanayi sektörünün GSYİH’daki payı ve hizmet
sektörünün GSYİH’daki payı bağımlı değişken iken; tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde istihdam
edilen erkek işgücü ile tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde istihdam edilen kadın işgücü
değişkenleri bağımsız değişkenler olarak kullanılmıştır. Böylece kadın ve erkek işgücünün, tarım,
sanayi ve hizmet sektörlerinin GSYİH’daki paylarını ne şekilde etkiledikleri ortaya koymaya
çalışılmıştır.
Kurulan ekonometrik modelde sahte regresyon probleminin olmaması için modelde yer alacak tüm
değişkenlerin durağan olması gerekmektedir. Bu amaçla, tarım sektörünün GSYİ’daki payı ile tarım
sektöründe istihdam edilen erkek işgücünün yer aldığı ilk modelde uygun durağanlık analizine karar
verebilmek için öncelikle yatay kesit bağımlılığı testi yapılmıştır. Ekonometrik analizlerde
heteroskedasite problemi yatay kesit verilerle çalışma yapılırken karşılaşılan bir durumdur (Tatoğlu,
2013: 208-210). Modelde birimlere göre heteroskedasitenin var olup olmadığı Friedman Testi ile
sınanmıştır. Test sonucuna göre (testin olasılık değeri (0.0000) < 0.05), varyansın birimlere göre
değiştiği anlaşılmış ve dolayısıyla birimlere göre heteroskedasite olduğu sonucuna varılmıştır. Bu
nedenle, birimlerarası korelasyonu dikkate alan ikinci kuşak birim kök testlerinden Pesaran Panel
Birim Kök Testi kullanılmıştır. Pesaran’ın CADF Testi sonuçları Tablo 3’te verilmektedir.

1258

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

Tablo 3: Pesaran’ın CADF Birim Kök Testi Sonuçları
Değişkenler

Olasılık

t-istatistiği

Tarım Sektörünün GSYİ’daki Payı (0)
Tarım Sektörünün GSYİ’daki Payı (1)
Tarım Sekt. İstih. Ed.Erkek İşgücü (0)
Tarım Sekt. İstih. Ed.Erkek İşgücü (1)

-1.586
-2.822
0.428
-2.146

0.056
0.002*
0.666
0.016*

*%0,05 anlamlılık düzeyinde durağandır.
Pesaran’ın birim kök testi doğrultusunda, bağımlı değişken tarım sektörünün GSYİH’daki payı ile
bağımsız değişken tarım sektöründe istihdam edilen erkek işgücü birinci derecen durağan
olduğundan, değişkenlerin birinci dereceden farkları alınarak modele eklenmiştir. Durağan verilerle
model yeniden kurularak analiz tekrarlanmıştır. Panel veri analizinde birey etkilerini görmek için
kullanılan sabit etki (fixed effect) ve rassal etki (random effect) modellerinden hangisinin seçileceği
Hausman testi çerçevesinde belirlenen bir sorundur (Tatoğlu, 2013: 179). Uygulanan Hausman
testinin sonuçları, (0.3267>0.05) rassal etkiler tahmincisinin tutarlı olduğunu ortaya koymuştur.
Ekonometrik analizlerde, otokorelasyon problemine yatay kesit verilerinde rastlansa da uygulamada
daha çok zaman serilerinde karşılaşılan bir durumdur. Otokorelasyon, çoklu regresyon analizinde
hata teriminin birbirini izleyen değerleri arasında ilişki bulunması halidir. Bu durum, genel doğrusal
regresyon modelinin önemli bir varsayımından sapmadır. Genel doğrusal regresyon modeli
varsayımının gereği olarak, hata terimleri arasında bir ilişki yoktur. Çalışmamızda, rassal etkiler
üzerinden kurulan modelimizde otokorelasyonun var olup olmadığı Baltagi-Wu’nun LBI testleri ile
sınanmıştır.
Literatürde kritik değerler verilmemesine rağmen, değer 2’den küçükse
otokorelasyonun önemli olduğu yorumu yapılmaktadır (Tatoğlu, 2013:214). Buna göre Baltagi-Wu
LBI test sonucu (Durbin-Wats Baltagi-Wu LBI = 2.0402464, Baltagi-Wu LBI = 2.17011) şeklinde
olup, her iki test için de değerler 2’den büyük olduğu için otokorelasyonun olmadığı yorumu
yapılabilmektedir.
Rassal etkiler modelinde birimlere göre heteroskedasitenin var olup olmadığı Levene, Brown ve
Forsythe’nin testleri kullanılarak sınanmıştır. Levene, Brown ve Forsythe’nin test istatistikleri (W0,
W50, W10) (5,132) serbestlik dereceli Snedecor F tablosu ile karşılaştırıldığında, “birimlerin
varyansları eşittir” şeklinde kurulan H0 hipotezi reddedilmektedir (W0=0.006, W50=0.083,
W10=0.014). Bu durumda kurulan modellerde heteroskedasite olduğu anlaşılmaktadır.
Rassal etkiler üzerinden kurulan model için yapılan testlerin sonucuna göre birimler arası korelasyon
ve heteroskedasite olması nedeniyle, bu problemleri ortadan kaldıran düzeltme modeli Beck-Katz
Tahmincisi (Havuzlanmış En Küçük Kareler Yöntemi) kullanılmıştır (Tatoğlu, 2013: 277). . Buna
göre, elde edilen tahmin sonuçlarına Tablo 4’de yer verilmiştir.
Tablo 4: Tarım Sektöründe İstihdam Edilen Erkek İşgücünün Tarım Sektörünün
GSYİH’daki Payı Üzerindeki Etkisi
Bağımlı Değişken: Tarım Sektörünün GSYİH’daki Payı
Bağımsız Değişken
Tarım Sektöründe İstihdam Edilen Erkek İşgücü

Katsayı
(Standart Hata)

t
(P>׀t)׀

1.7316
(0.6104)

28.36
(0.000)*

*%0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır.
Tablo 4’te verilen analiz sonuçlarına göre, tarım sekötründe istihdam edilen erkek işgücü ile tarım
sektörünün GSYİH’daki payı arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmuştur.
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Diğer bir ifade ile tarım sektöründe erkeklerin istihdam düzeyi %1 arttığında, tarım sektörünün
GSYİH payı %1.73 artmaktadır.
Tarım sektörünün GSYİH’daki payı ile tarım sektöründe istihdam edilen kadın işgücünün yer aldığı
ikinci modelde yatay kesit bağımlılığı Friedman Testi sonuçlarına göre (0.0000) H0 hipotezi
reddedilmiş ve dolayısıyla birimler arasında korelasyon olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle ikinci kuşak
birim kök testleri kullanılmıştır. Tablo 5’de Pesaran birim kök testi sonuçları yer almaktadır. Tablo
5’den de görüldüğü üzere, tarım sektörünün GSYİH’daki payı ile tarım sektöründe istihdam edilen
kadın işgücü değişkenleri birinci farklardan durağandır.
Tablo 5: Pesaran’ın CADF Birim Kök Testi Sonuçları
Değişkenler
Tarım Sektörünün GSYİH’daki Payı (0)
Tarım Sektörünün GSYİH’daki Payı (1)
Tarım Sekt. İstih. Ed.Kadın İşgücü (0)
Tarım Sekt. İstih. Ed.Kadın İşgücü (1)

t-istatistiği

Olasılık

-1.586
-2.822
0.813
-3.147

0.056
0.002*
0.792
0.001*

*%0,05 anlamlılık düzeyinde durağandır.
Değişkenler durağanlaştırıldıktan sonra analizler tekrarlanmış ve Hausman Testinin sonuçları,
(0.2723>0.05) rassal etkiler tahmincisinin tutarlı olduğunu ortaya koymuştur. Rassal etkiler
üzerinden kurulan modelimizde otokorelasyon probleminin var olup olmadığı Baltagi-Wu’nun LBI
testleri ile sınanmıştır. Baltagi-Wu LBI test sonucu (Durbin-Watson = 1.5301511, Baltagi-Wu LBI
= 2.0797547) şeklinde olup, Durbin-Watson test değerinin 2’den küçük olması modelin
otokorelasyon problemini içerdiğini göstermektedir.
Birimlere göre heteroskedasitenin var olup olmadığı Levene, Brown ve Forsythe’nin testleri
kullanılarak sınanmıştır. Levene, Brown ve Forsythe’nin test istatistikleri, sermaye yoğun sektörler
için (W0, W50, W10) (5,132) serbestlik dereceli Snedecor F tablosu ile karşılaştırıldığında,
“birimlerin varyansları eşittir” şeklinde kurulan H0 hipotezi reddedilmektedir. Bu durumda kurulan
modellerde heteroskedasite olduğu anlaşılmaktadır.
Rassal etkiler üzerinden kurulan model için yapılan testlerin sonucuna göre birimler arası korelasyon,
heteroskedasite, otokorelasyon olması nedeniyle bu problemleri ortadan kaldıran düzeltme modeli
olarak, Driscoll-Kraay Tahmincisi kullanılmıştır. Buna göre, elde edilen tahmin sonuçlarına Tablo
6’da yer verilmiştir.

Tablo 6: Tarım Sektöründe İstihdam Edilen Kadın İşgücünün Tarım Sektörünün
GSYİH’daki Payı Üzerindeki Etkisi
Bağımlı Değişken: Tarım Sektörünün GSYİH’daki Payı
Bağımsız Değişken
Tarım Sektöründe İstihdam Edilen Kadın İşgücü

Katsayı
(Standart Hata)

t
(P>׀t)׀

1.443264
(0.1316662)

10.96
(0.000)*

*%0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır.
Tablo 6’da verilen analiz sonuçlarına göre, tarım sektöründe istihdam edilen kadın işgücü ile tarım
sektörünün GSYİH’ya katkısı arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. Tarımda istihdam edilen
kadın işgücündeki %1’lik artış, tarım sektörünün GSYİ’ya katkısını % 1.44 oranında arttırmaktadır.
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Sanayi sektörünün GSYİH’daki payı ile sanayi sektöründe istihdam edilen erkek işgücünün yer
aldığı üçüncü modelde uygulanan Hausman testinin sonuçları, (0.0003<0.05) sabit etkiler
tahmincisinin tutarlı olduğunu ortaya koymuştur. Yatay kesit bağımlılığı Friedman Testi sonuçlarına
göre (0.1086) H0 hipotezi kabul edilmiş ve dolayısıyla birimler arasında korelasyon olmadığı
anlaşılmıştır. Sabit etkiler üzerinden kurulan modelimizde otokorelasyon probleminin var olup
olmadığı Baltagi-Wu’nun LBI testleri ile sınanmıştır. Baltagi-Wu LBI test sonucu (Durbin-Watson
= 0.33879731, Baltagi-Wu LBI = 0.45589582) şeklinde olup, Durbin-Watson test değerinin 2’den
küçük olması modelin otokorelasyon problemini içerdiğini göstermektedir. Birimlere göre
heteroskedasitenin var olup olmadığı Değiştirilmiş Wald Testi kullanılarak sınanmıştır. Wald testi
sonucuna göre (  2 = 69.44 [0.000] ) modelde değişen varyans sorunu mevcuttur. Sabit etkiler
üzerinden kurulan model için yapılan testlerin sonucuna göre, heteroskedasite ve otokorelasyon
olması nedeniyle bu problemleri ortadan kaldıran düzeltme modeli olarak, Arellona, Froot ve Rogers
Tahmincisi kullaılmıştır (Tatoğlu, 2013: 246). Buna göre, elde edilen tahmin sonuçlarına Tablo 7’de
yer verilmiştir. Buna göre, sanayi sektöründe erkek istihdamının GSYİH payı üzerindeki etkisi
anlamsız bulunmuştur.
Tablo 7: Sanayi Sektöründe İstihdam Edilen Erkek İşgücünün Sanayi Sektörünün
GSYİH’daki Payı Üzerindeki Etkisi
Bağımlı Değişken: Sanayi Sektörünün GSYİH’daki Payı
Bağımsız Değişken

Katsayı
(Standart Hata)

t
(P>׀t)׀

0.3245242
(0.2487933)

1.30
(0.249)*

Sanayi Sektöründe İstihdam Edilen Erkek İşgücü

*%0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır.
Sanayi sektörünün GSYİH’daki payı ile sanayi sektöründe istihdam edilen kadın işgücünün yer
aldığı dördüncü modelde yatay kesit bağımlılığı Friedman Testi sonuçlarına göre (0.0000) H0
hipotezi reddedilmiş ve dolayısıyla birimler arasında korelasyon olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle
ikinci kuşak birim kök testleri kullanılmıştır. Tablo 8’de Pesaran birim kök testi sonuçları yer
almaktadır. Tablo 8’den de görüldüğü üzere, sanayi sektörünün GSYİH’daki payı ile sanayi
sektöründe istihdam edilen kadın işgücü değişkenleri birinci farklardan durağandır.

Tablo 8: Pesaran’ın CADF Birim Kök Testi Sonuçları
Değişkenler

t-istatistiği

Olasılık

Sanayi Sektörünün GSYİH’daki Payı (0)
Sanayi Sektörünün GSYİH’daki Payı (1)

0.291
-2.532

0.614
0.006*

Sanayi Sekt. İstih. Ed.Kadın İşgücü (0)
Sanayi Sekt. İstih. Ed.Kadın İşgücü (1)

-0.153
-3.737

0.439
0.000*

*%0,05 anlamlılık düzeyinde durağandır.
Değişkenler durağanlaştırıldıktan sonra analizler tekrarlanmış ve Hausman Testinin sonuçları,
(0.8409>0.05) rassal etkiler tahmincisinin tutarlı olduğunu ortaya koymuştur. Rassal etkiler
üzerinden kurulan modelimizde otokorelasyon probleminin var olup olmadığı Baltagi-Wu’nun LBI
testleri ile sınanmıştır. Baltagi-Wu LBI test sonucu (Durbin-Watson = 1.3735243, Baltagi-Wu LBI
= 1.7669153) şeklinde olup, Durbin-Watson test değerinin 2’den küçük olması modelin
otokorelasyon problemini içerdiğini göstermektedir.
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Birimlere göre heteroskedasitenin var olup olmadığı Levene, Brown ve Forsythe’nin testleri
kullanılarak sınanmıştır. Levene, Brown ve Forsythe’nin test istatistikleri, sermaye yoğun sektörler
için (W0, W50, W10) (5,132) serbestlik dereceli Snedecor F tablosu ile karşılaştırıldığında,
“birimlerin varyansları eşittir” şeklinde kurulan H0 hipotezi reddedilmektedir. Bu durumda kurulan
modellerde heteroskedasite olduğu anlaşılmaktadır.
Rassal etkiler üzerinden kurulan model için yapılan testlerin sonucuna göre birimler arası korelasyon,
heteroskedasite, otokorelasyon olması nedeniyle bu problemleri ortadan kaldıran düzeltme modeli
olarak, Driscoll-Kraay Tahmincisi kullanılmıştır. Buna göre, elde edilen tahmin sonuçlarına Tablo
9’da yer verilmiştir.
Tablo 9: Sanayi Sektöründe İstihdam Edilen Kadın İşgücünün Sanayi Sektörünün
GSYİH’daki Payı Üzerindeki Etkisi
Bağımlı Değişken: Sanayi Sektörünün GSYİH’daki Payı
Bağımsız Değişken

Katsayı
(Standart Hata)

t
(P>׀t)׀

-0.2144876
(0.0632966)

-3.39
(0.019)*

Sanayi Sektöründe İstihdam Edilen Kadın İşgücü

*%0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır.
Tablo 9’da verilen analiz sonuçlarına göre, sanayi sektöründe istihdam edilen kadın işgücü ile sanayi
sektörünün GSYİH’ya katkısı arasında anlamlı ve negatif bir ilişki vardır. Sanayi sektöründe
istihdam edilen kadın işgücündeki %1’lik artış, sanayi sektörünün GSYİH’ya katkısını - % 0.21
oranında azaltmaktadır.
Hizmet sektörünün GSYİH’daki payı ile hizmet sektöründe istihdam edilen erkek işgücünün yer
aldığı beşinci modelde yatay kesit bağımlılığı Friedman Testi sonuçlarına göre (0.0428) H0 hipotezi
reddedilmiş ve dolayısıyla birimler arasında korelasyon olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle ikinci kuşak
birim kök testleri kullanılmıştır. Tablo 10’da Pesaran birim kök testi sonuçları yer almaktadır. Tablo
10’dan da görüldüğü üzere, hizmet sektörünün GSYİH’daki payı ile hizmet sektöründe istihdam
edilen erkek işgücü değişkenleri birinci farklardan durağandır.
Tablo 10: Pesaran’ın CADF Birim Kök Testi Sonuçları
Değişkenler

t-istatistiği

Olasılık

Hizmet Sektörünün GSYİH’daki Payı (0)
Hizmet Sektörünün GSYİH’daki Payı (1)

0.909
-1.776

0.818
0.038*

Hizmet Sekt. İstih. Ed.Erkek İşgücü (0)
Hizmet Sekt. İstih. Ed.Erkek İşgücü (1)

1.386
-2.245

0.917
0.012*

*%0,05 anlamlılık düzeyinde durağandır.
Değişkenler durağanlaştırıldıktan sonra analizler tekrarlanmış ve Hausman Testinin sonuçları,
(0.7956>0.05) rassal etkiler tahmincisinin tutarlı olduğunu ortaya koymuştur. Rassal etkiler
üzerinden kurulan modelimizde otokorelasyon probleminin var olup olmadığı Baltagi-Wu’nun LBI
testleri ile sınanmıştır. Baltagi-Wu LBI test sonucu (Durbin-Watson = 1.5679112, Baltagi-Wu LBI
= 1.9777513) şeklinde olup, Durbin-Watson test değerinin 2’den küçük olması modelin
otokorelasyon problemini içerdiğini göstermektedir.
Birimlere göre heteroskedasitenin var olup olmadığı Levene, Brown ve Forsythe’nin testleri
kullanılarak sınanmıştır. Levene, Brown ve Forsythe’nin test istatistikleri, sermaye yoğun sektörler
için (W0, W50, W10) (5,132) serbestlik dereceli Snedecor F tablosu ile karşılaştırıldığında,

1262

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

“birimlerin varyansları eşittir” şeklinde kurulan H0 hipotezi reddedilmektedir. Bu durumda kurulan
modellerde heteroskedasite olduğu anlaşılmaktadır.
Rassal etkiler üzerinden kurulan model için yapılan testlerin sonucuna göre birimler arası korelasyon,
heteroskedasite, otokorelasyon olması nedeniyle bu problemleri ortadan kaldıran düzeltme modeli
olarak, Driscoll-Kraay Tahmincisi kullanılmıştır (Tatoğlu,2013: 267). Buna göre, elde edilen tahmin
sonuçlarına Tablo 11’de yer verilmiştir.
Tablo 11: Hizmet Sektöründe İstihdam Edilen Erkek İşgücünün Hizmet Sektörünün
GSYİH’daki Payı Üzerindeki Etkisi
Bağımlı Değişken: Hizmet Sektörünün GSYİH’daki Payı
Bağımsız Değişken

Katsayı
(Standart Hata)

t
(P>׀t)׀

0.9482933
(0.0373668)

25.38
(0.000)*

Hizmet Sektöründe İstihdam Edilen Erkek İşgücü

*%0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır.
Tablo 11’de verilen analiz sonuçlarına göre, hizmetler sektöründe istihdam edilen erkek işgücü ile
hizmet sektörünün GSYİH’ya katkısı arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. Hizmet sektöründe
istihdam edilen erkek işgücündeki %1’lik artış, hizmet sektörünün GSYİH’ya katkısını % 0.94
oranında arttırmaktadır.
Hizmet sektörünün GSYİH’daki payı ile hizmet sektöründe istihdam edilen kadın işgücünün yer
aldığı son modelde yatay kesit bağımlılığı Friedman Testi sonuçlarına göre (0.0166) H0 hipotezi
reddedilmiş ve dolayısıyla birimler arasında korelasyon olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle ikinci kuşak
birim kök testleri kullanılmıştır. Tablo 12’de Pesaran birim kök testi sonuçları yer almaktadır. Tablo
12’den de görüldüğü üzere, hizmet sektörünün GSYİH’daki payı ile hizmet sektöründe istihdam
edilen kadın işgücü değişkenleri birinci farklardan durağandır.

Tablo 12: Pesaran’ın CADF Birim Kök Testi Sonuçları
Değişkenler

t-istatistiği

Olasılık

Hizmet Sektörünün GSYİH’daki Payı (0)
Hizmet Sektörünün GSYİH’daki Payı (1)

0.909
-1.776

0.818
0.038*

Hizmet Sekt. İstih. Ed.Kadın İşgücü (0)
Hizmet Sekt. İstih. Ed.Kadın İşgücü (1)

-0.194
-3.248

0.423
0.001*

*%0,05 anlamlılık düzeyinde durağandır.
Değişkenler durağanlaştırıldıktan sonra analizler tekrarlanmış ve Hausman Testinin sonuçları,
(0.5680>0.05) rassal etkiler tahmincisinin tutarlı olduğunu ortaya koymuştur. Rassal etkiler
üzerinden kurulan modelimizde otokorelasyon probleminin var olup olmadığı Baltagi-Wu’nun LBI
testleri ile sınanmıştır. Baltagi-Wu LBI test sonucu (Durbin-Watson = 1.4502236, Baltagi-Wu LBI
= 1.7381245) şeklinde olup, Durbin-Watson test değerinin 2’den küçük olması modelin
otokorelasyon problemini içerdiğini göstermektedir.
Birimlere göre heteroskedasitenin var olup olmadığı Levene, Brown ve Forsythe’nin testleri
kullanılarak sınanmıştır. Levene, Brown ve Forsythe’nin test istatistikleri, sermaye yoğun sektörler
için (W0, W50, W10) (5,132) serbestlik dereceli Snedecor F tablosu ile karşılaştırıldığında,
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“birimlerin varyansları eşittir” şeklinde kurulan H0 hipotezi reddedilmektedir. Bu durumda kurulan
modellerde heteroskedasite olduğu anlaşılmaktadır.
Rassal etkiler üzerinden kurulan model için yapılan testlerin sonucuna göre birimler arası korelasyon,
heteroskedasite, otokorelasyon olması nedeniyle bu problemleri ortadan kaldıran düzeltme modeli
olarak, Parks-Kmenta Tahmincisi (Esnek Genelleştirilmiş En Küçük Kareler Yöntemi)
kullanılmıştır (Tatoğlu, 2013: 277). Buna göre, elde edilen tahmin sonuçlarına Tablo 13’de yer
verilmiştir.
Tablo 13: Hizmet Sektöründe İstihdam Edilen Kadın İşgücünün Hizmet Sektörünün
GSYİH’daki Payı Üzerindeki Etkisi
Bağımlı Değişken: Hizmet Sektörünün GSYİH’daki Payı
Bağımsız Değişken
Hizmet Sektöründe İstihdam Edilen Kadın İşgücü

Katsayı
(Standart Hata)

t
(P>׀t)׀

0.6798407
(0.0566994)

11.99
(0.000)*

*%0,05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır.
Tablo 13’de verilen analiz sonuçlarına göre, hizmetler sektöründe istihdam edilen kadın işgücü ile
hizmet sektörünün GSYİH’ya katkısı arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki vardır. Hizmet sektöründe
istihdam edilen kadın işgücündeki %1’lik artış, hizmet sektörünün GSYİH’ya katkısını % 0.67
oranında arttırmaktadır.

SONUÇ
Kalkınma kavramı, toplumdaki nicel ve nitel gelişmeleri ifade etmektedir. Toplumun ekonomik
yapısındaki değişimin yanı sıra sosyal, kültürel ve siyasal yapılarında meydana gelen değişimi de
içermektedir. Kadının istihdamı ve ekonomik kalkınma arasında karşılıklı bir etkileşim
bulunmaktadır. Kadının istihdam edilmesi ekonomik kalkınma üzerinde pozitif etkilerde bulunurken,
ekonomik kalkınma da kadınların toplumdaki ve aile içindeki statüsüne olumlu katkılar
sağlamaktadır.
Bu çalışmada, Türkiye ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri için 1995-2017 dönemini kapsayan panel
veri analizi, kadın istihdamının GSYİH’yı oluşturan sektörel paylar üzerindeki etkisinin erkek
istihdamına göre düşük olduğu sonucuna ulaşmıştır. Tarım sektöründe erkeklerin istihdam düzeyi
%1 arttığında Tarım sektörünün GSYİH payı %1.73 artarken, aynı sektörde kadın istihdamının %1
artmasının etkisi %1.44’tür. Kadın istihdamının daha düşük verimlilik düzeyi Sanayi ve Hizmetler
sektörleri için de geçerlidir. Öyle ki, sanayi sektöründe erkek istihdamının GSYİH payı üzerindeki
etkisi anlamsızken, kadın istihdamının %1 artışı sanayi sektörünün GSYİH payını -%0,21
düşürmektedir. Bu etkinin ele alınan ülkelerde sanayi sektöründe emeğin marjinal verimliliğini 0’ın
altına düşürecek kadar yoğun bir istihdamın olmasından kaynaklandığı ileri sürülebilse de diğer
sektörler ile birlikte değerlendirildiğinde kadın istihdamının verimlilik düzeyinin ve dolayısıyla
gelirden aldığı payın düşük olduğu gerçeğini değiştirmemektedir.
Kadının içinde doğup büyüdüğü, geliştiği toplumun gelenekleri, inançları, değer yargıları gibi
faktörler kadının ekonomik yaşamdaki rolü üzerinde etkili olabilmektedir. Kadının ekonomik
büyümeye katkısının sağlanması için toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilincin sağlanması,
kadının bakım yükümlülüğünün azaltılması amacıyla kamu hizmeti olarak kreş ve anaokullarının
yaygınlaştırılması gibi önlemlerin alınması gerekmektedir. Ancak, kadın işgücünü arttıracak nicel
önlemlerin yanısıra kadın işgücünün niteliğini yükseltecek politikalara da önem verilmelidir. Eğiitm,
bu anlamda önemli bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadınlara yönelik beşerî sermaye
harcamalarının/yatırımlarının arttırılması, böylece kadınların eğitim seviyesinin yükselmesi,
toplumsal hayatta edindikleri yerin genişlemesine yol açacaktır.
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TÜRKİYE İŞ KURUMU VE KADIN İSTİHDAMI İLİŞKİSİ ÜZERİNE
BİR DEĞERLENDİRME
TURKISH EMPLOYMENT AGENCY AND WOMEN'S EMPLOYMENT
RELATIONSHIP ON AN ASSESSMENT
Rumeysa KARATOP1
ABSTRACT
Today; the issues of employment and unemployment are emphasized at the global level due to the
extent of impact surfaces and the consequences. Increasing female employment and women's
participation in the labor market is an important driving force for the economic development and
sustainable development of countries. Moreover, the rate of female employment in a country is
considered as a parameter of development level. Increasing the employment of women in Turkey
achieve its growth and development objectives among the areas that are of primary importance.
Purpose of the study; Turkey Employment Agency and an examination of women's employment
relationship. In this context, firstly, the relationship between employment and women is mentioned.
Subsequently; The institutional structure of ISKUR is mentioned. In the next section; information
about ISKUR's procedures to increase women's employment and related protocols are explained and
analyzed. Study; IŞKUR and Turkey Statistical Institute reports published between 2007-2018 labor
is used.
According to the findings, ISKUR’s policy on the employment of women applying for improving
the current situation and activities, supports more involvement of women in the labor market.
However, perceptual changes, more effective projects, and sustainability of relevant policies are
needed to achieve the desired rates of female employment.
Keyword: Turkish Employment Agency, Labor Markets, Employment, Women's Employment, Job
and Career Counseling
ÖZET
Günümüzde; istihdam ve işsizlik konuları, etki yüzeylerinin geniş olması ve sonuçlarının önem arz
etmesi sebebi ile küresel düzeyde üzerinde durulan alanlardır. İşsizlik ve ekonomi ilişkisinde
değerlendirilmek üzere; ülkelerin ekonomik gelişimi ve sürdürülebilir kalkınması için kadın
istihdamının artırılması ve kadının işgücü piyasasında varlığının sağlanması önemli bir itici güçtür.
Ayrıca bir ülkedeki kadın istihdamının oranı gelişmişlik düzeyinin bir parametresi olarak
değerlendirilmektedir.
Türkiye’nin kalkınma ve büyüme hedeflerine ulaşmasında kadın istihdamının artırılması ve buna
yönelik olarak kadınların işgücü piyasalarına dahil edilmesi birincil önem taşıyan alanlardandır.
Çalışmanın amacı; Türkiye İş Kurumu ve kadın istihdamı ilişkisinin incelenmesidir. Bu bağlamda,
öncelikle istihdam ve kadın ilişkisine değinilmiştir. Devamında; İŞKUR’un kurumsal yapısından
bahsedilmiştir. Sonraki bölümde; İŞKUR’un kadın istihdamını arttırmaya yönelik yürüttüğü işlemler
ve ilişkili protokollerin açıklanması ve analizlerini içeren bilgilere yer verilmiştir. Son bölümde ise
sonuç ve öneriler kısmı yer almaktadır. Çalışmada; Türkiye İş Kurumu’nun ve Türkiye İstatistik
Kurumu’nun 2007-2018 tarihleri arasında yayınladığı işgücü raporları, yıllık işsizlik ve istihdam
rakamları veri olarak kullanılmıştır.
Çalışmanın bulgularına göre, Türkiye İş Kurumu'nun kadın istihdamının mevcut durumunu
arttırmaya yönelik uyguladığı politikalar ve faaliyetler, kadınların işgücü piyasasında daha çok yer
almalarını desteklemektedir. Fakat kadın istihdamında arzu edilen oranlara ulaşabilmek için algısal
değişimlere, daha etkin projelere ve ilgili politikaların sürdürülebilir olmasına ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelime: Türkiye İş Kurumu, İşgücü Piyasası, İstihdam, Kadın İstihdamı, İş ve Meslek
Danışmanlığı

1267

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

1.GİRİŞ
İstihdam kavramını en öz şekli ile ifade etmek gerekirse; “işçilerin üretim faaliyetinde
çalıştırılmasının sağlanmak” olarak tanımlanır. Bünyesinde gelir, üretim ve sosyal statü alt
boyutlarını içeren; farklı farklı bakış açılarına göre farklı tanımları da bulunmaktadır (Aytaç vd.,
2002).
Bir ülkenin istihdamını etkileyen en önemli faktörler; gelişmişlik düzeyi, demografik yapısı, sahip
olduğu doğal kaynakları ve ekonomik şartlarıdır. Her ülkenin kendi şartlarına uygun istihdam
politikası oluşturmakta ve buna uygun tedbirler almaktadır; çünkü her bir ülkelerin ekonomik ve
sosyal yapıları, kültürel geçmişleri birbirinden farklıdır (Savaşır, 1999).
Bu çalışmada istihdamı etkileyen önemli faktörlerden biri sayılan nüfus kavramının da bir öğesi olan;
kadın istihdamına odaklanılmıştır. Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınlar çalışma hayatının
tarihçesi incelendiğinde her dönemde aktif olarak yer almaktadır. Çalışma hayatı kadın için birçok
dezavantajı barındırmaktadır; kadınlar erkeklere oranla birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Bu
bağlamda; kadının iş hayatında birçok sorunla karşı karşıya kalması, ülkenin sosyal ve ekonomik
olarak gelişmişlik seviyesini de azaltan bir etki yaratmaktadır. Pek çok ülke kadın istihdamı önünde
engel oluşturabilecek konularla mücadele için kolları sıvayarak, özellikle eğitim ve sosyal güvenlik
hakkına erişimde kadın ve erkek arasında fırsat eşitliğinin sağlanması ve eşit işe eşit ücretlendirme
için çalışmalar gerçekleştirmiştir. Kadın istihdamı üzerinde doğrudan etkili olan doğum, analık ve
çocuk bakımı gibi konular ülkelerin sosyal politikalarına yansımıştır (Akıncı, 2018).
Ülkemizde çalışma hayatıyla ilgili temel strateji belgelerinden birisi olan ve 2014-2023 dönemini
kapsayan Ulusal İstihdam Stratejisi bilindiği üzere dört temel politika ekseni üzerine inşa edilmiştir.
Bu politika eksenlerinden birisi de özel politika gerektiren grupların istihdamının artırılmasıdır.
Ulusal İstihdam Stratejisi ile kadınlar, engelliler ve uzun süreli işsizler başta olmak üzere özel
politika gerektiren grupların işgücüne ve istihdama katılımlarının önündeki engellerin kaldırılması
amaçlanmaktadır (Ulusal İstihdam Stratejisi, 2013).
Bu bilgilerin ışığında, çalışmanın konusu; Türkiye’de kamu adına istihdam hizmetlerini yürüten
Türkiye İş Kurumu ve kadın istihdamı ilişkisi üzerine genel bir değerlendirme çerçevesi çizmektir.
Çalışmanın amacı ise; ülkemizin sosyal politikalarının bir parçası olan kadın işgücünün temel
göstergeleri ve kadın istihdamında İŞKUR’un rolü ve etkilerini irdelemektir.
Çalışmada 2007-2018 yılları arasındaki istatiki veriler kullanılmıştır. Çalışma, giriş ve sonuç dâhil
olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. İkinci bölümde, kadın istihdamıyla ilgili kavramlar ve
tarihçe irdelenmiştir. Üçüncü bölümde; kadın istihdamının genel durumu ülkemizden ve dünyadan
çeşitli veriler kullanılarak ortaya konulmuştur. Dördüncü bölümde; kadın istihdamında İŞKUR ’un
rolü, ilgili istatistiki veriler baz alınarak incelenmiş ve bir durum tespiti yapılmıştır.
Son bölümde ise; genel bir değerlendirme yapılarak çalışma bitirilmiştir. Kadın işgücünün ücret
karşılığı çalışma hayatına dâhil edilmesi ve bu yönde politikaların izlenmesi ülke kalkınmasında
oldukça önemli bir konu olduğundan, çalışmada; kadın işgücünün mevcut durumunun ortaya
konulması izlenecek politikalara da ışık tutacaktır.

2. İSTİHDAM KAVRAMI VE KADIN İŞGÜCÜNÜN İSTİHDAMINA GENEL BİR
BAKIŞ
Bir ülkede “mevcutta bulunan işgücünün ekonomik faaliyetlerde çalıştırılması” istihdam olarak
adlandırılmaktadır (Yahşi, 2007). Ücretli çalışma olgusu ile beraber istihdam kavramı da sanayi
devrimi yıllarında türemiştir. Özellikle işsizlik olgusunun ortaya çıkardığı makro ve mikro düzeydeki
problemler sonucu istihdam her zaman önemini koruyan bir konu olmuştur (Gökmen, 2007). Ayrıca
istihdam kavramı, bireyleri, gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeleri siyasi, ekonomik ve sosyal olarak
etkilemektedir. Dar ve geniş anlamda tanımları mevcut olan istihdam yalnızca insan yani emek
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faktörüne mahsus kullanılan bir iktisat terimi değildir; aynı zamanda bütün üretim faktörleri için söz
konusudur. Bu sebeple istihdam kavramını genel manada, bir toplumda hali hazırda bulunan üretim
faktörlerinin, üretim faktörlerinde işleterek onların üretici hizmetinden faydalanma şeklinde tarif
edilmektedir (Yetkiner, 2010).
Dünyada küreselleşmeyle beraber gelen ekonomik ve sosyal dönüşüm hayatımızın her alanını olduğu
gibi işgücü piyasasını da etkisi altına alıp değişime zorlamaktadır (Koç, 2014). İnsan, bu ekonomik
ve sosyal dönüşümün oluşmasında, gelişmişliğin ve kalkınmanın sağlanmasında temel ve
vazgeçilmez ana faktör olarak yerini almaktadır. İnsan faktörünün bu kadar önemli olmasına karşın,
ekonomik sistem içerisinde Dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların konumu, erkeklerle
karşılaştırıldığında aynı düzeyde olmadığı görülmektedir. Sadece ekonomik olarak değil sosyal,
siyasal ve kültürel alanlarda da durum benzerlik göstermektedir. Geçmişten günümüze kadının
konumu ev hayatında olduğu gibi çalışma hayatında ikincil görev olarak görülmektedir (Özmen,
2011).

2.1. Tarihsel Süreç İçerisinde Kadın İşgücü
Kadın işgücü, istihdam edilen veya işsiz olup ve iş arayan çalışmaya hazır durumdaki kadınları
tanımlamaktadır. Medeniyetin başlangıcından itibaren insanoğlu, varlığını sürdürebilmek amacıyla
hem üretim hem de tüketim faaliyetlerini gerçekleştirmiştir. İnsanoğlunun üretim ve tüketim
fonksiyonu, farklı toplumlarda ve farklı dönemlerde değişik biçimlerde de ortaya çıksa, varlığını hiç
aksatmadan devam ettirmiştir (Özdemir vd., 2006).
Çalışma olgusu üretim ve tüketim olgusunun iç içe olduğu bir konudur. Yaşamını bir şekilde
sürdürmesi adına insan için çalışma hakkının önemi büyüktür. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin
23. Maddesi; “Herkesin çalışma, işini özgürce seçme, adil ve elverişli koşullarda çalışma ve işsizliğe
karşı korunma hakkı vardır” ifadesinde çalışma hakkının önemine vurgu yapılmaktadır (Danıştay,
1949). Konumuz gereği üzerinde durduğumuz önemli bir nokta da kadınların işgücüne katılım
tarihçesidir. İnsan Hakları Bildirgesi’nde yer alan bu maddenin kabulüne kadar kadınlar çalışma
hayatına katılımı kademeli bir süreçte ilerlemesi ve gelişmesi gerçekleşmiştir. Endüstri devrimleri
ile modern sanayinin gelişmesinden önce kadınlar, siyaset ve savaş gibi erkek işi görülen alanlara
dâhil edilmeseler de özellikle tarımsal üretim sürecinin önemli bir parçası konumundaydılar (Altunok
ve Gedikkaya, 2017). Endüstri öncesi zamanda kadının sadece ev hanımı olmadığını ancak daha çok
tarım, dokuma, mandıra yönetimi gibi ailesel meslekler de yer aldığı görülmektedir. 19. yüzyılda ise
kadınlar, konaklama evleri ve dükkanları da işleterek iş hayatına dahil olmuşlardır (Mythili, 2013).
Kadınların, günümüzdeki anlamıyla ücretli işçi statüsünde çalışma hayatına girişleri sanayi devrimi
ile gerçekleşmiştir. Çünkü sanayi devrimiyle üretim hattında çalışabilecek yeni işçi statüsüne
gereksinim oluşmuş ve düşük ücretle çalıştırılabilecek işgücü ihtiyacı bunun en önemli faktörü
olmuştur (Yılmaz vd., 2008). Sanayi Devrimi ile birlikte istihdama katılan kadın, ekonomik
koşulların ve hayatını ikame ettirebilmenin zorluklarından dolayı ücret karşılığı emeğini satmaya
başlamıştır. İlk defa İngiltere’de kavram ve içerik yönünden çok dar tutulsa da kadın işçilerin çalışma
yaşamını düzenleyen yasalar çıkartılmış ve diğer toplumlara yayılmıştır (Kocacık ve Gökkaya,
2005).
Türkiye’de ise her ne kadar kadın işgücüne dair iyileştirmelerin temeli Tanzimat Dönemi’ne kadar
dayansa da; değişim Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra Atatürk’ün önderliğinde bir
takım reformlarla gerçekleştirilmiştir. Kadınlara cinsiyet eşitliğini yolunda atılan önemli bir adım
olan Türk Medeni Kanunu, kadınlara seçme seçilme hakkı gibi çeşitli haklar tanınmıştır (Aksoy,
2018). Erken cumhuriyet döneminde kadın istihdam oranı artış gösterse de çalışma koşullarının
uzunluğu ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği açısından koşullar olumsuz yönde varlığını sürdürmüştür
(Yantur, 2019).
Cumhuriyet Dönemi’nden sonra ise, tarım dışı gelişmelerin yaşanması ve kırsal alandan kentsel
alanlara göçün başlamasıyla beraber kadınların işgücüne katılım oranları düşmektedir. Çünkü tarım
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sektöründe ücretsiz aile işçisi olan kadınlar göçler sonucu geleneksel rollerine bürünüp, ev kadınlığı
yapmaya başlamışlardır.
Böylece kırsal alanlarda işgücüne dahil olan kadınların kentsel alanlara göç etmesiyle ilk süreçte
işgücüne katılım oranları da düşüş göstermesi beklenilen bir durumdur (Makal, 2001).
Kadının işgücü piyasasında aktif bir şekilde yer alması ise 1950’lerden sonraya denk gelmektedir.
Çünkü değişen ekonomik ve sosyal yapıyla birlikte kadın işgücüne olan talep ve kadın işgücü arzı
artış göstermektedir (Aksoy, 2018). Günümüzde; her ülke cinsiyet eşitliğine verdiği önemi,
parlamento bünyesinde oluşturduğu kurumlar ile yürütme organı bünyesindeki yapılanmalar ve yasal
düzenlemelerle göstermeye çalışmaktadır. Uluslararası düzeyde yaşanan gelişmeler de küreselleşen
dünyada ulusal düzeydeki girişimlerin hızlanmasında rol oynamaktadır (Civelek, 2011). Ülkemizde
kadınların çalışma hayatına katılımı ve çalışma hayatındaki eşit muameleye tabi olması için gerekli
olan kanunlar ve yasalar yürürlüktedir. Konuya verilen önem; kadın ve kadına ilişkin sorunların tek
tek bireysel çabalarla değil, bir kamu otoritesi çatısı altında yürütülecek sistematik çabalarla
çözülebileceği bilincinin siyasal düzlemde benimsenmesiyle kadın merkezli bir genel müdürlük
kurulmasıyla kendini göstermiştir. 2009 yılında ise Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun
kurulmasıyla yasama bünyesinde de bir aktör oluşturulmuştur. Türkiye’de kamu yapılanmasında
çalışma kapsamını kadına ilişkin konuların oluşturduğu birimler bulunmakla birlikte, Kalkınma
Bakanlığı bünyesinde hazırlanan kamu politikalarında yönlendirici bir araç niteliğinde olan kalkınma
planında da kadınların karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almaları, istihdamının artırılması,
eğitim ve beceri düzeylerinin yükseltilmesinin sağlanacağı hedefleri vurgulanmıştır (Onuncu
Kalkınma Planı, 2013).

3. TÜRKİYE’DE KADIN İŞGÜCÜ
İSTİHDAMININ GENEL GÖRÜNÜMÜ

PİYASASININ

ANALİZİ

VE

KADIN

Çalışmanın bu bölümünde; Türkiye’de kadın istihdamının mevcut durumu incelenecektir. Konuya
başlamadan önce, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayınlamış olduğu veriler ışığında bir
kısım ön bilgilerin verilmesi yarar sağlayacaktır.
Hane Halkı İşgücü Araştırması’nın 2018 yılı sonuçlarına göre, Türkiye’de toplam nüfus 82 milyon
3 bin 882 kişidir. Erkek nüfus 41 milyon 139 bin 980 kişidir. Kadın nüfusu ise 40 milyon 863 bin
902 kişidir. Yani yüzdesel olarak nüfusun %49,8'ini ini kadınlar oluşturmaktadır.
Toplam nüfus oranlarında kadın ve erkek oransal olarak birbirine çok yakın olduğu görünmektedir.
Fakat işgücü istatistiklerinde bu eşitlik kadın lehine bozulduğu gözlemlenmektedir. Aşağıdaki
tabloda kurumsal olmayan nüfusun genel işgücü durumuna yer verilmiştir.
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Tablo 1. Kurumsal Olmayan Nüfusun Genel İşgücü Durumu

[15+ yaş]

(Bin kişi)

İşgücü

İstihdam
edilenler

İşsiz
nüfus

İşgücüne
dahil
olmayan
nüfus

50 982

22 899

20 604

2 295

2009

51 833

23 710

20 615

2010

52 904

24 594

2011

53 985

2012

Yıllar

15 ve daha
yukarı
yaştaki
nüfus

2008

İşgücüne
katılma
oranı
(%)

İşsizlik
oranı
(%)

Tarım dışı
işsizlik oranı
(%)

İstihdam
oranı
(%)

28 083

44,9

10,0

12,3

40,4

3 095

28 124

45,7

13,1

16,0

39,8

21 858

2 737

28 310

46,5

11,1

13,7

41,3

25 594

23 266

2 328

28 391

47,4

9,1

11,3

43,1

54 961

26 141

23 937

2 204

28 820

47,6

8,4

10,3

43,6

2013

55 982

27 046

24 601

2 445

28 936

48,3

9,0

10,9

43,9

2014

56 986

28 786

25 933

2 853

28 200

50,5

9,9

12,0

45,5

2015

57 854

29 678

26 621

3 057

28 176

51,3

10,3

12,4

46,0

2016

58 720

30 535

27 205

3 330

28 185

52,0

10,9

13,0

46,3

2017

59 894

31 643

28 189

3 454

28 251

52,8

10,9

13,0

47,1

2018

60 654

32 274

28 738

3 537

28 380

53,2

11,0

12,9

47,4

Kaynak: TÜİK, 2019

İş arayanların ve çalışmakta olanların toplamı, çalışabilecek yaşta olan toplam nüfusa oranı, işgücüne
katılım oranını vermektedir. Çalışılabilecek yaştaki nüfus kavramı tüm ülkeler için ufak farklılıklar
gösterse de çoğunlukla 15-64 yaş aralığını kapsamaktadır. İlgili tabloyu incelediğimizde işgücüne
katılım oranının ve istihdam oranının yıllar içerisinde artış gösterdiği görülmektedir.
Kadınların işgücüne katılım oranı ise; 2008 yılında % 23,6 iken bu oran 2018 yılında 34,2’ye
yükselmiştir (TÜİK, 2019). OECD ülkelerinde kadınların işgücüne katılma oranı 2018 yılında
%64,6 olarak tespit edilmiştir (OECD, 2018).
Kadınların işgücüne katılma oranı bir ülkenin kalkınmışlığını ve büyümesini etkilen en büyük
unsurlardandır. Yıllar itibariyle kadın işgücü katılma oranlarını incelediğimizde büyüyen
ekonomisine rağmen Türkiye’de kadınların işgücüne katılma oranı gelişmiş ekonomiye sahip OECD
ve AB ülkelerine göre düşük olduğu görülmüştür. World Bank verilerine göre OECD ve AB ülkeleri
kadın işgücüne katılım oranı 1990-2013 yılları süresince sürekli yükselme görülmekteyken,
Türkiye’de ise zaman zaman düşüş görülmektedir (Karpat Çatalbaş, 2015: 251).
Bununla birlikte; ILO’nun (Uluslararası Çalışma Örgütü) ülkelerin yapmış olduğu hane halkı işgücü
anketlerinin toplandığı istatistiki veri tabanı ILOSTAT’dan elde edilen verilere göre; 79 ülke
içerisinde 2007-2015 yılları arasında ülkemiz kadınların işgücüne katılım oranının en fazla
yükseldiği yedinci ülke olmuştur. Bahsi geçen pozitif noktaya nazaran kadınların işgücüne katılım
oranı hala Avrupa Birliği ülkelerinin ortalamasının altında yer almaktadır (Karadeniz ve Yılmaz,
2017).
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Tablo 2. Türkiye’de 15 Yaş Üstü Toplam İstihdam ve İşsizlik Oranları ve Bu Oranlar İçindeki Kadın ve Erkek
Oranları (%)
Yıllar

İstihdam Oranı
(Toplam)

İstihdam

İstihdam Oranı

İşsizlik Oranı

İşsizlik Oranı

Oranı (Erkek)

(Kadın)

(Toplam)

(Erkek)

İşsizlik
Oranı
(Kadın)

2008

41,7

62,6

21,6

11,0

10,7

11,6

2009

41,2

60,7

22,3

14,0

13,9

14,3

2010

43

62,7

24

11,9

11,4

13

2011

45

65,1

25,6

9,8

9,2

11,3

2012

45,4

65

27,1

9,2

8,5

10,8

2013

45,9

65,2

27

9,7

8,7

11,9

2014

49,5

69,5

29,5

10,1

9,2

12,2

2015

50,2

69,8

35

10,5

9,8

12,9

2016

50,6

70

31,2

11,1

9,8

14

2017

51,5

70,7

32,2

11,1

9,6

14,4

2018

52

70,9

32,9

11,2

9,7

14,2

Kaynak: TÜİK, 2019

Türkiye’de son 10 yıldan bu yana kadın istihdam oranlarında sürekli bir artış yaşanmaktadır. 2007
yılında %21 olan kadın istihdam oranı 2018 yılına kadar sürekli artarak %29,4 olarak gerçekleşmiştir.
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) İş Dünyasında Kadın 2017
Raporuna göre, Türkiye, 2007-2015 yılları arasında düzenli ücretli işlerde 2 milyon 160 bin kadına
net iş sağlayarak “kadın istihdamını en fazla artıran ülkeler” sıralamasında 63 ülke içinde yüzde
77’lik oranla ilk sırada yer almıştır. Rapora göre, Türkiye ekonomisi 2007-2015 yılları arasında
düzenli ücretli sınıfında 5 milyon 325 bin kişi için iş yaratmış ve bu işlerin yaklaşık yüzde 40’ında
kadınlar çalışmıştır.
Ülkemizde, kadın ve erkek arasında eşitliğinin sağlanmasına yönelik gerekli yasal düzenlemelerin
tümü gerçekleştirilmiştir. Ancak kadınların yeterli eğitim düzeyine sahip olmaması, geleneksel
işbölümü nedeniyle ev içi sorumlulukların ve çocuk bakımının kadının üzerinde görülmesi, iş ve aile
yaşamını uzlaştırıcı mekanizmaların yetersizliği gibi sorunlar sebebiyle kadınların işgücü
piyasasında yeterince yer alamadığı görülmektedir. Kadınların çalışma hayatına aktif bireyler olarak
katılmalarının hem bireysel hem de sosyal gelişmenin önemli bir koşulu olduğu da bir gerçektir.

4. KADIN İSTİHDAMINDA TÜRKİYE İŞ KURUMU’NUN ROLÜ
Kadın istihdamına ilişkin ülkemizde, kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik gerekli yasal
düzenlemelerin tümü gerçekleştirilmiştir. Ancak kadınların yeterli eğitim düzeyine sahip olmaması,
geleneksel işbölümü nedeniyle ev içi sorumlulukların ve çocuk bakımının kadının üzerinde
görülmesi, iş ve aile yaşamını uzlaştırıcı mekanizmaların yetersizliği gibi sorunlar sebebiyle
kadınların işgücü piyasasında yeterince yer alamadığı görülmektedir. Kadınların çalışma hayatına
aktif bireyler olarak katılmalarının hem bireysel hem de sosyal gelişmenin önemli bir koşulu olduğu
aşikârdır (TBMM, Kadın Komisyonu, 2014). Yüksek Öğrenim mezunu kadınların 2018 yılı
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verilerinde görüldüğü üzere işgücüne katılım oranı % 71,6’dir. İlgili istatistikler incelendiğinde;
öğrenim seviyesinin artması ile işgücüne katılımda artığı görülmektedir. Örgün eğitim faaliyetleri
ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte ve konu ile ilgili politikalar
uygulanmaktadır. İşgücü piyasasına girişte yaşanılan zorlukları azaltmak ve işgücü piyasasına geçişi
kolaylaştırmak adına yapılan çalışmaların büyük bir bölümü ise; Türkiye’nin istihdam ile ilgili
kuruluşu olan Türkiye İş Kurumu ve paydaşları tarafından oluşturulmakta ve yürütülmektedir. Bu
çalışmada, gerçekleşen faaliyetlerin kadınlara yönelik olan bölümleri ele alınmıştır (TÜİK, 2018).

4.1. Türkiye İş Kurumu
Ülkemizde işgücü piyasasının düzenlemesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek üzere 1946 yılında İş ve
İşçi Bulma Kurumu kurulmuştur. Kurum uzun yıllar boyunca iş piyasasının düzenlenmesinden
sorumlu tek kurum olarak faaliyet göstermiştir. Ancak dünyada yaşanılan çeşitli ekonomik olaylar,
savaşlar ve küreselleşmenin etkisiyle iş piyasasında çeşitli değişimler yaşanmıştır. İş ve İşçi Bulma
Kurumu ’da bu değişimden payına düşeni alarak etkilenmiştir. 2003 yılında çıkarılan yeni kanunla
Türkiye İş Kurumu kurulmuştur (Koray, 2005).
4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunu’na göre İŞKUR, istihdamın korunmasına, geliştirilmesine,
yaygınlaştırılmasına ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olma ve işsizlik sigortası
hizmetlerini yürütmek üzere kurulmuştur. Kurum; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın
ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz, idarî ve malî bakımdan özerk
bir kamu kurumudur. İlgili kanun; kurumun kendisine amaç edindiği “katılımcılık”, “etkinlik” ve
“dinamik örgüt ve yönetim” ilkelerini dikkate alarak hazırlanmıştır ve neticesinde; kurum aktif
işgücü politikalarını uygulayacak bir yapıya kavuşturulmuştur (Çöpoğlu, 1995).
Günümüzde tüm ülkelerin gündeminde ön sıraları işgal eden istihdam ve işsizlikle mücadele, yeni
yöntem ve önlemlerin uygulanmasını gerektirmektedir. Bu yüzden birçok ülke aktif işgücü
programları, meslek danışmanlığı, mesleki iyileştirme gibi yeni yöntemlere başvurmaktadır. Bütün
bu yöntemler, yeniden yapılandırılan Türkiye İş Kurumu’nun faaliyet alanına dâhil edilmiştir. Öte
yandan, kurumun vasıflı elemanlarla daha kaliteli hizmet sunması ve organlarının işleyişinin yeniden
düzenlenmesi de yeni yasanın amaçları olarak belirlenmiştir (Sayın, 2004).
İşsizlik sosyal bir sorun teşkil etmesinden dolayı ülkelerin devlet politikası kapsamında ele
alınmaktadır. 21. yüzyılın sosyal politikası içinde önemli bir yer işgal etmektedir. İşsizlik konusuna
çözüm üretebilmek devletlerin istihdam kuruluşlarının temel var olma sebeplerinden biridir.
Geçmişten günümüze İŞKUR geçirdiği değişimler neticesinde ülkemizin önemli kamu
kuruluşlarından birisi olmuştur. İŞKUR, ulusal düzeyde elde ettiği başarıları uluslararası alanda da
devam ettirmiş ve 2015 yılında Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği (WAPES) başkanlığına
seçilmiştir (İŞKUR Stratejik Plan, 2018-2023).

4.2. Kadın İstihdamı ve Türkiye İş Kurumu’nun İlgili İstatistiki Verilerinin
Analizi
Kadınların işgücüne katılımın artırmak için alınacak politika çözümlerinin başında eğitim politikaları
gelmektedir. İŞKUR tarafından kadınların işgücü piyasasında daha fazla yer almasını sağlamak
amacıyla işe yerleştirme ve danışmanlık hizmetlerine ilave olarak mesleki eğitim kursları, işbaşı
eğitim programları ve girişimcilik eğitim programları düzenlenmektedir.
Ayrıca uzun süreli işgücü piyasasından ayrılan ve iş bulması diğer kadınlara göre daha zor olan bazı
kadın gruplarına yönelik olarak da toplum yararına programlar (TYP) düzenlenmektedir (Yılmaz,
2016). Eğitim politikalarının uygulanması İŞKUR’un aktif istihdam biriminin uygulama alanıdır.
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4.2.1. Aktif İstihdam Politikalarının değerlendirilmesi
Türkiye İş Kurumu, istihdam edilebilirliğin artırılması, işgücünün niteliklerinin geliştirilmesi, işgücü
piyasası taleplerinin karşılanması amacıyla aktif işgücü hizmetleri kapsamında;





Hem çalışanlara hem de iş arayanlara yönelik mesleki eğitim kursları ve iyileştirme faaliyetleri,
Bireylerin kendi iş yerini kurmaları ve işlerini geliştirmeleri için girişimcilik eğitim programları,
Mesleki deneyim eksikliği bulunan öğrencilere ve işsizlere yönelik işbaşı eğitim programları,
Özel politika ve uygulama gerektiren bireylere yönelik olarak proje bazlı mesleki eğitim kursları
(Özel Politika kapsamında hedef kitlenin sadece kadınlar olduğu mesleki eğitim kursları da
düzenlenmektedir) düzenlemektedir.

Bu kurslar genellikle kamu kurumları ile işbirliği gerçekleştirilmekte olup sadece kadınlara yönelik
düzenlenen kurslarda en çok işbirliği yapılan kurum kuruluşlar Aile ve Sosyal Politikalar İl
Müdürlükleri ve Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürlükleri ve Halk Eğitim Kurumlarıdır.
Engelli olup kendi işini kurmak isteyenlere yönelik hibe destekleri, işe ve işyerine uyum projeleri
ile birlikte istihdam odaklı mesleki eğitim kursları, düzenlenmektedir (İŞKUR Faaliyet Raporu,
2017; Yılmaz, 2016).
Bu çalışmada, pasif istihdam politikalarına yer verilmemiştir. Aktif istihdam politikalarının kadınlara
yönelik ne kadar etkili olduğu ilgili istatistiklerin incelenmesi ile irdelenecektir.
Tablo 3. Aktif İşgücü Programları (Toplam)
Yıllar

Kurs/Program Sayısı

Erkek

Kadın

Toplam (Bin Kişi)

2008

1.806

20.586

11.341

31.927

2009

10.113

120.099

93.753

213.852

2010

11.821

114.321

97.306

211.627

2011

16.594

147.109

102.907

250.016

2012

27.351

276.901

187.744

464.645

2013

31.385

107.001

113.074

220.075

2014

33.064

94.951

105.819

200.770

2015

86.227

167.946

202.439

370.385

2016

112.027

207.784

212.854

420.638

2017

116.624

229.343

279.508

508.851

2018

104.772

214.285

284.649

498.934

Toplam

551.784

1.700.326

1.691.394

3.391.720

Kaynak: İŞKUR, 2019

Tablo 3’den görüldüğü üzere 2008 yılında erkek katılımcı sayısı kadın katılımcı sayısından fazladır.
2013 yılına kadar erkek katılımcı sayısı kadın katılımcı sayısından fazla olmaya devam etmiştir fakat
oransal olarak bu fazlalık azalmıştır. 2013 yılında ise kadın katılımcı sayısı erkek katılımcı
sayısından fazladır ve sonraki yılarda da kadın katılımcı sayısı erkek katılımcıdan fazla olmuştur.
2018 yılında düzenlenen kurs ve programlara katılanların yaklaşık %57’si kadınlardan
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oluşturmaktadır. Daha detaylı bir bilgi vermek gerekirse katılımcı kadınların; %62’si de 15-29 yaş
grubundadır. Katılımcıların; %42’si ilköğretim mezunu, %31’i ortaöğretim mezunu, %2’si ise ön
lisans ve üstü eğitim mezunudur (İŞKUR Faaliyet Raporu, 2018). Bu durum bize İŞKUR tarafından
düzenlenen kurslara katılan kadınlara pozitif ayrımcılık yapıldığını göstermektedir. Ayrıca eğitim
alan katılımcıların büyük çoğunluğu ilköğretim mezunudur. Katılımcıların eğitim ihtiyacı çeşitli
kurslarla giderilerek istihdama katılımda katkısı olabilir.
Bu programlar sadece katılımcılara fayda sağlamamakta, katılmayanlar üzerinde de dışsal etki
yaratarak fayda sağlamaktadır. Zira verimliliğin artması işgücü talebinin artmasına ve dolayısıyla
istihdamın ve ücretlerin artmasına neden olmaktadır (Estevao, 2003).

4.2.1.1. Mesleki Eğitim Kursları
Mesleki eğitim kursları; işsizlere mesleki vasıf kazandırarak veya var olan vasıflarını geliştirerek
istihdam edilebilirlikleri arttırılmakta ve işgücü piyasasının düşük nitelik sorununa çözüm
bulunmaya çalışılmaktadır. Ayrıca bu kurslar ile özellikle çeşitli nedenlerden ötürü işgücü piyasası
dışında kalmış kadınlar, engelliler, gençler, uzun süreli işsizler gibi dezavantajlı gruplara öncelik
verilerek bu kişilerin işgücü piyasasına entegre olmalarını kolaylaştırmayı amaçlanmaktadır.
İŞKUR; 2013 yılı sonrasında bünyesinde gerçekleşen dönüşüm ile birlikte işgücü piyasası
taleplerinin ve uluslararası mesleki standart, yeterlilik ve belgelendirme sistemlerinin esas alındığı
bir yapıya ulaşarak çağın gereklerini, ihtiyaç ve dönüşümlerini yakından takip etmektedir (İŞKUR
Faaliyet Raporu, 2017).
Tablo 4. Meslek Eğitim Kursları
Yıllar

Kurs Sayısı

Erkek

Kadın

Toplam (Bin Kişi)

2013

6.096

60.561

70.688

131.249

2014

5.552

48.467

61.199

109.666

2015

7.668

64.211

105.191

169.402

2016

5.715

41.275

77.897

119.172

2017

5.649

35.761

81.819

117.580

2018

5.648

32.173

85.066

117.239

Toplam

36.328

282.448

481.860

764.308

Kaynak: İŞKUR, 2019

İŞKUR tarafından düzenlenen mesleki eğitim kurslarından en çok faydalanan hedef kitlelerden birisi
kadınlardır. Birden fazla çeşidi olan mesleki eğitim kursları içerisinde Özel Politika ve
Uygulamaların Geliştirilmesine İlişkin Genelge Kapsamında hedef kitle bazlı olarak sadece
kadınlara yönelik olarak kurs ve programlarda düzenlenebilmektedir.
Tablo 4’de görüldüğü üzere mesleki eğitim kurslarına katılan kadın katılımcıların sayısı erkek
katılımcıların sayısından daha fazla olduğu görülmektedir. 2018 yılında 5 bin 648 program
düzenlenmiştir ve 85 bin 066 kadın kursiyer meslek edindirme kurslarından yararlanmıştır. Meslek
edindirme kursları sayesinde nitelikli kadın işgücünün artması sağlanacak ve sonucunda kadınların
istihdam oranını da arttıracaktır.
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4.2.1.2. İşbaşı Eğitim Programları
İşbaşı Eğitim Programı, İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin kuruma kayıtlı işyerlerinde, daha önceden
edindikleri teorik bilgileri uygulama yaparak pekiştirmelerini ve/veya mesleki deneyim
kazanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.
Yetenek ve beceri yoksunluğu kişinin istihdam edilmesini engelleyen başlıca engellerdir. İşbaşı
eğitim programları ile kişinin işgücü piyasasına uyumunu, rekabet edebilirliğini, verimliliğini
arttırmak ve yetkinlik ve becerilerin gelişimini amaçlanmaktadır. İşbaşı eğitim programı,
katılımcının deneyim kazanmasını sağlayacak mesleklerde düzenlenmektedir. Böylelikle
katılımcıların işgücü piyasasına uyumu ile işverenin katılımcının özelliklerini ve yeteneklerini
yakından görmesi sağlanmaktadır (İSKUR, 2018).
Tablo 5. İşbaşı Eğitim Programı
Yıllar

Düzenlenen Program Sayısı

Erkek

Kadın

Toplam(Bin Kişi)

2013

24.379

33.417

30.243

63.660

2014

26.283

30.028

29.428

59.456

2015

76.934

81.830

77.246

159.076

2016

103.852

131.000

107.205

238.205

2017

107.284

145.867

151.388

297.255

2018

95.445

141.306

159.206

300.512

Toplam

434.177

563.448

554.716

1.118.164

Kaynak: İŞKUR, 2019

Tablo 5’de başladığı yıldan itibaren uygulanan İşbaşı eğitim programı sayısı incelendiğinde her
geçen yılda görünen artış İŞKUR’un işbaşı eğitim programlarına verdiği önemi göstermektedir. 2009
yılında faaliyete geçen işbaşı eğitim programdan başlangıçta açılan 555 programa 1.285 kişi
katılmıştır. Sonraki yıllarda da bir önceki yıla göre hem program sayısı hem de katılımcı sayısı
katlanarak artmıştır. İşbaşı eğitim programına katılanlar cinsiyet durumuna göre değerlendirildiğinde
erkeklerin ve kadınların programa katılma rakamları birbirine yakındır fakat erkekler kadınlardan
daha fazla programa katıldığı görülmektedir. Fakat bu oran 2017 yılında kadın katılımcıların erkek
katılımcılardan fazla olması ile değişmiş ve 2018 istatistiklerine de yine bu şekilde yansımıştır.
İşbaşı eğitim programları özellikle ilgili meslekte tecrübe eksiği olan bireylerin istihdama katılımını
sağlamaktadır. Kadınların işgücü piyasasına girişte yaşadıkları zorlukları aşmalarında katkısı göz
önüne alındığında; bundan sonra açılacak işbaşı eğitim programlarına daha fazla katılımın
sağlayacak tedbirlerin alınmasında yarar görülmektedir (İŞKUR, 2018).

4.2.1.3. Girişimcilik Eğitim Programları
Girişimcilik programının temel amacı, kuruma kayıtlı olan vatandaşların kendi işyeri kurmalarına ve
geliştirmelerine yardımcı olmak ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme
İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Yeni Girişimci Desteğine başvurusunu yaparak destekten nasıl
yararlanabileceğinin öğrenilmesini sağlamaktır.
Girişimcilik eğitim programları ile girişimci adaylarının kendi iş fikirlerine ilişkin olarak iş planı
hazırlamayı öğrenmesi ve uygulamaya yönelik gerekli bilgi ve deneyim kazandırılması yoluyla
kişilerin işletme kurma fikrinin olgunlaşması sağlanmaktadır. İŞKUR, dünyanın gelişmiş
ekonomileri arasında ülkemizin yerini alması için kadın istihdamına, kadın girişimciliğinin
potansiyeline inanarak bu doğrultuda çalışmalarına inovatif yaklaşımlarla devam etmektedir.
(İŞKUR, 2018).
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Tablo 6. Girişimcilik Eğitimi Programı
Yıllar

Program Sayısı

Erkek

Kadın

Toplam (Bin Kişi)

2013

910

13.023

12.143

25.166

2014

1.229

16.456

15.192

31.648

2015

1.625

21.905

20.002

41.907

2016

2.460

35.509

27.752

63.261

2017

3.691

47.715

46.301

94.016

2018

3.679

40.806

40.377

81.183

Toplam

13.594

175.414

161.767

337.181

Kaynak: İŞKUR, 2019

Ekonomik kalkınmanın önemli araçlarından biri olan girişimcilik, erkek baskın bir alan olarak
görülmesine karşın güncel araştırmalar kadın girişimci sayısının yükselmekte olduğunu
göstermektedir. Kadın girişimciliğinde işverenlik önemli bir göstergedir. Türkiye’de işveren
kadınların toplam işverenlere oranı 2017 yılında %8’dir. Söz konusu oran 2007 yılında % 6,2
seviyesindeydi (ILOSTAT, 2017). Bununla beraber, %8’lik oranın Avrupa Birliği’nin %27’lik
oranının oldukça altında olduğunu söyleyebiliriz. 2010 yılından itibaren uygulamaya başlanan
girişimcilik eğitim programlarından söz konusu yılda 8.306 bin kişi yararlanmışken, bu sayı 2018
yılında 337.181 bin kişiye ulaşmıştır. Bu sayının yaklaşık yarısını kadınlar oluşturmaktadır. Düzenli
olarak yayınlanan İstihdamda 3İ dergilerinde özellikle kadın girişimcilerin başarı öykülerine yer
verilmekte ve özendirici çalışmalar yapılmaktadır. Kadın katılımcıların yararlandığı girişimcilik
eğitiminin sonuçlarını içeren çalışmalar sınırlıdır. Bu alanda yapılan akademik çalışmaların
artmasıyla; girişimcilik eğitimlerinin ileriye yönelik gelişmesi paraleldir.

4.3. Türkiye İş Kurumunun Kadın İstihdamını Artırmaya Yönelik Yürüttüğü
Projeler
İŞKUR; Birleşmiş Milletler, ILO, STK’lar, belediyeler ve ilgili diğer paydaşların katılımı ile kadın
istihdamını arttırmak için çeşitli protokoller imzalamıştır ve konu ile ilgili işbirliği projelerini
yürütmektedir. Bu bölümde özellikle kadın istihdamını artırmaya yönelik yapılan projelerden
bahsedilmiştir. Kadın ve erkeklerin eşit derecede yararlandığı projelere değinilmemiştir. (İSKUR,
2018)


Genç Kız Ve Kadınların Mesleki Eğitimi Ve İstihdamı Projesi

İlgili proje; İstanbul, Kocaeli ve Şanlıurfa’ya kırsal kesimden göç eden ve gecekonduda yaşayan
genç kız ve kadınlara yönelik beceri kazandırma programlarıyla onlara geleneksel uğraşlarının
dışında çağdaş ve topluma açık alanlarda meslek kazandırmak ve diğer sosyal yönlerinin
geliştirilmesini amaçlanmıştır. Projenin işbirliği kuruluşu UNICEF’tir.
Projenin uygulanmasına 1991 yılı Mayıs ayında başlanmıştır ve proje 5 yıl devam etmiştir. Bu süre
zarfında hizmet ve turizm sektörüne yönelik eleman ihtiyacını karşılamak için; bilgisayarlı büro
elemanı, kuaför, elektrik ve elektronik montajı gibi çeşitli mesleklerde 195 kurs açılmıştır ve bu
programlara 3717 kadın katılmıştır (İSKUR, 2018).
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Kadın İstihdamının Artırılmasına Yönelik Strateji Geliştirme Projesi

Bir diğer proje örneği Avrupa Birliği üyelik sürecinin müktesebata uyum çalışmaları çerçevesinde,
kadın istihdam oranının artırılması ve işgücü piyasasındaki cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kaldırmak
amacıyla, İŞKUR ve British Council işbirliği ile 2009-2010 tarihleri arasında kadın İstihdamının
artırılmasına yönelik strateji geliştirme projesidir. İŞKUR’un, Türkiye’de kadınların istihdama
katılımına yönelik stratejiler geliştirme kapasitesini artırılması ile ilişkili toplumsal cinsiyet eşitliliği
konusunda duyarlılığında artırılmasını amaçlayan projenin finansmanı İngiltere Büyükelçiliği
tarafından karşılanmıştır. Oluşturulan çekirdek ekip, İngiltere ve AB üyesi ülkelerin toplumsal
cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamı konusundaki deneyimleri ve uygulamaları incelenmiştir ve bu
incelemeler sonucunda; “Kadın İstihdamının Artırılması İçin Stratejik Plan ve Eylem Planı Önerisi”
ile “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: El Kitabı” hazırlanmıştır. İlgili kitapçıkta, kadın istihdamını
arttırmaya yönelik olarak iş-aile dengesine yönelik kurumsal politikaların benimsenmesi ve cinsiyet
ayrımcılığının temelindeki faktörlerin belirlenerek yok edilmesi gerektiğini ifade etmiştir (İŞKUR,
2018).


“Yetiştirme Yurtlarından İstihdama”, Nar Taneleri Projesi

İlgili proje; İŞKUR tarafından oluşturulmuştur ve kadın istihdamını artırmaya yönelik mesleki
eğitim programları ve güçlendirme eğitimlerini kapsamaktadır. İşgücü piyasasına katılımın verimli
bir şekilde devam ettirilmesini sağlayan ve kadınların mesleki eğitim yanında güçlenmelerinin
gerekliliğini ortaya koyan bu projeyi daha sonra BM Nüfus Fonu ve Boyner Grubu devralmıştır ve
adı, “Nar Taneleri” adıyla devam etmektedir. 2009-2013 yılları arasındaki dönemde, BM’nin
katkılarıyla proje bünyesinde 2009-2011 yılları arasında eğitime katılan genç kadınların yaklaşık
yarısı istihdama dahil olmuştur (Nar Taneleri, 2017).


Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: “Türkiye’de İnsana Yakışır İş İçin
Kadınların Güçlendirilmesi” Projesi

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), İŞKUR ve İsveç Uluslararası Kalkınma ve İş Birliği Ajansı
(SIDA) finansmanıyla yürütülen “Kadınlar için Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de İnsana
Yakışır İş İçin Kadınların Güçlendirilmesi Projesi” 2013 yılında başlamıştır ve Ankara, Bursa,
Konya ve İstanbul pilot illerinde 5 yıl boyunca uygulanmıştır. İlgili proje kapsamında, pek çok ilke
imza atılmıştır. Örnek vermek gerekirse; 2016-2018 dönemini kapsayan Türkiye’nin ilk “Kadın
İstihdamı Eylem Planı” hazırlanmıştır. Bu planda; kadın istihdamının güçlenmesini sağlayacak
uluslararası politikaların ve işgücü piyasasında kadınlara yönelik fırsatların oluşturulması ile
toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığın yaratılması hedeflenmiştir. İŞKUR’un yürüttüğü
programlarının kadın istihdamını artırmaya yönelik düzenlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği
konusunda farkındalık sağlanması, kadınların istihdamda yaşadıkları sorunların tespiti ve
giderilmesi, iş fırsatlarının yaratılması ve koşullarının iyileştirilmesi gibi konular planın gündeminde
yer almıştır (ILO, 2016: 18-23). Pilot illerde, insan hakları, çalışan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği
ve girişimcilik konularında toplam 800 kadına eğitim verilmiştir. Girişimcilik eğitimine katılan dört
yüz kadından elliye yakını ilk bir yıl içerisinde kendi işini kurmuştur. İki binden fazla kadın-erkek
farklı sektör çalışanına “Eşitliği destekliyorum” diyerek toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda
eğitimler verilmiştir. Seksen bir ilde Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinde “Toplumsal Cinsiyet
Eşitliği” temsilcileri görevlendirilmiştir (İŞKUR, 2018).


Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu

İlgili projenin amacı, önceden tarımda çalışanlar dâhil olmak üzere, kadınların işgücüne
katılımlarının teşvik edilmesi ve kadın istihdamının artırılmasıdır. 2009–2013 yılları arasında
uygulanmıştır. Programın bütçesi 24 Milyon Avrodur. 12 NUTS II Bölgesi – 43 İl ve Ankara’da
uygulanmıştır. AB Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti eş finansmanı ile NUTS II bölgesindeki 43 ilde uygulanan operasyonun amacı,
kadınların işgücüne katılımlarının teşvik edilmesi ve kadın istihdamının artırılmasıdır. Bu doğrultuda
proje kapsamında 131 hibe projesi desteklenmiş; kadınlara yönelik rehberlik ve danışmanlık
hizmetleri ve mesleki eğitim kursları düzenlenmiştir (İŞKUR, 2019).
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5.SONUÇ
Küreselleşen dünyada kalkınma ve ekonomik gelişmeye verilen önem gün geçtikçe artmaktadır.
Ekonomik gelişmişliğin bir göstergesi olarak da görülen işgücünde istihdamın sağlanması, dünya
genelinde cinsiyetler arasında kadınların aleyhine eşit olmayan bir durumdadır. Türkiye’de hem
sosyal hem de ekonomik bağlamda kadınların istihdama katılması gerektiği algısı, dünyada oluşan
algıyla aynı zamanlarda varlık göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10. Maddesinde
kadın erkek eşitliği belirtilmiş olmasına rağmen Türkiye’nin ilgili istatistikler incelendiğinde; kadın
istihdamında dünya ortalamasının gerisinde kaldığı gözlemlenmektedir. Kadın istihdamı üzerinde
yapılan çalışmalar göstermektedir ki, ekonominin yeterli istihdam hacmi yaratamaması gibi yapısal
sorunlara ek olarak kadın istihdamını etkileyen, ayrımcılık temelli sebepler vardır ve bu durumda
toplumsal yapı gelenek ve göreneklerin etkisi yadsınamayacak ölçüdedir. Ülkenin ataerkil toplum
yapısının dayattığı geleneksel cinsiyet rollerinin etkisi oldukça fazladır. Toplumsal cinsiyet rolleri
kadınların işgücüne katılımı ve istihdam edildiğinde ayrımcılığa maruz kalmalarını beraberinde
getirmektedir. Sosyal devlet anlayışıyla ülkemizde istihdam kuruluşu olan İŞKUR; paydaşları ile
beraber ilgili alanlarda sosyal politika yapıcıları görevini yerine getirmektedirler. Ve bu şekilde asıl
amaçlardan biri olan; kadının çalışma hayatındaki sorunlarının ele alınması hızlanmaktadır.
Türkiye’de kadın-erkek eşitliğini sağlamak, işgücüne katılmada cinsiyete dayalı ayrımı ortadan
kaldırmak ve kadınların istihdam edildiklerinde erkekler ile aynı koşullarda çalışmalarını sağlamak
amacıyla pek çok politika oluşturulmakta ve çalışmalar ilgili kuruluşların işbirliği ile
yürütülmektedir. İŞKUR istihdam alanında yaptığı çalışmalarla ülkemizin dikkat çeken
kurumlarından birisi konumundadır.
Kadın istihdamında ülkemiz arzulanan hedefi yakalayamamıştır. Kadın istihdamının sosyal,
ekonomik ve bunlarla bağlantılı bir çok faktörlerle ilişkisi olduğu aşikardır. Bu bağlamda; konu ile
ilgili köklü ve altyapıya yönelik politik adımlar atılmaktadır ve yenilerinin de atılması
desteklenmelidir. Eğitim ve projelerde sürdürülebilirlik sağlanarak daha fazla insana ulaşılması ve
bu projelerin tek seferle kısıtlı bırakılmaması gerekmektedir.
Kadın istihdamının artırılması için yapılan çalışmalar incelendiğinde; İŞKUR’un uyguladığı aktif
istihdam politikaları ön plana çıkmaktadır. İşsizlikle mücadelede izlenilen en önemli aktif işgücü
piyasası politikalarının başında gelen işgücü eğitimi yani mesleki eğitim kursları gelmektedir.
Mesleki eğitim kursları bireylerin bilgi ve becerilerini arttırarak meslekte tecrübe kazanılması ile
işsizliği azaltmamakta ve aynı zamanda bireylerin niteliklerini kullanarak piyasalar arasında daha
hareketli hale gelmelerini sağlayarak yapısal işsizliğin azaltılmasında da rol oynamaktadır. İşgücü
piyasasının talep etmiş olduğu nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak ve bireyin okulda aldığı teorik
eğitimin iş dünyasında uygulanabilirliğini sağlamak için işyerleri ile İŞKUR arasında işbaşı eğitim
programları yapılmaktadır. Bu uygulamanın temel amacı; bireyin işgücü piyasasına girmeden önce
mesleki deneyim kazanmasını sağlamaktır. İŞKUR’un yürüttüğü programların etki analizini içeren
çalışmalar son derece sınırlı olsa da yapılan çalışmalar söz konusu programların; özellikle kadınların
işgücü piyasasına girişi ve istihdamı üzerine olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. İşgücü
piyasasının talep etmiş olduğu nitelikli işgücünü sağlayan ve İŞKUR tarafından gerçekleştirilen
işbaşı eğitim programı kişiye mesleki deneyim sağlamakta ve kişinin istihdam edilebilirliğini
kolaylaştırmaktadır. İlgili akademik çalışmaların artması sonucu işlerliğinin incelenmesi ve artması
da sağlanacaktır.
Sonuç olarak; ülkelerin her konuda arzuladıkları konumda olmaları için kadın istihdamının
artırılması oldukça önemli bir husustur. İşgücüne kadının katılımının artırılması konusu yalnızca
kamu kurumlarının sorumluluğu çerçevesinde ele alınmamalıdır çünkü istihdam ve işsizlik bağımsız
bir politika alanı değildir. Devletin ve yerel yönetimlerin yanı sıra, sendikalar, işletmeler,
üniversiteler ve sivil toplum örgütleri de bu amaca yönelik adımlara yenilerinin eklenmesine önderlik
etmelidirler.
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YENİ SANAYİLEŞEN ÜLKELERDE EKONOMİK BÜYÜME VE
İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI İLİŞKİSİ
RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND LABOR
FORCE PARTICIPATION RATE IN NEWLY INDUSTRIALIZED
COUNTRIES
Mustafa ÖZÇAĞ1
ABSTRACT
Labor force participation rate is defined as the ratio of employees and persons in a job search to
active population in a country. The labor force participation rate, which is influenced by many factors
such as economic conjuncture, personal income, wage level and dependency ratio, is related to the
economic growth process. In this respect, it is also important in terms of economic policies to be
implemented by governments. The aim of this study is to reveal the causal relationships between per
capita income, labor force participation rate and labor force in newly industrialized countries. The
study covers the years 1990-2017. Bootstrap Panel Granger Causality Test was used to examine the
relationships between variables. According to the findings; there is one way causality relationship
from gdp per capita to labor force participation rate in Brazil, India and Indonesia. At the same time,
there is causality relationship from labor force participation rate to gdp per capita in Philippines,
Thailand and Turkey. On the other hand, there ise one way causality from gdp per capita to labor
force only in Brazil. Finally, there is causality relationship in Brazil, India, Indonesia, Malaysia,
Philippines, South Africa and Thailand from labor force to gdp per capita. As a result, in the newly
industrialized countries, the number of causal relationship between economic growth and labor force
is higher than the labour participation rate.
Keywords: Newly Industrialized Countries, Economic Growth, Labor Force Participation Rate,
Bootstrap Panel Causality Analysis.
ÖZET
İşgücüne katılım oranı, bir ülkede çalışanların ve iş arama sürecinde olanların aktif nüfusa oranı
olarak tanımlanmaktadır. Ekonomik konjonktür, kişisel gelir, ücret düzeyi, bağımlılık oranı gibi
birçok faktörden etkilenen işgücüne katılım oranı, ekonomik büyüme süreci ile de yakından ilişkili
durumdadır. Bu bakımdan, hükümetlerin uygulayacakları ekonomi politikaları açısından da oldukça
önemli bir değişkendir. Çalışmanın amacı; yeni sanayileşen ülkelerde (Newly Industrialized
Countries) kişi başına gelir ile işgücüne katılım oranı ve işgücü sayısı arasındaki nedensellik
ilişkilerini ortaya koymaktır. Çalışmanın dönemi 1990-2017 yıllarını kapsamaktadır. Değişkenler
arasındaki ilişkileri incelemek için, Bootstrap Panel Granger Nedensellik Testi kullanılmıştır. Elde
edilen bulgulara göre; Brezilya, Endonezya ve Hindistan’da kişi başı gayrisafi yurtiçi hasıladan
işgücüne katılım oranına doğru; Filipinler, Tayland ve Türkiye’de ise işgücüne katılım oranından
kişi başı gayri safi yurtiçi hasılaya doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Diğer taraftan,
kişi başına gayri safi yurtiçi hasıladan işgücü sayısına doğru sadece Brezilya’da nedensellik
bulunurken; Brezilya, Filipinler, Endonezya, Güney Afrika, Hindistan, Malezya ve Tayland’da
toplam işgücü sayısından kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılaya doğru tek yönlü nedensellik
ilişkileri bulunmaktadır. Sonuç olarak; yeni sanayileşen ülkelerde, ekonomik büyüme ile işgücü
arasındaki nedensellik ilişkileri, ekonomik büyüme ve işgücüne katılım oranı arasındaki nedensellik
ilişkilerine göre daha yoğundur.
Anahtar Kelimeler: Yeni Sanayileşen Ülkeler, Ekonomik Büyüme, İşgücüne Katılım Oranı,
Bootstrap Panel Nedensellik Analizi.
1
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1.GİRİŞ
Bir ekonomide 15 yaş ve üzerinde olan ve çalışanlar ile iş bulmak için arayış sürecinde olanların
toplamı aktif nüfus olarak tanımlanmaktadır. Aktif nüfusun, kurumsal olmayan çalışma çağındaki
nüfusa oranı ise; işgücüne katılım oranı olarak tanımlanmaktadır (Yenilmez ve Kılıç, 2018).
Çalışmak istediği halde iş aramayan ya da iş aramaktan vazgeçen işsizler, işgücüne dahil olmadıkları
için işgücüne katılım oranı hesabına da dahil edilmezler (Ağazade, 2014). Bu oran; bireylerin emek
piyasası ile olan bağlantı düzeylerini göstermesi açısından önem taşımakla birlikte, ekonomi
politikalarının hazırlanmasında da göz önünde tutulan önemli değişkenlerden biri konumundadır
(Biçerli, 2014). “(Çalışanlar + İşsizler) / Aktif Nüfus” şeklindeki bir işgücüne katılım oranı
hesabında, bireylerin çalışıyorken işsiz kalmaları, hesaplanan oran üzerinde herhangi bir değişiklik
yaratmayacaktır. İşgücüne katılım oranı değişkenine bu açıdan bakıldığında, emek piyasasının
sadece bir parçası olduğu, büyük resmin görülebilmesi için istihdam ve işsizlik oranı gibi diğer
değişkenlerin de dikkate alınması gerektiği açıkça görülmektedir.
Yeni sanayileşen ülkeler; bazı ülkelere göre göreceli olarak daha yüksek gelir düzeyine sahip olan,
uluslararası para ve sermaye piyasalarıyla güçlü ilişkileri bulunan, imalat sanayinde belli bir ivme
kazanmış, büyüyen sanayi hacmine ve uluslararası ticarette artan pazar paylarına kavuşmuş ülkeler
olarak tanımlanabilmektedir. Bu tarz bir sınıflandırma ilk olarak OECD (1979) tarafından
yapılmıştır. Arjantin, Brezilya, Güney Kore, Hong Kong, İspanya, Meksika, Portekiz, Singapur,
Tayvan, Yugoslavya ve Yunanistan’ın dahil olduğu 11 ülkeden oluşan bu grup zaman içinde bazı
değişimlere uğramıştır. Turner ve McMullen (1982), dünya imalat sanayindeki paylarını ölçü alarak
yeni sanayileşen ülke grubunu daraltmış ve Arjantin, Brezilya, Hindistan, Hong Kong, Kuzey Kore,
Meksika, Singapur ve Tayvan’dan oluşan 8 ülkeli yeni bir grup oluşturmuşlardır. Gelişmekte olan
ülkelerin bir alt dalı ve sanayileşmiş ülkelerin gelişmişlik düzeylerine en yakın ülkeler olarak görülen
yeni sanayileşmiş ülkelerin ortak özellikleri; yüksek gelir düzeyleri, dışa açık ekonomileri ve
uzmanlaşmış bir sanayi sektörünü varlığı olarak belirtilmektedir (Mıhçı, 1999). Bununla birlikte, dış
kaynağa bağlı ve benzer gelişim aşamasında olan yeni sanayileşmiş ülkelerin küresel üretimde çok
farklı roller üstlendikleri de ifade edilmektedir (Boddin, 2016). Bu ülkelerde tarım sektörünün
ağırlığının azalması, açık piyasa ekonomisinin uygulanması, yabancı yatırımların hızlanması gibi
gelişmelerin de yaşandığı görülmektedir. Tüm bu süreçler ülkelerin ekonomik büyümelerine olumlu
katkılar sağlamaktadır. Yaşanan bu değişmelerle birlikte söz konusu ekonomilerdeki istihdam
yapısının da değişmesi beklenmektedir. İstihdam seviyesinin artması, işsizlik oranlarının düşmesi
gibi pozitif değişimler, söz konusu ülkelerin büyüme süreçlerini pozitif yönde desteklemektedir.
İşgücüne katılım oranı; her ne kadar emek piyasasındaki hareketliliğin bir göstergesi olarak
kullanılsa da, ampirik çalışmalarda sıklıkla karşılaşılan bir kavram değildir. Literatürde, özellikle
ekonomik büyüme ve işgücüne katılım oranı arasındaki ilişkileri inceleyen az sayıda akademik
çalışmaya rastlanılmıştır. Bu açıdan çalışma, yeni sanayileşen ülkelerin ekonomik büyümeleri
üzerinde işgücüne katılım oranının etkili olup olmadığını nedensellik analizleriyle test etmeyi
amaçlamaktadır. Karşılaştırma yapabilmek için toplam işgücü, bir diğer açıklayıcı değişken olarak
kullanılmıştır. Çalışmanın inceleme dönemi, 1990-2017 yıllarını kapsamakta olup; Brezilya, Çin,
Endonezya, Filipinler, Güney Afrika, Hindistan, Malezya, Meksika, Tayland ve Türkiye’den oluşan
yeni sanayileşen ülkeler için Panel Bootstrap Granger Nedensellik Testi yardımıyla analizler
yapılmıştır.

2.KAVRAMSAL ÇERÇEVE
Çalışma çağında bulunan faal nüfusun işgücüne ne kadar katılım sağlayacağı, makroekonomik
değişkenlerin yanında demografik bazı unsurlar tarafından da belirlenmektedir. Söz konusu faktörler
içerisindeki en önemli unsur ise, ücrettir. Ücret artışları, yaratacağı gelir ve ikame etkilerine bağlı
olarak emek arzı üzerinde farklı etkiler yaratacaktır. Ücretlerin yükselmesi, ikame etkisinin baskın
olması durumunda emek arzını artırırken, gelir etkisinin baskın olması durumunda ise emek arzında
daralmalara yol açabilecektir. Bununla birlikte, ekonominin içinde bulunduğu genişleme ya da
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daralma süreçleri de işgücüne katılım oranını üzerinde belirleyici olmaktadır. Genişleme
dönemlerinde iş olanaklarının artması, çalışma isteğinde olmayan bireylerin de iş hayatına
girmelerine neden olacaktır. Daralma dönemlerinde ise; ilave işçi etkisi, işgücüne katılım oranlarını
yükseltirken, gücenmiş işçi etkisi tam tersi yönde çalışarak işgücüne katılım oranlarını düşürecektir.
Ekonomilerin gelişmişlik düzeyi de işgücüne katılım oranı üzerinde etkili olmaktadır. Geri kalmış
ekonomilerde söz konusu oranın düşük seviyelerde olduğu görülürken, ekonomik büyüme ve
kalkınma süreciyle birlikte işgücüne katılım oranında artışların yaşandığı görülmektedir.
Toplumların eğitim düzeylerinin yükselmesi, işgücüne katılım oranını etkileyen bir diğer unsurdur.
Eğitim, bireylerin daha yüksek ücretli işlere erişebilmesine fırsat vermektedir. Diğer taraftan işsiz
kalma, eğitimli bireylerin fırsat maliyetlerini yükseltecektir. Bu nedenlerle, eğitim düzeyi yüksek
işçiler arasında işgücüne katılım oranları daha yüksek olmaktadır (Biçerli, 2014). Kadınlara yönelik
iş olanaklarının artması, doğum oranlarının azalması, daha önce kadınlara açık olmayan iş alanlarının
zaman içerisinde değişime uğraması, hizmetler sektörünün ağırlık kazanması gibi gelişmeler ise
kadınların işgücüne katılım oranları üzerinde olumlu etkiler yaratmaktadır. Gelişmiş ekonomilerde
büyüme ve kent nüfusunun yüksekliği kadınların işgücüne katılma oranını yükseltmektedir (Zeren
ve Savrul, 2017). Bununla birlikte, az gelişmiş ekonomilerde, kırsal nüfusun ağırlıklı olduğu
yapılarda ve özellikle de okul yaşının altında çocuğa sahip olan kadınlar arasında ise, işgücüne
katılım oranının daha düşük olduğu bilinmektedir. Son olarak; yaş unsuru da işgücüne katılım oranı
üzerinde belirleyici bir niteliğe sahiptir. İlerleyen yaşlarda emeklilik konusunun gündeme gelmesi,
bakmakla yükümlü bulunulan birey sayısının azalması, verimlilik düşmesi gibi gelişmeler, işgücüne
katılım oranlarında azalmalara neden olmaktadır. Bu açıdan, yaş ve emek arzı arasında monoton
olmayan ya da kambur şekilli (ters U şeklinde) bir ilişkinin varlığından söz etmek mümkündür
(Faruquee, 2002).
İşgücüne katılım oranı; bir ekonominin, sahip olduğu beşeri kaynaklardan ne derece
yararlanabildiğini gösteren önemli bir değişkendir (Alcan, 2018). İşgücüne katılım oranının yüksek
olduğu ekonomilerde, insan kaynağının daha etkin kullanıldığı söylenebilir. İşgücü, bir taraftan
ekonomik büyüme sürecinin en temel girdilerinden birini oluştururken, diğer taraftan büyümedeki
dalgalanmalar işgücüne katılım üzerinde etkiler yaratmaktadır. Açıkça görüldüğü üzere, işgücüne
katılım ve ekonomik büyüme arasında iki yönlü ilişkiler bulunmaktadır.
Gelişmekte olan ülkelerin birçoğu düşük düzeydeki işgücüne katılım sorunuyla karşı karşıya
kalmaktadır. Bununla birlikte işgücüne katılım oranı ile ekonomik büyüme arasında güçlü bir ilişki
olduğunu söyleyen birçok çalışma da bulunmaktadır. Nitekim, yetenekli işgücü ekonomik büyüme
üzerinde olumlu etkiler yapmaktadır (Shahid, 2014). Büyüme süreci ise yeni istihdam olanakları
yaratarak ekonomideki dinamizmi güçlendirmektedir. Bu bakımdan gelişmiş ve gelişmekte olan
ekonomiler gayri safi yurtiçi hasıla artışlarını hızlandırmak istemektedirler.

3.LİTERATÜR TARAMASI
İşgücüne katılım oranı ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri ele alan yabancı literatürde çeşitli
çalışmalar olmasına rağmen Türkçe literatür oldukça yetersiz kalmaktadır.
Goldin (1994), Pampel ve Tanaka (1986), Fatima ve Sultana (2009), Tsani ve diğerleri (2013)’nin
çalışmaları da, kadınların işgücüne katılım oranı ile ekonomik kalkınma arasında U şeklinde bir
ilişkinin varlığını göstermektedir.
Çağatay ve Özler (1995); 1985-1990 dönemini kapsayan çalışmalarında, kadınların işgücündeki payı
ve uzun dönemli ekonomik kalkınma arasındaki ilişkileri analiz etmiştir. Elde edilen sonuçlar, iki
değişken arasında U şeklinde bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır.
Denton ve Spencer (1997), Kanada üzerine yaptıkları çalışmalarında, nüfus ve işgücünün uzun
dönemli ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Trend analizi tekniğinin
kullanıldığı çalışmada, Kanada nüfusunun yaşlanmakta olduğu, düşük doğurganlık nedeniyle nüfus
artış hızının yavaşladığı, işgücüne katılımın azaldığı ve emek gücünün artmasının büyük ölçüde
göçmenlere bağlı olduğu ifade edilmiştir.
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Bryant ve diğerleri (2004); Yeni Zelanda üzerine hazırladıkları çalışmada, 25-34 yaş arasındaki
kadınların işgücüne katılım oranlarındaki artışların, gayri safi yurtiçi hasıla düzeyini, baz yıl olarak
belirledikleri 2001 yılına göre %1 oranında arttıracağını ortaya koymuşlardır.
Baliamoune-Lutz ve McGillivray (2007), Sahra altı Afrika ülkeleri ve Arap ülkelerinde kadınların
işgücüne katılım oranı ile ekonomik büyüme arasında negatif bir ilişki olduğunu ileri sürmektedir.
Duval, Eris ve Furceri (2010); 1960-2008 dönemini ve 30 ülkeyi kapsayan çalışmalarında, etki-tepki
fonksiyonlarını kullanarak, işgücüne katılım oranının sanayi sektörü üzerindeki etkilerini
incelemişlerdir. Elde edilen sonuçlar, negatif ekonomik şokların işgücüne katılım oranı üzerinde
kalıcı etkiler yarattığını göstermektedir.
Tam (2011); 1950-1980 döneminde 130 ülkedeki kadınların işgücüne katılımı ile ekonomik
kalkınma arasındaki ilişkileri incelemiştir. Dinamik panel data analizi sonuçları, kadın işgücü ile kişi
başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla değişkenleri arasında U şeklinde bir ilişkinin bulunduğunu
ortaya koymuştur.
Mujahid ve Zafar (2012); 1980-2010 dönemi için Pakistan ekonomisi üzerine yaptıkları
çalışmalarında, ARDL tekniği ile ekonomik büyüme ve kadınların işgücüne katılım oranı arasındaki
ilişkileri incelemişlerdir. Zaman serisi verileri kullanılarak elde edilen bulgular, bu iki değişken
arasında uzun dönemde ilişki olduğunu ortaya koymaktadır.
Tsani ve diğerleri (2013) ayrıca, kadınların işgücüne katılım oranlarının yüksek olmasının ekonomik
büyümeye pozitif etki yaptığını da ortaya koymuştur.
Shahid (2014); 1980-2010 döneminde, Pakistan ekonomisi için yaptığı çalışmasında işgücüne
katılım oranı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkileri analiz etmiştir. Eşbütünleşme analizi
sonuçları, bu iki değişken arasında uzun dönem ilişkisinin varlığına işaret ederken, hata düzeltme
modeli sonuçları kısa dönemde negatif ilişki bulunduğunu göstermektedir.
Kasa ve Alptekin’in (2015) çalışmaları, 2000-2013 yılları arasında Türkiye’de kadınların işgücüne
katılım oranının ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini incelemiştir. VAR Modeli kullanılarak
hazırlanan çalışmada, kadınların işgücüne katılımı ile ekonomik büyüme arasında pozitif yönlü ilişki
bulunduğu ifade edilmektedir.
Dücan ve Polat (2017)’ın çalışması ise, OECD ülkelerinde kadınların işgücüne katılım oranının
GSYİH üzerindeki etkileri panel veri analiz ile incelenmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre;
işgücüne katılım oranındaki artışlar GSYİH artışları üzerinde negatif etkiye sahiptir.
Zeren ve Savrul (2017); eşbütünleşme yöntemi kullanarak, 1991-2014 yılları arasında Türkiye’de,
kadınların işgücüne katılım oranı ile ekonomik büyüme, işsizlik ve kentleşme arasındaki ilişkileri ele
almaktadır. Elde edilen bulgular, kadınların işgücüne katılım oranı ile ekonomik büyüme arasında
uzun dönemli asimetrik bir ilişkinin varlığına işaret etmektedir.

4.EKONOMETRİK MODEL
4.1.Model ve Veri Seti
Çalışmada yeni sanayileşen ülkelerde ekonomik büyüme ile işgücüne katılım oranı ve toplam işgücü
sayısı arasındaki nedensellik ilişkileri analiz edilmiştir. Analiz için, ikinci nesil panel nedensellik
testi olarak bilinen ve Kónya (2006) tarafından geliştirilen Bootstrap Panel Granger Nedensellik
Testi kullanılmıştır.
Çalışma için kurulan model aşağıdaki gibidir:
𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶𝑖𝑡 = 𝛿1𝑖 + 𝛿2𝑖 İ𝐾𝑂 + 𝛿2𝑖 İ𝑆𝐺 + ԑ𝑖𝑡

(Denklem 1)

Denklem 1'de yer alan 𝛿 ifadeleri katsayıları ve Ɛ simgesi hata terimini, i değişkenlere ait kesit
veri boyutunu, t ise zaman serisi boyutunu ifade etmektedir. Denklemdeki GDPPC değişkeni; kişi
1285

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

başına gayrisafi yurtiçi hasılayı, İKO; işgücüne katılım oranını, İSG ise toplam işgücünü temsil
etmektedir. Kişi başına gayrisafi yurtiçi hasıla değişkeni 2010 yılı sabit rakamlarıyla Amerikan doları
cinsinden kullanılmıştır. Tüm veriler yıllık olup, Dünya Bankası’ndan (World Development
Indicators) elde edilmiştir. Çalışmanın dönemi 1990-2017 yıllarını kapsamaktadır. Ekonometrik
analizler için Gauss programının 10.1 versiyonu kullanılmıştır.

4.2.Yöntem ve Bulgular
Denklem 1’de yer alan model, Kónya (2006) tarafından geliştirilen Bootstrap Panel Granger
Nedensellik Testi kullanılarak analiz edilmiştir. Görünüşte ilişkisiz regresyon temeline ve Wald
istatistiğine dayanan bu test, paneldeki nedensellik ilişkisinin belirlenebilmesi için her ülkeye özgü
bootstrap kritik değerleri içermektedir. Testin en önemli avantajları, tüm panel üyeleri için ortak bir
hipotez gerektirmemesi, bununla birlikte birim kök ve eşbütünleşme gibi testlere de ihtiyaç
duymamasıdır (Bölükbaş, 2017:53).

4.2.1.Yatay Kesit Bağımlılığının Test Edilmesi
Panel veri çalışmalarında nedensellik ilişkileri analiz edilmeden önce yatay kesit bağımlılığı ve
heterojenliğin mutlaka analiz edilmesi gerekmektedir. Yatay kesit bağımlığı; yatay kesit birimindeki
bir şokun diğer yatay kesit birimlerini de etkilemesi anlamına gelmektedir. Kullanılan seriler arasında
yatay kesit bağımlılığının bulunması durumunda yapılacak analizlerde elde edilen sonuçlar yanıltıcı
olabilecektir (Breusch-Pagan, 1980; Pesaran, 2004). Yatay kesit bağımlılığının varlığı, BreuschPagan (1980) LM Testi ya da Pesaran (2004) CD Testi yardımıyla incelenebilmektedir. Panelin
zaman boyutu yatay kesit boyutundan büyük olduğunda (T>N) Breusch-Pagan (1980) CD LM 1
Testi, zaman boyutu ile yatay kesit boyutunun eşit olması (T=N) durumunda Pesaran (2004) CD LM
2 Testi, zaman boyutu yatay kesit boyutundan küçük olduğunda ise (T<N) Pesaran (2004) CD Testi
kullanılmaktadır. Yatay kesit bağımlılığının olmadığı şeklindeki Ho hipotezinin reddi konusunda
yeterli olmadığı görülen bu testlerden sonra Pesaran vd. 2008 yılından sapması düzeltilmiş LM
(𝐿𝑀𝑎𝑑𝑗 ) istatistiğini önermiştir.
Çalışmanın zaman boyutu (28 yıl), yatay kesit boyutundan (10 ülke) büyük olduğu için (T>N), yatay
kesit bağımlılığının ölçülmesinde Breusch-Pagan (1980) CD LM 1 Testi baz alınmıştır.
Tablo 1. Modele İlişkin Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları
Testler
𝐶𝐷 𝐿𝑀1 (Breusch Pagan, 1980)
𝐶𝐷 𝐿𝑀2 (Pesaran 2004 CDLM)
CD (Pesaran 2004)
𝐿𝑀𝑎𝑑𝑗 (PUY, 2008)

𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶𝑖𝑡 = 𝛿1𝑖 + 𝛿2𝑖 İ𝐾𝑂 + 𝛿2𝑖 İ𝑆𝐺 + ԑ𝑖𝑡
İstatistik Değeri
129.356***
8.892
-0.270
4.275

Olasılık Değeri
0.000
0.000
0.394
0.000

Not: ***, %1 anlamlılık seviyesini göstermektedir.
Tablo 1’de yer alan test sonuçlarına göre, regresyon modeli için yapılacak testlerde “yatay kesit
bağımlılığı yoktur” şeklindeki Ho hipotezi, CD 𝐿𝑀1 testi sonucuna göre, %1 anlamlılık düzeyinde
reddedilmiştir.
Tablo 2. Serilere İlişkin Yatay Kesit Bağımlılığı Test Sonuçları
Testler
CD 𝐿𝑀1
CD 𝐿𝑀2
CD
𝐿𝑀𝑎𝑑𝑗

GDPPC
İstatistik
Olasılık
Değeri
Değeri
85.801***
0.000
4.301
0.000
-1.160
0.123
0.076
0.530

İKO
İstatistik
Olasılık
Değeri
Değeri
104.880***
0.000
6.312
0.000
-3.796
0.003
29.155
0.000

Not: ***, %1 anlamlılık seviyesini göstermektedir.
Yatay kesit bağımlılığı testinin hipotezleri aşağıdaki gibidir:
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İSG
İstatistik
Değeri
84.603***
4.174
-2.644
11.523

Olasılık
Değeri
0.000
0.000
0.004
0.000
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𝐻0 : Yatay kesit bağımlılığı yoktur.
𝐻1 : Yatay kesit bağımlılığı vardır.
Test sonucu elde edilen olasılık değerlerinin 0.01’den küçük olması durumunda 𝐻0 hipotezi
%1 anlamlılık düzeyinde reddedilmekte ve paneli meydana getiren birimler arasında yatay kesit
bağımlılığı bulunduğuna karar verilmektedir.
Seri düzeyinde yapılan yatay kesit bağımlılığı test sonuçlarına göre; kişi başı gayrisafi yurtiçi
hasıla, işgücüne katılım oranı ve toplam işgücü serilerine ilişkin olasılık değerlerine göre, 𝐻0 hipotezi
güçlü bir şekilde reddedilmektedir. Test sonuçları, seriler arasında yatay kesit bağımlılığının
bulunduğunu göstermektedir.

4.2.2.Homojenlik Testi
Homojenlik; modellerdeki eğim katsayılarının anlamlılıklarının ve işaretlerinin birimden
birime değişmemesini ifade etmektedir (İltaş ve Bulut, 2017:50). Paneli oluşturan yatay kesitler
arasındaki eşbütünleşme denklemlerindeki eğim katsayılarının homojenliğini belirlemeye yönelik
çalışmalar Swamy (1970) ile başlamış, Pesaran ve Yamagata (2008) ise söz konusu testi
geliştirmişlerdir.
Homojenlik test sonuçlarında ∆̃; büyük örneklem içeren modeller için, ∆̃𝑎𝑑𝑗 ise küçük
örneklem içeren modeller için kullanılan test değerleridir.
Tablo 3. Homojenlik Testi Sonuçları
Testler
∆̃
∆̃𝑎𝑑𝑗

İstatistik Değeri
1.583*
1.672**

Olasılık Değeri
0.057
0.047

Not: *; %10 anlamlılık seviyesini, **; %5 anlamlılık seviyesini ifade etmektedir.
Homojenlik testinin hipotezleri ise aşağıdaki gibidir:
𝐻0 : Eğim parametreleri homojendir.
𝐻1 : Eğim parametreleri homojen değildir.
Tablo 3’te gösterilen homojenlik testi sonuçlarına göre, “Eğim parametreleri homojendir”
şeklindeki 𝐻0 hipotezi reddedilmektedir. Sonuç olarak kurulan modelin eğim katsayılarının heterojen
olduğu ifade edilebilir.

4.2.3.Bootstrap Panel Granger Nedensellik Testi
Yatay kesit bağımlılığı ve heterojenlik testlerinin yapılmasının ardından çalışmada kullanılan
değişkenler arasındaki nedensellik ilişkilerini araştırabilmek amacıyla Kónya (2006) tarafından
geliştirilmiş olan Panel Bootstrap Granger Nedensellik Analizi uygulanmıştır. Bu test, bir grup
denklemin görünüşte ilişkisiz regresyon (SUR) tahminlerine dayanmakta ve panelde yer alan her bir
yatay kesit birimi için Wald istatistiğini ve bootstrap kritik değerlerini vermektedir. Bu açıdan, Panel
Bootstrap Nedensellik Analizi, yatay kesit bağımlılığını ve heterojenliği dikkate alırken, diğer
taraftan da modellerdeki değişkenlerin durağanlık seviyelerine bakmaksızın düzey değerleri ile
analize dahil edilmesine imkan vermektedir.
Tablo 4. Bootstrap Panel Granger Nedensellik Test Sonuçları - 1
Ülkeler
Brezilya
Çin
Hindistan
Endonezya
Malezya
Meksika
Filipinler
G. Afrika
Tayland
Türkiye

Ho: GDPPC, İKO’nun Nedeni Değildir
Bootstrap Kritik Değerleri
Wald İst.
%1
%5
%10
61.176
44.325
35.140
42.581*
0.010
17.608
9.246
6.028
78.463
55.779
47.016
49.698*
13.479
7.111
4.893
5.610*
49.857
190.617
136.027
114.847
0.013
18.347
8.972
6.032
2.572
27.836
16.241
11.554
2.299
17.326
8.993
6.015
37.918
102.234
72.869
61.068
0.594
19.983
10.374
7.146

Ho: İKO, GDPPC’nin Nedeni Değildir
Bootstrap Kritik Değerleri
Wald İst.
%1
%5
%10
6.354
32.573
18.871
13.942
0.080
19.539
10.114
6.770
0.012
14.773
8.086
5.870
0.001
20.663
11.210
7.457
9.900
232.250
165.238 139.615
5.070
25.914
13.773
9.291
52.633
36.285
29.691
51.821**
1.166
20.657
11.096
7.336
19.106
9.728
6.449
52.946***
15.487
8.279
5.679
20.888***

Not : *, ** ve *** sırasıyla, %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir.
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Tablo 4’te, kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla ile işgücüne katılım oranları arasındaki panel
nedensellik testi sonuçları görülmektedir. Teste ilişkin Bootstrap kritik değerleri 10.000 döngü ile
edilmiş ve maksimum gecikme uzunluğu 3 olarak belirlenmiştir.
Bootstrap nedensellik test sonuçlarına göre; “GDPPC, İKO’nun nedeni değildir” şeklindeki 𝐻0
hipotezi, Brezilya, Hindistan ve Endonezya için ise %10 anlamlılık düzeyinde reddedilmektedir.
Elde edilen test sonuçları; bu üç ülkede, kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla, işgücüne katılım
oranının nedenidir şeklinde ifade edilebilir.
Bu sonuçların yanında, “İKO, GDPPC’nin nedeni değildir” şeklindeki 𝐻0 hipotezinin Filipinler için
%5, Tayland ve Türkiye için ise %1 anlamlılık seviyesinde reddedildiği görülmektedir. Bu üç ülke
için, işgücüne katılım oranının kişi başına gayri safi yurtiçi hasılanın nedeni olduğu söylenebilir.
Tablo 5. Bootstrap Panel Granger Nedensellik Test Sonuçları - 2
Ülkeler
Brezilya
Çin
Hindistan
Endonezya
Malezya
Meksika
Filipinler
G. Afrika
Tayland
Türkiye

Ho: GDPPC, İSG’nin Nedeni Değildir
Bootstrap Kritik Değerleri
Wald İst.
%1
%5
%10
19.929
10.729
7.085
8.555*
2.365
19.649
11.252
7.816
0.179
27.743
15.312
10.765
2.801
12.832
6.093
4.184
2.184
18.295
10.648
7.628
0.003
14.211
7.712
5.365
0.308
16.661
9.109
6.338
1.372
13.028
6.514
4.592
0.351
26.597
15.565
10.844
0.020
8.665
5.435
3.833

H0: İSG, GDPPC’nin Nedeni Değildir
Bootstrap Kritik Değerleri
Wald İst.
%1
%5
%10
33.359
22.004
17.218
111.305***
0.009
11.065
6.078
4.165
11.629
6.555
4.546
360.521***
10.654
6.223
4.463
8.137**
46.864
29.517
23.209
55.257***
10.503
5.734
3.791
0.296
22.121
14.043
10.395
39.726***
11.706
6.159
4.263
6.838**
16.978
9.530
6.599
197.754***
1.027
13.499
7.552
5.166

Not : *, ** ve *** sırasıyla, %10, %5 ve %1 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir.
Tablo 5’te ise, kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla ile işgücü arasındaki panel nedensellik testi
sonuçları görülmektedir. Teste ilişkin Bootstrap kritik değerleri yine 10.000 döngü ile edilmiş ve
maksimum gecikme uzunluğu 3 olarak belirlenmiştir.
Bootstrap nedensellik test sonuçlarına göre; “GDPPC, İSG’nin nedeni değildir” şeklindeki 𝐻0
hipotezi, sadece Brezilya’da %10 anlamlılık düzeyinde reddedilmektedir. Elde edilen test sonuçları;
bu ülkede, kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasıla, toplam işgücünün nedenidir şeklinde ifade
edilebilir.
Bu sonuçların yanında, “İSG, GDPPC’nin nedeni değildir” şeklindeki 𝐻0 hipotezinin Brezilya,
Hindistan, Malezya, Filipinler ve Tayland’da %1 anlamlılık düzeyinde, Endonezya ve Güney
Afrika’da %5 anlamlılık düzeyinde reddedildiği görülmektedir. Sonuçlar, bu 7 ülkede, işgücünden
kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasılaya doğru nedensellik ilişkisi bulunduğunu göstermektedir.

5.SONUÇLAR
İşgücünün kurumsal olmayan sivil nüfusa oranı şeklinde tanımlanana işgücüne katılım oranı
kavramı, işgücü piyasasının dinamizmini gösteren bir değişken olarak kullanılmaktadır. Söz konusu
bu değişken; ücret, ekonomik konjonktür, eğitim, yaş, cinsiyet, çalışma şartları, kültürel faktörler
gibi çeşitli unsurlardan etkilenmektedir. Büyüme ve kalkınma literatüründe emek faktörü önemli bir
girdi olarak değerlendirilmesine rağmen, özellikle emek piyasası analizlerinde kullanılan işgücüne
katılım oranı, ampirik çalışmalarda sıkça kullanılmayan bir makro değişken kimliğine de sahiptir.
İşgücüne katılım oranının bu özelliği, çalışmanın motivasyonlarından birini oluşturmaktadır.
İlk olarak OECD’nin 70’li yıllarda yapmış olduğu yeni sanayileşen ülkeler sınıflandırması zaman
içerisinde birçok değişikliğe uğramasına rağmen, bu gruba dahil edilen ülkelerin temel özellikleri;
göreli olarak yüksek gelire sahip olmaları, dinamik bir imalat sanayine sahip olmaları, dışa açık
ekonomileri, ihracata dayalı büyüme dinamikleri, para ve sermaye piyasalarıyla yüksek
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entegrasyonlarıdır. Uluslararası yatırımlar açısından da cazip görülen bu ülkeler, gelişmiş ülkeler
kadar güvenli olmasalar da gelişmekte olan ülkelerden daha az riskli kabul edilmektedirler.
Çalışmada; göreli olarak yüksek gelir düzeylerine sahip yeni sanayileşen ülkelerde, işgücüne katılım
oranı ve toplam işgücü miktarı ile bu ülkelerin gelir düzeyleri arasında nedensellik ilişkisinin olup
olmadığı araştırılmıştır.
Panel bootstrap nedensellik analizi ile yapılan sonuçlar; Brezilya, Hindistan ve Endonezya’da, kişi
başına gayri safi yurtiçi hasıladan işgücüne katılım oranına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisinin
varlığını ortaya koymaktadır. Filipinler, Taylan ve Türkiye’de ise, bu iki değişken arasındaki
nedensellik ilişkisinin yönü işgücüne katılım oranından kişi başına gayri safi yurtiçi hasılaya
doğrudur.
Çalışmada kullanılan bir diğer açıklayıcı değişken ise toplam işgücüdür. Elde edilen sonuçlar; sadece
Brezilya’da kişi başına gayri safi yurtiçi hasıladan işgücüne doğru nedensellik ilişkisinin varlığını
ortaya koyarken; Brezilya, Hindistan, Endonezya, Malezya, Filipinler, Güney Afrika ve Tayland’da
işgücünden gayri safi yurtiçi hasılaya doğru nedensellik bulunduğunu göstermektedir.
Çalışmanın sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde; 1990-2017 döneminde, yeni sanayileşen
ülkelerde, toplam işgücü ile kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla artışı arasındaki nedensellik
ilişkilerinin, işgücüne katılım oranı ile kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla artışı arasındaki nedensellik
ilişkilerinden çok daha yoğun olduğunu ifade etmek mümkündür.
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PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ’NDEKİ AKADEMİK
PERSONELİN ÖRGÜTSEL MUHALEFET ALGILARININ
BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON PERCEIVED ORGANIZATIONAL DISSENT
OF ACADEMIC STAFF AT PAMUKKALE UNIVERSITY
Celaleddin SERİNKAN1

Nezihe BOZ2

ABSTRACT
Freedom of dissent is one of the fundamental principles on which pluralist democracies are based
upon. Dissidents’ free opposition and voicing also means the protection of the minority in societies
where pluralist democracy is adopted as a political system. Organizational dissent is one of the factors
that contributes positively to the practices and regulations within the organization and it increases
the productivity of the organization when it is done rationally for the aims and objectives of the
organization. The aim of this study is to determine the attitudes of the academic staff of Pamukkale
University towards organizational dissent. The population of the research was applied of
academicians at Pamukkale University and the data were collected by using the survey method. As
a result of the study, there were found some differences in the perception of organizational opposition
of academic staff in terms of demographic variables.
Key word: Organizational Dissent, Perception, Pamukkale University, Academician
ÖZET
Muhalefet etme özgürlüğü, çoğulcu demokrasilerin dayandığı temel ilkelerden biridir. Siyasal bir
sistem olarak çoğulcu demokrasinin benimsendiği toplumlarda muhalefetin serbest bir şekilde
yapılması ve muhaliflerin sesini duyurması aynı zamanda azınlığın korunması anlamına da
gelmektedir. Örgütsel muhalefet, örgütün amaç ve hedeflerine yönelik olarak rasyonel bir şekilde
yapıldığında örgüt içindeki uygulama ve düzenlemelere olumlu yönde katkı sağlayan ve örgütün
verimliliğini arttıran etmenlerden biridir. Bu çalışmanın amacı, Pamukkale Üniversitesi’nde görevli
olan akademik personelin örgütsel muhalefet hakkındaki tutumlarını belirlemektir. Araştırmanın
evrenini Pamukkale Üniversitesi’ndeki akademisyenler oluşturmuş ve uygulanan anket yöntemiyle
veriler toplanmıştır. Araştırmanın sonucunda akademik personelin demografik değişkenler açısından
örgütsel muhalefet algılarında farklılıklar tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Muhalefet, Algı, Pamukkale Üniversitesi, Akademisyen

1. GİRİŞ
Küreselleşmenin etkisiyle artan yüksek rekabet ile hızla değişen ve gelişen bilgi teknolojileri,
işletmelerin varlıklarını sürdürebilmeleri için değer yaratan unsurlarını öne çıkarmalarını ve
geliştirmelerini gerekli kılmaktadır. Örgüt üyelerinin görüşlerine değer veren, süreçlere ve kararlara
katılımını teşvik eden, muhalif görüşleri dikkate alan örgütlerde, işgörenlerin motivasyon, moral ve
bağlılık duyguları olumlu etkilenerek işletmelerin üstün performans elde etmesine katkıda bulunur
ve rekabet ortamında işletmeleri ayakta tutar. Örgüt üyelerinin karar verme süreçlerinde veya
1
2
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uygulama süreçlerindeki aksaklıkların çözümüne yönelik yaptıkları örgütsel muhalefet, aynı
zamanda örgütsel iletişimin de önemli bir boyutudur.
Bu çalışmada örgütsel muhalefet kavramı tanımlanarak, Pamukkale Üniversitesi akademik
personelinin örgütsel muhalefet düzeyleri belirlenerek örgütsel muhalefet algılamaları ile
demografik özellikler arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığı araştırılmıştır.

2. ÖRGÜTSEL MUHALEFET
Muhalefet kavramının İngilizce karşılığı “dissent” olarak geçmektedir. Morris (1969), bu sözcüğün
Latince “dissentire” kelimesinden türetildiğini, ayrı, farklı anlamına gelen “dis” ile hissetmek
anlamına gelen “sentire” sözcüklerinin birleşmesi sonucu “ayrı hissetmek” anlamına geldiğini
belirtmiştir (Morris, 1969; akt. Kassing, 1997b: 312). İngilizce literatürde “employee dissent”
(Martin ve Rifkin, 2004: 221-238) veya “organizational dissent” (Avtgis vd., 2007: 97-102) olarak
geçen kavramın Türkçe çalışmalarda karşılığı “örgütsel muhalefet” olarak kullanılmaktadır (Ötken
ve Cenkci, 2013: 41-51; Özdemir, 2011: 1895-1908).
Önemli örgütsel iletişim araçlarından biri olan örgütsel muhalefet, örgüte gelişim ve yenilik fırsatları
sağlamasının yanısıra örgütün uygulamaları ve politikasıyla ilgili geri bildirimlerle etik ve yasa dışı
olayların, olumsuzlukların ortaya çıkmasına yardımcı olur (Kassing, 2011:29-30). Örgütsel
muhalefet kavramı genel olarak çalışanların direnişinden (seçim, grev, protesto, vb.) bilgi uçurmaya
(medyaya veya düzenleyici kurumlara örgütsel yanlışlıkların rapor edilmesi, vb.) kadar uzanabilir
(Kassing, www.dissentworks.com). Kassing (1997b:311), örgütsel muhalifliği örgüt politikaları ve
uygulamaları hakkında anlaşmazlık veya çelişkili görüşlerin sözlü ifadesi olarak tanımlar (Kassing,
www.dissentworks.com). Örgütsel muhalefet, örgütün politikaları ve uygulamaları yanı sıra örgüt içi
olaylar veya örgüt üyeleri ile ilgili resmi veya gayriresmi anlaşmazlıkları da içerebilir. Örgütsel
muhalefet, örgüt ile fikir ayrılığına düştüğünü hisseden örgüt üyesinin bunu dışa vurması ile yani
tetikleyici bir olayın meydana gelmesi sonucu ortaya çıkar (Redding, 1985: 256-257; Kassing,
1997b: 322).
Ağırlıklı olarak ilkesel konular içeren muhalefet, özellikle yönetime doğrudan yapıldığında yapıcı
bir geri bildirim sağlar (Kassing, 1997a: 36-66). Örgütsel çatışma ve örgütsel muhalefet
kavramlarının birbiriyle karıştırılmaması gerekir. Örgütsel çatışma, çıkar ve amaçları birbirinden
farklı olan bireyler veya gruplar arasında yaşanırken, örgütsel muhalefet örgütsel politikalara,
uygulamalara veya davranış biçimlerine karşı oluşan farklı görüşlerin örgüt yönetimine aktarılmasını
içeren bir davranış biçimidir (Özdemir, 2010: 20). Bu muhalif davranış biçimi sayesinde örgüt içi
sorunlar teşhis edilerek bu sorunların çözümüne yönelik önlemler alınabilir ve bu sayede örgütün
gelişmesine ve yenileşmesine katkı sağlanabilir (Özdemir, 2010: 20).

2.1. Örgütsel Muhalefet Boyutları
Kassing ve Armstrong (2002: 44), örgütsel muhalefet davranışını tetikleyen olayları dokuz başlık
altında toplamıştır. Bu başlıkları aşağıdaki gibi açıklayabiliriz (Dağlı, 2015):


Örgüt Üyelerine Yönelik Davranışlar: Yöneticilerin örgüt üyelerine adaletsiz ve onların
haklarını ihlal eden bir şekilde yaklaşmaları örgüt üyelerinin muhalif davranışlar
göstermesini tetiklemektedir



Örgütsel Değişme: Örgütün içerisinde ve çevresinde karşılıklı etkileşim sonucu oluşabilecek
her türlü olumlu veya olumsuz değişim örgüt üyelerinin muhalif davranış sergilemesine
neden olabilir. Muhalefet eden örgüt üyesinin bu değişime ayak uyduramaması veya
meydana gelen değişimin beraberinde getirdiği sorunlar muhalif davranışı
tetikleyebilecektir.
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Karar Alımı: Örgütsel kararlar ve bu kararların alınma biçimi de muhalif davranışları
tetikleyebilir. Yöneticilerin astlarını ilgilendiren konularla ilgili karar alma sürecinde astların
katılımını desteklemesi etkili karar vermenin önemli adımlarından birisidir. Bu ortamın
sağlanmadığı karar alma süreçlerinde muhalif davranışlar sergilenebilir.



Etkisizlik: Örgüt içindeki kimi etkisiz uygulamalarla ilgilidir. Amacın gerçekleştirilmesine
katkı sağlamayan uygulamalar muhalif davranışları tetikleyebilir.



Sorumluluk: Sorumluluk bilinci yerleşmiş örgüt üyeleri, yanlış olduğunu düşündüğünü örgüt
içi uygulamalar, iş akışı veya örgütsel politikalarla ilgili muhalif davranış sergileyebilecektir.



Kaynaklar: Örgütsel kaynakların temin edilmesi ve kullanılmasıyla ilgilidir. Örgüt içi
kaynak dağılımında beklentileri karşılanmayan veya haksızlığa uğradığını düşünen örgüt
üyeleri muhalif davranış gösterebilirler. Bu noktada kaynak dağılımın adilane bir şekilde
yapılıyor olması örgüt içindeki adalet algısını sağlamlaştıracağı gibi örgütün uyum içinde
çalışmasını da sağlayacaktır.



Etik: Örgüt içerisinde etik kurallara aykırı davranışların veya olayların yaşanması
durumunda örgüt üyeleri muhalif davranış sergilemekten kaçınmayabilirler.



Performans Değerlendirme: Genel anlamda bir işin başarılma derecesinin değerlendirilmesi
olarak tanımlanabilir. Örgüt üyesinin yöneticisi tarafından yapılan performans
değerlendirmesinin kendi beklentisinin altında olduğunu düşünmesi örgütte muhalif
davranışlar sergilenmesine neden olabilecektir.



Zararın Önlenmesi: Örgüt içerisindeki bazı uygulamalar örgüt üyelerine veya örgütün
müşterilerine zarar verebilir. Örgüt üyelerine yöneticileri tarafından direkt veya dolaylı
yoldan verilebilecek zararlar Lynch, Krause ve Kaplan tarafından şu şekilde belirtilmiştir;
çalışma ortamında hijyen koşullarının sağlanmaması, çalışma ortamının fiziksel koşullarının
(ışık, ısı, havalandırma, dinlenme ortamları vb.) oluşturulmaması, çalışanların işyerinde
tükettiği gıdanın kontrolünün yapılmaması veya yaptırılmaması, iş kazalarına yönelik
tedbirlerin alınmaması, vb.

Kassing (1998: 183-229) örgüt üyelerince muhalefet davranışını sergilerken dört farklı etki stratejisi
uygulandığını ifade etmiştir. Bu stratejilerden ilki Bireysel Etki Stratejisidir. Bu strateji örgüt
üyelerinin iş yapma kapasitelerini gönüllü olarak örgüt lehine kullanmalarını içerir. İkinci strateji
olan İlişkisel Etki Stratejisi, örgüt üyelerinin örgüt içerisinde ilişkiye dayalı stratejiler geliştirmesini
ve örgüt içindeki ilişkilerin niteliğine göre çeşitli stratejiler uygulama yoluna başvurmalarını içerir.
Üçüncü strateji olan Üstünlük - Bağlılık Stratejisi ise işgörenlerle yöneticiler arasındaki ilişkilere
dayalı stratejilerdir. Bu ilişkinin nitelikli ve samimi olduğu durumlarda işgörenler daha çok açık
muhalefet davranışı sergilenirken, yöneticilerle samimi olmayan ilişkilerin yaşanması halinde gizli
muhalefet yöntemini benimserler. Bu kişiler, kendi fikirleri için uygun örgütsel ortamın olmadığı
görüşündedirler (Kassing, 2009: 416-436). Dördüncü strateji olan Örgütsel Özdeşleşme Stratejisinde
ise örgüt üyesinin örgütüyle özdeşleşme derecesi muhalefet yapma şekline etki eder. Örgütle
özdeşleme derecesi arttıkça işgören açık ve yapıcı muhalefete yönelirken, özdeşleşme derecesinin
düşük olması halinde işgören gizli ve yıkıcı muhalefete yönelmektedir (Kassing, 2001: 553-574).
Örgütsel özdeşlemede örgütsel uygulama ve politikalara ait algılar muhalefet stratejisi seçimini
etkileyen temel faktörlerdendir.
Örgütleri değişime yönelten kimi zaman da zorlayan güçlerden biri muhalefettir. İlkeli yapılan dikey
muhalefet, diğer muhalefet şekillerine göre örgütsel değişime çok daha fazla katkı sağlar. Örgütlerine
katkı sağlamak amacıyla muhalif davranış sergileyen örgüt üyeleri genellikle yüksek etik değerlere
sahiptir. Kendisini örgütün bir parçası olarak gören bu nitelikteki muhalifler, vicdanen sessiz kalmak
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istemezler. Güçlü sadakat duygusu bulunan muhalifleri bu davranışa iten bu sadakat duygusudur
(Shahinpoor ve Matt, 2007: 37-39).

2.2. Örgütsel Muhalefet Türleri
Kassing (1998:183-229), örgütsel muhalefet davranışlarını yatay muhalefet, dikey muhalefet ve yer
değiştirmiş muhalefet olmak üzere 3 farklı boyutta ele almıştır.
Dikey muhalefet, açık muhalefet olarak da adlandırılmaktadır. Çalışanların örgüt içerisinde
gördükleri sorunları, yanlışlıkları, alınan kararlarla ilgili karşıt düşüncelerini, etik dışı veya yasa dışı
davranışları bir üst yöneticiye veya yönetim kesimine açık bir şekilde aktarmak yoluyla sergiledikleri
örgütsel muhalefet davranışıdır (Kassing, 1997a: 48). Örgüt kültürü, örgütsel muhalefet davranışını
etkilemektedir (Kassing, 1997a: 42). Çalışanların kararlara katılımını destekleyen ve söz hakkı
tanıyan, muhalefete izin veren, iletişim serbestliği bulunan örgütsel yapılarda muhalif davranışlar
sergilenebilir (Kassing, 1997a: 44). Kassing (1997a: 48)’e göre muhalefetin yapıcı bir unsur olarak
algılandığı örgütlerde, çalışanlar olumsuz bir geri dönüş ile karşılaşmayacakları düşüncesiyle
muhalefet ettikleri konular üzerinde etkili olabilecek ve çözüm önerileri geliştirip uygulamasını
sağlayabilecek yöneticilere karşı dikey muhalefet davranışı sergileyebilmektedirler. Bu yöntem,
örgütsel çıkarların bireysel çıkarların önüne geçmesi ve ortak amaçların benimsendiğini göstermesi
açısından daha yapıcı ve sağlıklı bir yöntemdir. Kassing (2002: 196) dikey muhalefet davranışında
çalışanların beş farklı strateji uyguladıklarını öne sürmüştür. Birinci strateji “doğrudan başvurma”
şeklindedir. Bu stratejide çalışan kişisel tecrübeleri yanı sıra bilgi, belge ve delillerle üst yönetim
kademesine doğrudan başvuru yapar. İkinci strateji “tekrarlama” stratejisidir. Çalışan belirli
aralıklarla aktarmak istediği mesajı yineler. Üçüncü strateji “çözüm önerileri sunma” stratejisidir.
Çalışan, delillere ilave olarak çözüm önerileri sağlama yoluna gider. Dördüncü strateji “devreden
çıkarma” stratejisidir. Muhalefet konusunun aktarıldığı ilk yöneticinin gereken hassasiyeti
göstermediğini düşünen çalışan, onu devreden çıkartarak, daha üst düzeydeki yetkili birine başvurma
yolunu seçer. Beşinci strateji “istifa etmekle tehdit etme” stratejisidir. Yönetici üzerinde etkili
olabilme beklentisiyle örgüt için önemli bir çalışan, işten ayrılma tehdidini bir baskı aracı olarak
kullanma yoluna gidebilir.
Yatay Muhalefet ise literatürde aynı zamanda örtük muhalefet, gizli muhalefet, antagonistik
muhalefet gibi kavramlar olarak da anılmaktadır. (Kassing, 1997b: 311-332; Kassing ve Avtgis,
1999: 76-91; Özdemir, 2010: 129-157; Ötken ve Cenkci, 2013: 41-51; Yıldız, 2014: Z12-Z19). Bu
muhalefet türünde muhalefet edilecek konu, çalışan tarafından iş arkadaşlarıyla paylaşılmaktadır
(Kassing ve Armstrong, 2002: 40). Örgütsel güce sahip yöneticilerden ziyade örgütteki dengeler
açısından bir etkisi bulunmayan örgüt üyeleriyle gerçekleştirilen bir iletişim biçimidir (Goodboy vd.,
2008: 256). Bu durum çalışanın bireysel özelliklerinden kaynaklanabileceği gibi örgütsel
özelliklerden de kaynaklanabilmektedir. Hiyerarşik yapının katı kurallarla uygulandığı, yönetim
kesiminin eleştiriye açık olmadığı veya örgütsel demokrasinin yeterince yaygın olmadığı örgütlerde
yatay muhalefet türüne daha sık rastlanmaktadır. Çalışanların yöneticilerinden olumsuz tepkiler
alacaklarını veya dikey muhalefet etmeleri durumunda cezalandırılabileceklerini düşündükleri
durumlarda yatay muhalefet davranışı daha çok tercih edilmektedir (Garner, 2006: 12). Yatay
muhalefet, yöneticilerin sorunlara çözüm bulma konusundaki başarısızlıklarının bir göstergesi
olarak değerlendirilmektedir (Burns ve Wagner, 2013: 30). Çalışanlarıyla düşük nitelikli ilişkileri
olan yöneticiler daha fazla örtük muhalefet ve daha az açık muhalefetle karşı karşıya gelmektedirler
(Kassing, 2000: 389). Örtük muhalefet stratejisini seçen örgüt üyeleri, yöneticinin isteklerine kayıtsız
davranma, verilen görevi yapmayı reddetme veya bilinçli olarak geciktirme, mesai bitince işyerinden
hemen ayrılma, yöneticinin bulunduğu ortamlarda veya etkinliklerde bilerek bulunmama,
anlaşmazlığa düştüğü yöneticisine karşı diğer örgüt üyelerinin desteğini kazanmaya çalışma türünde
tutum içerisine girebilirler (Alga ve Eroğlu, 2018: 135).
Yer değiştirmiş muhalefet literatürde aynı zamanda dışsal muhalefet olarak da adlandırılmaktadır.
Çalışanların muhalefetlerini örgüt dışındaki kişilere (iş arkadaşları dışındaki arkadaşlarına, eşlerine,
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aile üyelerine, vb.) aktarmasına yer değiştirmiş muhalefet denir (Kassing, 1997a: 50-51). Bu
yöntemde sorun yönetici kesimine aktarılmadığından muhalefet edilen konuyla ilgili uygun çözümler
üretilemeyebilir (Kassing, 1997a: 51). Avtgis vd. (2007: 98-99) yer değiştirilmiş muhalefetin
amacının örgüte dikkat çekmekten ziyade örgütte çalışanların iş yaşantılarında yaşadıkları hayal
kırıklıklarının baskısından kurtulma çabası olduğunu belirtmektedir. Diğer örgütsel muhalefet
davranışlarında olduğu gibi bu yöntemin tercih edilmesinin altında bireysel, ilişkisel veya örgütsel
unsurlar yer almaktadır. Örgütte fikir ayrılıklarıyla ilgili hoşgörülü bir yaklaşım olmadığı ve çalışanın
örgütsel muhalefeti nedeniyle dışlanacağını hissettiği ortamlarda yer değiştirmiş muhalefet davranışı
daha yoğun olarak görülmektedir.
Örgütsel muhalefetin işleyişinde kullanılan iki ana yöntem vardır. İlk yöntem örgüt içinde yaşanan
sorunun başta yöneticiler olmak üzere örgüt içindeki taraflara dikey (açık) ve yatay (örtülü)
muhalefet yolu ile aktarılmasıdır. Diğer bir yöntem ise haber uçurma (whistleblowing) yöntemidir.
Haber uçurma, örgüt içerisindeki kanun dışı, ahlak dışı veya gayrimeşru olarak nitelendirilen
uygulamaların örgüt içindeki yöneticilere veya örgüt dışındaki taraflara ifşa etmesi ve bildirmesi
eylemidir (Miceli ve Near, 1985: 525). Bu eylemin kanıtlarıyla birlikte sunulması eylemin tutarlığı
açısından önemlidir. Bu eyleme sebep olabilecek bazı uygulamalar taciz, adam kayırma, psikolojik
şiddet, insan hakları ihlali, yasadışı yöntemlerle (mali ya da sosyal hakları sağlamadan) işçi
çalıştırma, paydaş haklarının ihlali ve her tür örgütsel adaletsizlik davranışlarıdır (Demir, 2010: 199211). Örgütsel muhalefet işlerliği açısından bu davranışı gösteren çalışanın korunmasına yönelik
gerekli tedbirlerin alınması önemlidir. Haber uçurma davranışı kendi içinde İçsel Haber Uçurma ve
Dışsal Haber Uçurma olarak ikiye ayrılır. İçsel Haber Uçurma (internal whistleblowing), eylemin
örgüt içerisinde gerçekleştirilmesidir. Bu eylemde raporlama örgütün üst yönetimine yapılır. Bazı
örgütler örgüt içindeki hatalı uygulamaları tespit edebilmek amacıyla bu tür davranışı özendirici
önlemler alabilmektedir. Örgüt üyesinin kimliğinin gizli tutulması kaydıyla örgütsel uygulamalar
hakkında görüşleri sorulup, yanlış uygulamalar tespit edilmeye çalışılabilir. Dışsal Haber Uçurma
(external whistleblowing) ise eylemin örgüt dışında gerçekleştirilmesidir. Bu eylem, etik dışı
uygulamaların örgütün dışındaki siyasi otoritelere ya da medya kuruluşlarına iletilmesini kapsar
(Aktan, 2006: 1-13). Bu eylemle kamuoyu oluşturularak etik dışı veya yasa dışı uygulamalar
aleyhinde bir bilinç oluşturulmasına çalışılır.
Örgüt içinde yaşanan muhalefeti genel anlamda yapıcı muhalefet ve yıkıcı muhalefet olarak ikiye
ayırabiliriz. Yıkıcı Muhalefet, kısa zaman aralıklarıyla yapılan tekrarlama, yalan söyleme, örgüt
hiyerarşisi içerisinde daha yüksek mevkide bulunan yöneticiye başvurma, istifa tehdidinde bulunma
davranışlarını içerir. Yapıcı Muhalefet, örgüt üyesinin sorunlar karşısında geliştirdiği çözüm
önerilerini içeren dinamik ve olumlu bir süreçtir. Örgüt üyesi çözümün bir parçası olduğunu
düşünerek kendini önemli hisseder. Yapıcı muhalefetin geliştirilmesine yönelik stratejileri aşağıdaki
gibi özetleyebiliriz (Roberto, 2006; akt. Sadykova ve Tutar, 2014) :







Karar Süreçlerine Katılma: Örgüt üyelerinin örgütsel karar alma süreçlerine yöneticileri
tarafından dâhil edilmesi ve birlikte hareket edilmesi yapıcı muhalefet davranışlarının
gelişmesi açısından önemli bir adımdır.
Yapıcı Çatışmayı Destekleme: Bireysel yararlara yönelik değil, örgütün yararına yönelik
çatışmaların yöneticiler tarafından desteklenmesi halinde dikey muhalif davranışlar örgüt
açısından fayda sağlar. Yöneticiler yapıcı çatışma ortamı sağlayarak ve karar alma
süreçlerine örgüt üyelerini dâhil ederek yapıcı muhalefete zemin hazırlayabilirler
Temel Kuralların Belirlenmesi: Yöneticiler tarafından örgüt içindeki rol dağılımının,
davranış ve iletişim kurallarının belirlenmesi, örgüt üyeleri arasındaki ilişkinin sınırlarının
belirlenmesi, özgür bir ifade ve tartışma zemini hazırlanmasını içerir. Rol dağılımın etkin
bir şekilde yapılması ve örgüt içinde “şeytanın avukatı” rolünü üstlenen bir üyenin
bulunması önemli bir yapıcı muhalefet stratejisidir. “Şeytanın avukatı” rolünü üstlenen üye,
karar alma süreçlerinde kalıplaşmış fikirlere karşı görüş öne sürerek sorunlara farklı bir bakış
açısıyla yaklaşma imkânı sağlayabilir (Macy ve Neal, 1995: 39-45).
Tartışmayı Yönlendirme: Yöneticiler tartışma sırasında örgüt üyelerinin dikkatlerini farklı
noktalara çekerek ve görüşlerin kesiştiği noktaları vurgulayarak çatışmayı örgüt için faydalı
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ve yapıcı bir noktaya dönüştürebilir. Beyin fırtınası ve nominal grup çalışmaları gibi
etkinlikler yıkıcı muhalefeti yapıcı muhalefete dönüştürmek açısından etkili yöntemlerdir.
Süreç Hakkında Düşünme: Bu strateji yöneticilerin süreçler hakkında detaylıca düşünmeleri
çatışmayı yapıcı olarak yönetmelerine yardımcı olur. Yöneticilerin geleneksel bakış açısı
yerine eleştirel bakış açısıyla hareket etme becerisi önemli bir yetkinlik göstergesidir.
Olumlu İklim Yaratma: Muhalif davranış gösteren örgüt üyelerine gösterilen anlayış farklı
görüşlerin ortaya çıkması açısından önemlidir (Bennis, 2003; akt. Sadykova, Tutar, 2014: 910). İletişimin açık, çok yönlü ve şeffaf olduğu örgüt iklimleri yapıcı muhalefet açısından
uygun atmosfere sahiptir.

3. ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ
Denizli ilinde bulunan Pamukkale Üniversitesi akademik personelinin örgütsel muhalefet algısını
belirlemeye yönelik yapılan bu araştırmada araştırmanın amacı, araştırmanın evreni ve örneklemi ile
araştırmada kullanılan ölçeğe ilişkin bilgilere yer verilmiştir. Bulgular kısmında, araştırmanın
analizleri ve hipotezleri yorumlanmaktadır.

3.1. Araştırmanın Amacı ve Hipotezleri
Araştırmanın amacı Pamukkale Üniversitesi akademik personelinin örgütsel muhalefet algısının
belirlenmesi ve bu algının demografik faktörlerle farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesidir.
Araştırmanın hipotezleri aşağıda belirtilmektedir:
 H1: Örgütsel muhalefet algılaması cinsiyete göre farklılık göstermektedir.
 H2: Örgütsel muhalefet algılaması medeni duruma göre farklılık göstermektedir.
 H3: Örgütsel muhalefet algılaması yaşa göre farklılık göstermektedir.
 H4: Örgütsel muhalefet algılaması ünvana göre farklılık göstermektedir.
 H5: Örgütsel muhalefet algılaması çalışma süresine göre farklılık göstermektedir.
 H6: Örgütsel muhalefet algılaması yönetim görevine göre farklılık göstermektedir.
 H7: Örgütsel muhalefet algılaması kurul üyeliğine göre farklılık göstermektedir.

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın çalışma evrenini Pamukkale Üniversitesi’ndeki akademik personel oluşturmaktadır.
Evrenin tamamı örneklem olarak alındığından, ayrıca örneklem seçimine gidilmemiştir. Bunun için
rektörlükten gerekli izinler alınmış ve rektörlük tarafından öğretim elemanlarına elektronik posta
yoluyla anket gönderilmiştir. Ayrıca araştırmacılar tarafından yüz yüze anket yöntemiyle katılımcı
sayısı arttırılmaya çalışılmıştır. Araştırmada olasılığa dayalı olmayan kolayda örnekleme metodu
kullanılmıştır. Araştırmaya 2158 akademik personelin 245 kişisi katılmış ve 242 adet veri setinden
geçerli cevaplar alınmıştır. Hazırlanan anketler, araştırma evreni kapsamındaki akademik
personelden ulaşılabilenlere, gönüllülük esasına dayanılarak uygulanmıştır.

3.3. Araştırmanın Veri Setinin Oluşturulması
Anket yöntemi kullanılarak yapılan çalışmada veri seti formunun ilk bölümünde katılımcıların
demografik özelliklerine yönelik dokuz soru bulunmaktadır. Anket formunun ikinci bölümünde,
Kassing (2000) tarafından geliştirilen iki faktör ve 18 maddeden oluşan Örgütsel Muhalefet Ölçeği
baz alınarak Dağlı (2015) tarafından yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışması sonucunda üretilen iki
boyutta toplam 15 maddeden oluşan ölçek kullanılmıştır (Dağlı, 2015:206). Anket formu 5 dereceli
Likert ölçeğine (1=tamamen katılmıyorum, 2=kısmen katılmıyorum, 3=kararsızım, 4=kısmen
katılıyorum, 5=tamamen katılıyorum) göre düzenlenmiştir.
Bu çalışmada ise güvenirlik 0.845 olarak tespit edilmiş olup ölçeğin geçerlilik analizi için faktör
analizi yapılmış ve 15 madde iki faktör toplanmıştır. Bu faktörlere Dikey Muhalefet ve Yatay
Muhalefet adları verilmiştir. Faktör analizi sonucunda; Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem
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yeterliliği 0.839, Bartlett testi 1184,707, Serbestlik derecesi df. 105 ve anlamlılık 0,000 olarak
bulunmuştur. Boyutları oluşturan maddelerin faktör yüklerinin 0,40 ile 0,90 arasında oldukları tespit
edilmiştir.
Araştırmada ölçeğin çarpıklık (Skewness) ve basıklık (Kurtosis) değerleri -2 ve +2 değerleri arasında
olması nedeniyle (Şencan, 2005: 200-201) dağılımın normal dağıldığı görülmüş ve parametrik
testlerin yapılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir. Veri analizi için SPSS paket programı
kullanılmıştır.
Araştırmaya katılan akademik personelin örgütsel muhalefet ifadelerine yönelik verdikleri
cevapların aritmetik ortalamaları Tablo 1’de gösterilmektedir.
Tablo 1: Örgütsel Muhalefet Faktör Yükleri ve Ortalamaları
Faktör
Yükleri N
x̄
242 3,46

Yatay Muhalefet Boyutu

SS
,6973

1) Kurumumdaki yetersizlikleri herkesin yanında eleştiririm

,747

242 3,02 1,2167

2) Diğer öğretim elemanları kurumdaki örgütsel değişiklikleri sorguladıklarında onların
yanında yer alırım
3) Bu kuruma ilişkin eleştirilerimi diğer öğretim elemanlarıyla açıkça paylaşırım

,685

242 3,43

,739

242 3,66 1,0660

4) Kurum politikalarından memnun olmadığımda bunu herkese bildiririm

,782

242 3,23 1,1587

5) Diğer öğretim elemanlarıyla bu kurumdaki işlerin yapılış şekline ilişkin duygularımı
paylaşırım
6) Kurumumu diğer öğretim elemanlarının yanında eleştirmem

,498

242 3,88

,419

242 3,20 1,2182

7) İş arkadaşlarımla kurumdaki rahatsızlık verici konuları rahatça konuşurum

,463

242 3,78 1,0822

Yatay Muhalefet Boyutu Açıklanan varyans 0,330 α = ,754
Dikey Muhalefet Boyutu

242 3,74

,9501

,9544

,7246

1) Kurumumda soru sormaktan veya karşıt fikirler sunmaktan çekinirim

,602

242 3,68 1,1603

2) Kurum yönetimini sorgulamam

,618

242 3,87 1,0937

3) Kurum politikalarını sorgulamaktan çekinirim

,505

242 3,75 1,1721

4) Kurumda alınan kararlara katılmadığımda bu durumu yöneticime söylemem
5) Kurumda alınan kararları sorgulamak istediğimde bu durumu yönetici ya da yönetici
yardımcılarıyla konuşurum
6) Kurumdaki yetersizlikleri gidermek için yönetici ya da yönetici yardımcısına
önerilerde bulunurum
7) Yönetimle anlaşamadığımız konuları kendilerine bildirmem

,747
,724

242 3,66 1,1916
242 3,86 1,0031

,729

242 3,97

,666

242 3,57 1,1471

8) Öğretim elemanlarına adil davranılmadığına inandığımda bunu yönetime bildiririm

,631

242 3,57 1,1830

Dikey Muhalefet Boyutu Açıklanan varyans 0,279 α = ,802
Örgütsel Muhalefet Ortalaması 242 3,60
Örgütsel Muhalefet Açıklanan toplam varyans ,609, α = ,845

,9830

,6213

Tablo 1’deki 15 maddeden 7 madde ise yatay muhalefet faktörünü ve 8 madde dikey muhalefet
faktörünü, oluşturmaktadır.
Örgütsel muhalefet dağılımlarının aritmetik ortalamalarına
bakıldığında, katılımcılar “Kurumumdaki yetersizlikleri herkesin yanında eleştiririm” ifadesini (x̄ :
3,02) en düşük oranda, “Kurumdaki yetersizlikleri gidermek için yönetici ya da yönetici yardımcısına
önerilerde bulunurum” ifadesini ise en yüksek oranda (x̄: 3,97) tercih etmişlerdir.
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4. BULGULAR
Bu kısımda çalışma ile ilgili temel bulgular ve sonuçlar tablolar aracılığı ile açıklanmaya
çalışılmıştır.
4.1. Demografik Bulgular
Araştırmanın anket formunda bulunan dokuz soruluk demografik özellikler aşağıda açıklanmaktadır.
Tablo 2: Demografik Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistik Tablosu
Değişkenler

Frekans

Yüzde

Değişkenler

Frekans

Yüzde

Kurul Üyeliği

Birim
Fakülte
Yüksekokul
Meslek Yüksekokulu

197
14
31

81,4

Var

75

31,0

5,8

Yok

167

69,0

Evet

235

97,1

Hayır

7

2,9

12,8

Mesleği Kendi İsteğiyle Seçim

Ünvan
Prof. Dr.

36

14,9

Doçent

35

14,5

Dr. Öğr. Üyesi

62

25,6

20-25 yaş

16

6,6

Yaş

Arş. Gör.

63

26,0

26-30

35

14,5

Öğr. Gör.

46

19,0

31-35

43

17,8

36-40

42

17,4

41-45
46-50
51 üstü yaş

43
32
31

17,8
13,2
12,8

Kadın
Erkek

126
116

52,1
47,9

Evli
Bekâr

186
56

76,9
23,1

Çalışma Süresi
1 yıldan az
1-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl

13
82
49

5,4
33,9
20,2

23

9,5

16-20 yıl
20 yıldan fazla
Yönetim Görevi

43
32

17,8
13,2

Var
Yok

66
176

Cinsiyet

Medeni Durum
27,3
72,7

Araştırma örneklemini oluşturan anket katılımcılarının demografik özelliklerine ilişkin bulgular
Tablo 2’de gösterilmiştir. En fazla katılımcı fakülteden, en az katılımcı yüksekokuldan iken en fazla
katılım %26 ile araştırma görevlisi kadrosundan, en az katılım ise %14,5 ile doçent kadrosundan
olmuştur. En fazla katılım 1-5 yıl arasında (%33,9) çalışma süresi bulunanlardan iken en az katılım
1 yıldan az çalışma süresi (%5,4) bulunanlardır. Katılımcıların %72,7’sinin yönetim görevi
bulunmamaktadır.
Katılımcıların %69 ‘unun üniversitede herhangi bir kurul üyeliği
bulunmamaktadır. Katılımcılar 20-65 yaş aralığında olup, yaş ortalamaları 41,61’dir. Katılımcıların
%52,1’i kadın, %47,9’u erkektir. Bununla birlikte katılımcıların %76,9’u evli, %23,1’i bekârdır.
Katılımcıların %97,1’i mesleği kendi isteğiyle seçmiştir.
4.2. Hipotez Bulguları
Araştırmanın hipotezlerine ilişkin yapılan analizler ve değerlendirmeler aşağıda gösterilmektedir.
H1: Örgütsel muhalefet algılaması cinsiyete göre farklılık göstermektedir.

1298

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

Tablo 3: Cinsiyete Açısından Örgütsel Muhalefet Ortalamaları

Dikey Muhalefet

Yatay Muhalefet

Örgütsel Muhalefet

Cinsiyet

n

x̄

SS

Kadın

126

3,73

,6514

Erkek

116

3,75

,7994

Kadın

126

3,49

,6763

Erkek

116

3,42

,7207

Kadın

126

3,61

,5651

Erkek

116

3,58

,6793

Tablo 4: Cinsiyet Açısından T Testi Bulguları

Dikey Muhalefet

Varyanslar eşit

F

Sig.

t

df

Sig. (2-tailed)

3,108

,079

-,150

240

,881

-,149

222,184

,882

,771

240

,441

,769

234,966

,443

,345

240

,731

,342

224,411

,733

Varyanslar eşit değil
Yatay Muhalefet

Varyanslar eşit

,925

,337

Varyanslar eşit değil
Örgütsel Muhalefet

Varyanslar eşit

1,379

,241

Varyanslar eşit değil

Yapılan t-testi sonucunda cinsiyet açısından kadın ve erkekler arasında anlamlı bir farklılık
bulunmamıştır. H1 hipotezi reddedilmiştir. Diğer taraftan aritmetik ortalamalara bakıldığında
kadınlarda yatay muhalefet daha fazla görülmekte iken erkeklerde dikey muhalefet daha fazladır.
Örgütsel muhalefet davranışı sergileme eğiliminin kadınlarda daha yüksek olduğu görülmektedir,
ancak istatistiki olarak bir farklılık bulunamamıştır.
H2: Örgütsel muhalefet algılaması medeni duruma göre farklılık göstermektedir.
Tablo 5: Medeni Duruma Açısından Örgütsel Muhalefeti Ortalamaları
Dikey Muhalefet

Medeni Durum
Evli
Bekâr

Yatay Muhalefet

Evli
Bekâr

Örgütsel Muhalefet Ortalaması

Evli
Bekâr

1299

n

x̄

186

3,74

,7640

56

3,74

,5807

186

3,45

,7346

56 3,50
186 3,59
56
3,62

,5595
,6579
,4843

SS
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Tablo 6: Medeni Durumlara Göre Örgütsel Muhalefet T Testi Bulguları
F
Varyanslar eşit

Dikey Muhalefet

4,114

Varyanslar eşit değil
Varyanslar eşit

Yatay Muhalefet

5,331

Varyanslar eşit değil
Örgütsel Muhalefet

Varyanslar eşit

5,389

Varyanslar eşit değil

t

df

Sig.

-,034

240

-,040

117,770

-,541

240

-,625

117,482

-,324

240

-,380

121,908

,044

,022

,021

Araştırmanın ikinci hipotezini test etmek için yapılan t-testi sonucunda, katılımcıların medeni
durumları ile örgütsel muhalefet algılamaları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. H 2 hipotezi
kabul edilmiştir. Ayrıca aritmetik ortalamalarına bakıldığında her boyutta bekârların daha fazla
örgütsel muhalefet algılamasına sahip oldukları tespit edilmiştir.
H3: Örgütsel muhalefet algılaması yaşa göre farklılık göstermektedir.
Tablo 7: Yaş Açısından Örgütsel Muhalefet Ortalamaları

Dikey Muhalefet

Yatay Muhalefet

Örgütsel Muhalefet Ortalaması

n
16
35
43
42
43
32
31
242
16
35
43
42
43
32
31

x̄
3,53
3,75
3,79
3,63
3,72
3,86
3,81
3,74
3,48
3,48
3,31
3,51
3,33
3,64
3,57

SS
,9492
,5703
,6603
,7507
,9010
,5593
,7010
,7246
,7960
,6860
,7112
,5438
,8495
,5725
,6988

20-25 yaş
26-30
31-35
36-40

242
16
35
43
42

3,46
3,50
3,61
3,55
3,57

,6973
,7645
,5435
,5832
,5932

41-45
46-50
51-55
Toplam

43
32
31
242

3,52
3,75
3,69
3,60

,7938
,4358
,6230
,6213

20-25 yaş
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
Toplam
20-25 yaş
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
Toplam
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Tablo 8: Yaş Gruplarına Göre Örgütsel Muhalefet Farklılıkları
Sum of

Dikey Muhalefet

Yatay Muhalefet

Örgütsel Muhalefet

Mean

Squares

df

Square

F

Sig.

2,011

6

,335

,633

,704

Gruplar içi

124,545

235

,530

Toplam

126,556

241

3,181

6

,530

1,093

,367

Gruplar içi

114,016

235

,485

Toplam

117,196

241

Gruplararası

1,502

6

,250

,643

,696

Gruplar içi

91,529

235

,389

Toplam

93,031

241

Gruplararası

Gruplararası

Yapılan Anova testi sonucunda, katılımcıların yaş değişkenleri açısından örgütsel muhalefet, yatay
muhalefet ve dikey muhalefet boyutları açısından anlamlı bir farklılık bulunmadığından H3 hipotezi
reddedilmiştir. Aritmetik ortalamalara bakıldığında ise yatay muhalefet davranışı en fazla 46-50 yaş
aralığındaki katılımcılarda, en az 31-35 yaş aralığındaki katılımcılarda görülmekte iken dikey
muhalefet davranışı en fazla 46-50 yaş aralığındaki katılımcılarda, en az 20-25 yaş aralığındaki
katılımcılarda görülmektedir. Örgütsel muhalefet davranışının en yüksek olduğu yaş grubu 46-50
yaş, en düşük olduğu yaş grubu ise 20-25 yaştır.
H4: Örgütsel muhalefet algılaması ünvana göre farklılık göstermektedir.
Tablo 9: Ünvanlara Göre Örgütsel Muhalefet Ortalamaları
Dikey Muhalefet

Yatay Muhalefet

Örgütsel Muhalefet
Ortalaması

n
36
35
62
63
46
242
36
35
62
63
46
242
36
35
62
63
46
242

Prof. Dr.
Doçent
Dr. Öğr. Üyesi
Arş. Gör.
Öğr. Gör.
Toplam
Prof. Dr.
Doçent
Dr. Öğr. Üyesi
Arş. Gör.
Öğr. Gör.
Toplam
Prof. Dr.
Doçent
Dr. Öğr. Üyesi
Arş. Gör.
Öğr. Gör.
Toplam

1301

x̄
3,72
3,77
3,82
3,63
3,78
3,74
3,53
3,50
3,40
3,38
3,55
3,46
3,62
3,64
3,61
3,50
3,67
3,60

SS
,8499
,7894
,6697
,7305
,6382
,7246
,7760
,7711
,6403
,6351
,7394
,6973
,7166
,6947
,5520
,6236
,5786
,6213
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Tablo 10: Ünvanlar Açısından Gruplar Arasındaki Farklılık Bulguları
Sum of

Dikey Muhalefet

Yatay Muhalefet

Örgütsel Muhalefet

Mean

Squares

df

Square

F

Sig.

1,297

4

,324

,614

,653

Gruplar içi

125,259

237

,529

Toplam

126,556

241

1,269

4

,317

,649

,628

Gruplar içi

115,927

237

,489

Toplam

117,196

241

,875

4

,219

,563

,690

Gruplar içi

92,156

237

,389

Toplam

93,031

241

Gruplararası

Gruplararası

Gruplararası

Yapılan Anova testi sonucunda, katılımcıların ünvan değişkenleri açısından örgütsel muhalefet,
yatay muhalefet boyutu ile dikey muhalefet açısından anlamlı bir farklılık bulunmadığından H 4
hipotezi reddedilmiştir. Aritmetik ortalamalara bakıldığında ise yatay muhalefet davranışı en fazla
öğretim görevlisi ünvanındaki katılımcılarda görülmekte iken dikey muhalefet davranışı en fazla
doktor öğretim görevlisi ünvanındaki katılımcılarda görülmektedir. Örgütsel muhalefet davranışının
en yüksek olduğu grup öğretim görevlisi ünvanındaki katılımcılardır.
H5: Örgütsel muhalefet algılaması çalışma süresine göre farklılık göstermektedir.
Tablo 11: Çalışma Süresine Bağlı Örgütsel Muhalefet Ortalamaları
n

x̄

SS

1 yıldan az

13

3,56

,5832

1-5 yıl

82

3,67

,6833

6-10 yıl

49

3,84

,7670

11-15 yıl

23

3,82

,6394

16-20 yıl

43

3,84

,7063

20 yıldan fazla

32

3,66

,8858

Toplam

242

3,74

,7246

1 yıldan az

13

3,35

,4935

1-5 yıl

82

3,39

,7249

6-10 yıl

49

3,38

,7359

11-15 yıl

23

3,57

,6546

16-20 yıl

43

3,62

,5757

20 yıldan fazla

32

3,51

,8022

Toplam

242

3,46

,6973

Örgütsel Muhalefet

1 yıldan az

13

3,45

,4539

Ortalaması

1-5 yıl

82

3,53

,6391

6-10 yıl

49

3,61

,6391

11-15 yıl

23

3,69

,5567

16-20 yıl

43

3,73

,5436

20 yıldan fazla

32

3,58

,7389

Toplam

242

3,60

,6213

Dikey Muhalefet

Yatay Muhalefet
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Tablo 12: Çalışma Süreleri Açısından Örgütsel Muhalefet Farklılıkları
Sum of

Dikey Muhalefet

Yatay Muhalefet

Örgütsel Muhalefet

Mean

Squares

df

Square

F

Sig.

Gruplararası

2,127

5

,425

,807

,546

Gruplar içi

124,429

236

,527

Toplam

126,556

241

Gruplararası

2,394

5

,479

,984

,428

Gruplar içi

114,803

236

,486

Toplam

117,196

241

Gruplararası

1,699

5

,340

,878

,496

Gruplar içi

91,332

236

,387

Toplam

93,031

241

Yapılan Anova testi sonucunda, katılımcıların çalışma yılı değişkenleri açısından, dikey muhalefet
boyutu, yatay muhalefet boyutu ve de örgütsel muhalefet açısından anlamlı bir farklılık
bulunmadığından H5 hipotezi reddedilmiştir. Aritmetik ortalamalara göre ise yatay ve dikey
muhalefet davranışı ortalaması, en fazla 16-20 yıl arasında çalışma süresi bulunan katılımcılarda
görülmektedir. En az puan ise 1 yıldan az çalışma süresi bulunan katılımcılarda olduğu tespit
edilmiştir. Bu durumda yeni işe başlayan kişilerin örgütsel muhalefet açısından pek hareket içinde
oldukları söylenemez.
H6: Örgütsel muhalefet algılaması yönetim görevine göre farklılık göstermektedir.
Tablo 13: Yönetim Görevine Bağlı Örgütsel Muhalefet Farklılıkları
Yönetim Görevi
Dikey Muhalefet
Var
Yok
Yatay Muhalefet
Var
Yok
Örgütsel Muhalefet Ortalaması Var
Yok

N
66
176
66
176
66
176

x̄
3,94
3,67
3,52
3,44
3,73
3,55

SS
,6132
,7506
,6692
,7081
,5216
,6495

Tablo 14: Yönetim Görevi Açısından Örgütsel Muhalefet Farklılıkları
Dikey Muhalefet

Varyanslar eşit

F
2,266

Sig.
,134

Varyanslar eşit değil
Yatay Muhalefet

Varyanslar eşit

,210

,647

Varyanslar eşit değil
Örgütsel Muhalefet Varyanslar eşit

1,452

Varyanslar eşit değil

1303

,229

t
2,614

df
240

Sig. (2-tailed)
,010

2,863

141,923

,005

,825

240

,410

,846

122,977

,399

1,981

240

,049

2,187

144,422

,030
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Yapılan t-testi sonucunda yönetim görevi bulunan katılımcılar ile yönetim görevi bulunmayan
katılımcıların dikey muhalefet ve örgütsel muhalefet davranışı açısından farklılıklar tespit edilmiştir.
Bu durumda H6 hipotezi kabul edilmiştir. Diğer taraftan aritmetik ortalamalara bakıldığında, yönetim
görevi bulunan katılımcılarda dikey ve yatay muhalefet boyutları puanları ve örgütsel muhalefet
puanları daha yüksek olarak bulunmuştur. Bu durumda yönetici konumunda olan kişilerin örgütsel
muhalefet algılamalarının daha fazla olduğu söylenebilir.
H7: Örgütsel muhalefet algılaması kurul üyeliğine göre farklılık göstermektedir.
Tablo 15: Kurul Üyeliğine Göre Örgütsel Muhalefet Ortalamaları
Kurul Üyeliği n
x̄
Evet
75 3,84
Hayır
167 3,69
Yatay Muhalefet
Evet
75 3,48
Hayır
167 3,45
Örgütsel Muhalefet Ortalaması Evet
75 3,66
Hayır
167 3,57
Dikey Muhalefet

SS
,7039
,7312
,7306
,6839
,6363
,6144

Tablo 16: Kurul Üyeliğine Göre Örgütsel Muhalefet Farklılıkları
F
Dikey Muhalefet

Varyanslar eşit

Sig.

,691

,407 1,468

Varyanslar eşit değil
Yatay Muhalefet

Varyanslar eşit

,550

Varyanslar eşit değil
Örgütsel Muhalefet Varyanslar eşit

,013

Varyanslar eşit değil

t

,459

df

Sig. (2-tailed)

240

,143

1,490 147,629

,138

,276

240

,783

,269 134,432

,788

,910 1,010

240

,314

,996 138,144

,321

T-testi sonucuna göre kurul üyeliği bulunan katılımcıların örgütsel muhalefet, yatay ve dikey
muhalefet davranışı açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. H 7 hipotezi reddedilmiştir.
Aritmetik ortalamalara bakıldığında ise kurul üyeliği bulunan katılımcıların örgütsel muhalefet,
yatay ve dikey muhalefet ortalamaları kurul üyeliği bulunmayan katılımcılara göre daha yüksek
olduğu görülmektedir.

5. SONUÇ
Bu çalışmada, Denizli ili Pamukkale Üniversitesi’nde görev yapan akademik personelin örgütsel
muhalefet düzeyleri incelenmiştir. Ayrıca katılımcıların demografik özellikleri açısından örgütsel
muhalefet algılamaları arasında farklılıkların olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma, internet
üzerinden cevaplanan anket üzerinden yürütülmüş ve yüzyüze anket yöntemiyle de cevaplayıcıların
sayısı arttırılmaya çalışılmıştır. Analizler 242 adet geçerli veri seti üzerinden değerlendirilmiştir.
Örgütsel muhalefet davranış ifadeleri açısından değerlendirildiğinde; dikey muhalefet boyutu içinde
en çok görülen uygulamanın “üniversitedeki yetersizlikleri gidermek için yönetici ya da yönetici
yardımcısına önerilerde bulunmak” olduğu ortaya çıkmıştır. En az tercih edilen dikey muhalefet
uygulamasının ise “üniversitedeki yetersizlikleri herkesin yanında eleştirmek” olduğu bulunmuştur.
Örgütsel muhalefet davranış boyutlarının demografik değişkenler açısından ele alınması neticesinde
ortaya çıkan bulgulara göre; cinsiyet değişkeni açısından anlamlı farklılık bulunmamıştır. Ancak
ortalamalara bakıldığında, erkek çalışanlar, kadın çalışanlara göre daha fazla dikey muhalefet
davranışı sergileyerek açıktan muhalif olma cesaretini daha fazla göstermektedir. Kadın çalışanların
yatay muhalefet puanları daha yüksektir. Genel örgütsel muhalefet ortalamaları açısından kadın
çalışanların örgütsel muhalefet algısı erkek çalışanlardan daha yüksek olarak tespit edilmiştir.

1304

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

Akademik personelin medeni durumları ile örgütsel muhalefet algılamaları arasında anlamlı
farklılıklar tespit edilmiştir. Yatay muhalefet, dikey muhalefet ve örgütsel muhalefet ortalamaları
açısından gruplar arasında farklılıklar söz konusudur. Aritmetik ortalamalarına bakıldığında her
boyutta bekârların evlilere göre daha fazla örgütsel muhalefet algılamasına sahip oldukları tespit
edilmiştir.
Katılımcıların yaş grupları açısından örgütsel muhalefet algılamalarında anlamlı farklılıklar
bulunamamıştır. Ortalamalara bakıldığında ise örgütsel muhalefet davranışının en yüksek olduğu yaş
grubu 46-50 yaş, en düşük olduğu yaş grubu ise 20-25 yaştır. Yaşlı kişilerin örgütsel muhalefet
konusunda daha cesaretli oldukları söylenebilir.
Akademik personelin ünvanları ile örgütsel muhalefet algılamaları arasında anlamlı bir farklılık
bulunmamakla beraber aritmetik ortalamalara göre örgütsel muhalefet davranışının en yüksek olduğu
grup öğretim görevlisi ünvanındaki katılımcılardır. Daha sonra doçentler ve profesörler en fazla
ortalamaya sahiptir. Her iki boyutta ve genel örgütsel muhalefet ortalamasında en az puana sahip
olan grup ise araştırma görevlileridir.
Katılımcıların çalışma süreleri açısından gruplar arasında anlamlı farklılık bulunamamıştır. Bununla
beraber iş hayatı içinde beş yıl ve daha kısa sürelerde yer alan çalışanlarda, genel olarak beş yıldan
daha uzun bir süredir iş hayatı içerisinde yer alan çalışanlara göre daha düşük örgütsel muhalefet
algısı belirlenmiştir. Yatay ve dikey muhalefet davranış stratejisini sergilemeye en yatkın grubun
genel olarak 16-20 yıl arası kıdeme sahip olan çalışanlar olduğu söylenebilir. Çalışma süresi bir
yıldan az olan çalışanların ise puanı en azdır.
Üniversitede yönetim görevi bulunan kişilerin dikey muhalefet ve örgütsel muhalefet ortalamaları
açısından anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Yönetim görevi olan kişilerin puanları daha yüksektir.
Katılımcıların kurul üyeliklerinin olup olmamasına göre gruplar arasında anlamlı farklılık tespit
edilememiştir.
Toplumsal kalkınmanın ve bilimsel araştırmanın öncüsü olan üniversiteler, aynı zamanda eleştirel
düşüncenin de merkezi olmak durumundadırlar. Eleştirel düşüncenin desteklenmesi, örgütlerin daha
yenilikçi ve yapıcı sonuçlar almasına katkı sağlayarak örgütlerin gelişimini de destekleyecektir.
Eleştirel düşünce, aynı zamanda muhalif davranış sergilemeyi gerektirir. Dikey muhalefetin daha
fazla yapılabildiği örgüt kültürü ve örgüt ikliminin oluşturulması, bu açıdan önemlidir. Üniversite
yönetiminde görev alan yöneticilerin muhalif davranışları destekleyici tutum içinde olmaları,
örgütsel demokrasinin kurum içinde güçlenerek yerleşmesine ve beraberinde örgütsel muhalefetten
yapıcı sonuçlar alınmasına katkı sağlayacaktır. Akademik personelin örgütteki işleyiş ile ilgili yapıcı
ve tutarlı dikey muhalefet davranışı sergilemesi kurumda olumlu gelişim sağlanması adına önemli
ve değerlidir. Akademik personelin eleştirel görüşlerinin dikkate alınması ve değer verilmesi, bu
personelin üniversiteye olan bağlılıklarını ve aidiyet duygusunu arttıracaktır.
Bu çalışma devlet üniversitesi olan Pamukkale üniversitesi için geçerlidir ve çalışmaya sadece
akademik personel dâhil edilmiştir. Çalışmanın diğer devlet ve vakıf üniversitelerinde uygulanarak
araştırma evreninin çoğaltılması gereklidir. Çalışmanın akademisyenlerle birlikte üniversitede görev
alan diğer idari personel için de uygulanması faydalı olacaktır. Bu çalışmada örgütsel muhalefet
davranışları ile demografik faktörler arasındaki ilişkiye bakılmıştır. İleride yapılacak olan
çalışmalarda örgütsel muhalefet boyutunun farklı değişkenler üzerindeki etkisine de bakılabilir.
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ÖĞRETIM ÜYELERININ GIRIŞIMCI ÜNIVERSITE ALGILARI 1
ENTREPRENEUR UNİVERSİTY PERCEPTİONS OF FACULTY
MEMBERS
Andaç TOKSOY2
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, üniversiteler, girişimci üniversiteler.
Key words: Entrepreneurship, Universities, Entrepreneurial Universities.

GİRİŞ VE ÇALIŞMANIN AMACI
Girişimcilik, ekonomik, toplumsal ve küresel kalkınmanın en önemli kriteri kabul edilmektedir.
Günümüzde bu kavramın daha yaygın hale gelmesi için girişimcilik eğitimine gerekli önem ve özen
verilmelidir. Dolayısıyla girişimcilik bilgisine, becerisine ve yeteneğine sahip gençler yetiştirmek
hem üniversiteler açısından hem de toplumsal açıdan yapılabilecek en önemli işlevlerden birisi haline
gelmiştir. Üniversiteler, ürettikleri bilgiyi gelişen teknoloji ile birlikte yeni girişimlere kaynak olacak
şekilde kullanmalıdırlar. Bu bağlamda üniversitelerin sahip oldukları olanakları girişimcilik destek
programları ile gençlere ve topluma katkı sağalayacak şekilde kullanmaları beklenmektedir.
Girişimci üniversite kavramı ile üniversiteler ve sanayi arasında işbirliğini destekleyecek
faaliyetlerin arttırılması, bilgi ile ekonomiye katkıda bulunulması, istihdam yaratılması ve rekabet
ortamının oluşmasının sağlanması beklenmektedir. Bu çalışmada İstanbul’da faaliyet gösteren bir
üniversitede görev yapan öğretim üyelerinin görüşleri anket yardımı ile toplanarak
değerlendirilecektir.

LİTERATÜR TARAMASI
Farklı sektörlerde yeni düşünce ve fikirlerin yaratılmasıyla ortaya çıkan girişimcilik kavramı,
özellikle akademi ve bilimin yuvası olan üniversitelerde gittiçe önemi artan bir kavram haline
gelmektedir. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerine büyük etkisi olan üniversitelerde araştırma ve
geliştirme faaliyetleri yoğun bir şekilde gerçekleşmektedir (Odabaşı ve ark. 2010, s.127). Bu kavramı
eğitimin bir parçası haline getirmiş, yeni iş fikirlerinin ortaya çıkması için yeterli ortamı
oluşturabilmiş üniversiteler, girişimci üniversite tanımı içerisinde yer almaktadır. Akademik
çalışmalar yapmak, bilimsel bilgi üretmek ve bu bağlamda analitik düşünebilmeyi öğrencilere
kazandırmak üniversitelerin temel fonksiyonudur (Yücebalkan ve ark. 2010). Girişimci üniversite
tanımı altında faaliyette bulunan üniversitelerin sadece bilgi üretmekle kalmamaları, yanı sıra bilgiyi
etkin ve verimli bir şekilde sanayi ile işbirliği yaparak danışmanlık, bilimsel projeler, patent, lisans
gibi anlaşmalarla geliştirmeye katkıda bulunmaları beklenmektedir. (Çetin 2007, s.232) Akademik
personelini ve diğer çalışanlarını sahip oldukları teknolojik yetenek ve olanaklarla eğiten
üniversiteler bu stratejik rollerini yerine getirirken hem ekonomiye hem de girişimciliğe teşvikte
bulunmaktadırlar (İbicioğlu, Taş, Özmen, 2010:57). Günümüzde girişimci üniversiteler bulundukları
çevreye istihdam yaratarak ekonomiye de katkıda bulunmaktadırlar. (Kavilli Arap, 2010:11)
Girişimci üniversite kavramı ilk kez Clark’ın Girişimci Üniversitelerin Yaratılması: Dönüşümün
Organizasyonel Boyutu adlı kitabında ortaya çıkmıştır. (1998, 355) Kitapta girişimci üniversite
olarak ifade edilen kavrama göre üniversiteler; organizasyonel anlamda değişimlere ayak
uydurabilen, sanayi ile işbirliği içinde olan, girişimciliği teşvik eden ve stratejik kararlar alabilen
yapılar olarak ifade edilmiştir. (Aalerud, 2004, s.23). Girişimci üniversite kavramını Cook ve
arkadaşları üniversitelerin bilgi birikimlerinin ticari hale gelmesi olarak ifade ederken, Etzkowits ise
Bu etkinliğe katılım 2019 – 2020 sayılı ULEP kararıyla İstanbul Kültür Üniversitesi tarafından
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üniversitelerin içlerine dönük akademik çalışmaların yerine akademinin sektörle işbirliği içindeki
çalışmaların ağırlık kazanması olarak ifade etmektedir. Girişimci tanımlarında yer alan risk kavramı,
üniversiteler açısından da önemli hale gelmektedir. Girişimci üniversitelerde ise bu riski alacak
olanlar orgnizasyon şemasında yönetici pozisyonunda olan kişilerdir. Girişimci üniversiteler iki
fonksiyonu gerçekleştirmek için faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Bunlardan ilki kendi işlerini
kurabilecek, yeni iş fikirleri geliştirebilecek, risk alarak girişimci ruha sahip öğrenciler yetiştirmek.
Diğer fonksiyonu ise istihdam yaratmak amacıyla teknoparklar ve üniversite sanayi işbirliği
kapsamında faaliyetlerde bulunmaktır. (Özer, 2011,91) Bu işlevleri üçlü sarmal olarak bir model
haline getiren Etzkowitz’in ardından Leydesdorff akademik girişimcilik, sektörel bazda stratejik
ittifaklar gibi bu modeli daha da geliştirmiştir. (Koç ve Menteş, 2007)

TASARIM VE YÖNTEM
Araştırmanın amacı üniversitede görevine devam eden akademik personelin girişimci üniversite
algısını tespit etmektir. Araştırmanın evreni YÖK’e bağlı vakıf üniversitelerinde görev yapan
akademik personel oluşturmaktadır. Örneklem, İstanbul’da faaliyet gösteren bir vakıf üniversitesinde
çalışan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Eğitim Fakültesi’nde çalışan akademisyenlerden
oluşmaktadır. Veriler 5 Temmuz 2019 - 1 Ağustos 2019 tarihleri arasında toplanmış olup, araştırma
için hala toplanmaya devam edilmektedir.
Araştırma için bilgi toplama aracı olarak anket tekniği kullanılmıştır. Öncelikle pilot çalışma
kapsamında yapılmış 100 adet anket formu doldurulmuştur. Anket çalışmasına hala devam edilmekte
olup örneklem sayısı arttırılacaktır. Ayrıca çalışma bir devlet üniversitesinde de yapılacak olup,
devlet ve vakıf üniversitesi arasında farklılık olup olmadığı araştırmaya dahil olacaktır. Çalışmada
kullanılan anket soruları Ökmen ve Bal’ın “Üniversite Yönetimlerinin Girişimci Üniversite
Kavramına İlişkin Görüşleri” başlıklı çalışmalarından alınmıştır. Ankette yer alan 20 soru ile
demografik değişkenlere ait sorular bulunmaktadır. Katılımcıların anket sorularına ne derece katılıp
katılmadıklarını ölçmek için 5’li Likert ölçeği kullanılmıştır. Anketlerden elde edilen veriler SPSS
20 programı kullanılarak analiz edilmiştir.

BULGULAR VE TARTIŞMA
Araştırmaya dahil edilen katılımcılardan 55 kişi kadın, 45 kişi ise erkek akademisyenlerden
oluşmuştur. Anketin güvenilirlik katsayısı Cronbach Alfa 0,75 olarak bulunmuştur. Katılımcıların
yarıdan fazlasının uzmanlık alanları Sosyal Bilimler olarak tespit edilmiştir. Üniversitelerde değişim
zorunludur önermesine %90 oranında pozitif katılım sağlanmıştır. Üniversitelerin özerk olmadığı
görüşü (%70) çoğunluk olarak ifade edilmiştir. Üniversitelerin kendi finansal kaynaklarını
oluşturmaları konusu girişimci üniversite modeli için önemli bir önermedir. Katılımcıların %80’i
olumlu cevap vermiştir. Yükseköğretim finansmanının devlet tarafından karşılanması gereken bir
hizmet olduğuna verilen cevaplar %65 oranında tespit edilmiş olup, girişimci üniversite modelini
devlet üniversitelerinin benimsedikleri %53 oranında ortaya çıkmıştır. Bunu takiben girişimci
üniversite modelinin devlet üniversitelerini kamusal özelliğinden uzaklaştığını ifade eden önerme
%35 oranında analiz edilmiştir. Devlet üniversitelerinin amaçlarının sadece eğitim vermek olduğu
önermesi %45, kamusal niteliğinden uzaklaşmasını olumlu buluyorum önermesi ise % 31 olarak
negatif ifade edilmiştir. Eğitim kalitesinin parasal gelir elde eden üniversitelerdeki güveni azaltmakta
olduğu önermesi %23 oranında çıkmıştır. Üniversitelerin finansal kaynaklarını kendileri
oluşturduklarını ifade eden önerme %78 oranında olumlu görüş yönündedir. Üniversite ve sanayi
işbirliklerine ve ortak araştırmalara olumlu cevaplar verilirken, üniversitelerin kendi kaynaklarını
yaratmaları gerektiği ve bu strateji bağlamında üniversitelerin gelişmeye açık oldukları olumlu
ifadelerle tespit edilmiştir. Yanı sıra üniversitelerde özerklik ile para kazanmaları arasında doğrusal
bir ilişki olduğu anlamlı olarak iafedelerde yer almıştır. Katılımcılar üniversite ve sanayi
işbirliklerinin üniversitelerin özerk yapılarına zarar verdikleri ifadesine %23 oranında negative görüş
bildirmişlerdir. Ayrıca teknoparkların üniversitelerin gelişimleri için gerekli olduğu görüşü de %78
oranında çıkmıştır. Yanı sıra üniversite sanayi işbirliklerinin etik açıdan sakıncaları olduğu görüşü
%23 olarak analiz edilmiştir. Çalışma halen bir vakıf üniversitesinde devam etmektedir. Ayrıca
İstanbul’da faaliyet gösteren bir devlet üniversitesinde de yapılması planlanmakta olup karşılaştırma
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yapılacaktır. Bu bağlamda örneklem sayısının artmasıyla birlikte başka değişkenler eklenerek
araştırma literatüre katkı sağlayacaktır.

SONUÇ, ÖNERİLER VE KISITLAR
Gerek dünyada gerekse ülkemizde girişimci üniversite olma hem ekonomiye katkı sağlaması hem de
istihdam yaratması bakımından önemli hale gelmiştir. İstanbul’da faaliyet gösteren bir vakıf
üniversitesinde görev yapan akademik kadroya yapılmış olan ve hala devam eden bu çalışmada
üniversitelerin girişimci üniversite olma yolunda faaliyetlerine devam etmesi konusunda olumlu
görüşlerinin olduğu tespit edilmiştir. Özellikle üniversite-sanayi işbirliği kapsamında yapılan
çalışmaların tarafların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda bilimsel hedefler esas alınarak rekabeti
arttıracak bir nitelikte olması gerektiği önemli bulgular arasındadır. Akademik personelin de
motivasyonunu arttıracak bir eylem planı ile girişimci üniversite olmaya özendirecek, öğrencileri
teşvik edecek çalışmalarla üniversite sanayi işbirliği ile ekonomiye de katkı sağlanması esas
alınacağı düşünülmektedir. Girişimci üniversite algısı üzerinde örneklemin demografik özelliklerinin
farklılıkları analiz edildiğinde, cinsiyet dışında anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır.
Katılımcıların cinsiyetleri bakımından ortaya çıkan analizde kadın akademisyenlerin girişimci
üniversiteye bakış açılarının daha pozitif olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın hala devam ettiği
dikkate alındığında sayınn da artması ile birlikte araştırma sonuçlarının demografik değişkenlerle
birlikte benzer sonuçlara ulaşılacağı düşünülmektedir.
İçinde yaşadığımız bilgi dünyasının en önemli gerekliliği olan ve rekabeti arttırıcı unsurlardan
etkinlik, verimlilik gibi stratejik dönüşümlerin üniversitelerde yerini almasını beklemek sadece
üniversite yöneticilerine değil tüm akademik kadronun birincil hedefi haline gelmelidir. Bu
bağlamda girişimci üniversite olmak için başta üniversite ile iş dünyası, akademisyenlerle öğrenciler
arasında oluşturulacak bir girişimcilik kültürü oluşturulmalı eşvik edici düzenlemeler yapılmalıdır.
Ülkelerin kalkınmasında önemli bir yere sahip olan üniversitelerin kaynak bulma konusunda devlet
ve vakıf üniversitelerinde farklılık gösterdiği dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla üniversitelerin kendi
kaynaklarını kendileri bulmaları girişimci ünivesite modelini benimsemeleri açısından daha istekli
oldukları görüşü kabul görmektedir.
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GEMİ YAPIMI/YAT İNŞA MEZUNLARININ SEKTÖRDEN
BEKLENTİLERİ
THE EXPECTATIONS OF SHIP BUILDING/YACHT BUILDING
GRADUATES FROM THE SECTOR
Mehmet ÇOLAK1

Tahsin ÇETİN2

Serdar ÜNALDI3

ABSTRACT
Muğla/Bodrum which has an important place in terms of marine and tourism activities of our country
that is surrounded on three sides by the sea also creates brands with the yacht building sector
worldwide. The yacht building sector makes great contributions to our economy with services such
as maintenance-repair and overwintering.
Ship building area provides training in the branch of yacht building to train intermediate staff under
the name of vocational education for the yacht building sector, which operates in Mugla/Bodrum.
The corporation which is one of approximately 15 schools producing graduates across Turkey
produces an insufficient number of graduates and the rate of graduates to participate in the sector and
to stay in the business is too weak.
With the study implemented, it was aimed to determine the expectations of graduates who had
received Ship Building/Yacht Building training at high school level in Mugla/Bodrum from the
sector and the subjects in which they could be successful at work. Within the scope of the study,
nearly 40 graduates who had received yacht building training in the district of Bodrum were reached
and interviewed face-to-face and a sector-related questionnaire which had been prepared before was
applied to them.
As a result of the study, it was determined that the graduates had higher expectations about; a wage
above minimum wage, safe and healthy working environments and promotion of professional
development. In the study, it was also determined that the graduates were eager to attend higher
education, which is sort of a continuation of yacht building training. Yacht building technicianship
and engineering training, which has not been carried into effect in Turkey yet, is encountered as an
area with a higher possibility of being chosen by graduates.
Keywords: Yachting, Shipbuilding, Employment, Entrepreneurship, Vocational Training.
JEL: D29, J21, M13.
ÖZET
Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin denizcilik ve turizm faaliyetleri açısından önemli bir yere sahip
olan Muğla/Bodrum, yat inşa sektörüyle de dünya çapında markalar oluşturmaktadır. Yat inşa
sektörü, bakım-onarım, kışlama gibi hizmetlerle ekonomimize büyük katkılar sağlamaktadır.
Muğla/Bodrumda faaliyet gösteren Yat İnşa sektörüne yönelik ara eleman yetiştirmek için mesleki
eğitim adı altında gemi yapımı alanı, yat inşa dalında eğitim verilmektedir. Türkiye genelinde mezun
veren yaklaşık 15 okuldan biri olan kurumdan mezun sayısının yetersiz olduğu, mezunların sektöre
katılım ve işe devam oranının ise oldukça zayıf olduğudur.
Yapılan çalışma ile Muğla/Bodrumda, lise düzeyinde Gemi Yapımı/Yat İnşa eğitimi almış
mezunların sektörden beklentileri ve iş başında verimli olabileceği konular saptanmaya çalışılmıştır.
Prof. Dr., MSKÜ-Teknoloji Fakültesi, cmehmet@mu.edu.tr
Araş. Gör. Dr., MSKÜ-Teknoloji Fakültesi, tahsincetin@mu.edu.tr
3 Teknik Öğretmen, Bodrum/Gündoğan Fahriye Ilıcak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, unaldiserdar@gmail.com
1
2
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Çalışma kapsamında, Bodrum ilçesinde yat inşa eğitimi almış yaklaşık 40 mezun öğrenciye ulaşılıp
yüz yüze görüşülmüş, sektöre yönelik önceden hazırlanan anket çalışması uygulanmıştır.
Çalışma sonucunda mezunların; asgari ücretin üzerinde bir maaş, güvenli ve sağlıklı iş ortamları,
mesleki gelişime destek gibi konularda yüksek beklentide oldukları saptanmıştır. Çalışmada aynı
zamanda mezunların; yat inşa eğitiminin devamı niteliğinde olan yükseköğretime devam etme
istekleri olduğu belirlenmiştir. Türkiye’de henüz hayata geçirilmemiş olan yat inşa teknikerliği ve
mühendisliği eğitimi mezunlar tarafından tercih edilme ihtimali yüksek bir alan olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yatcılık, Gemi Yapımı, İstihdam, Girişimcilik, Mesleki Eğitim

1. GİRİŞ
Gemi Yapımı/Yat İnşa eğitimi alarak mezun olan öğrencilerin sektörden beklentileri, mesleki bilgi
ve beceri düzeyleri, mesleki eğitimlerine uygun üniversite programı istekleri ve beklenti konularını
içeren fazlaca bir çalışma yapılmadığından bu çalışmanın amacı önemli görülen ilgili beklenti
konularını ele almıştır.
2004-2005 eğitim öğretim yılında Bodrum/Gündoğan’da yat inşa mesleki eğitimi başlamış ve bu
güne kadar yaklaşık 100 üzeri mezun vermiştir (Anonim 1, 2019). Ülkemizde lise düzeyinde yat inşa
eğitiminden mezun veren 15 okul bulunmaktadır. Bodrum’a yakın mesafe okullar ise İzmir ve
Muğla/Fethiye’de olmak üzere birer tanedir. Bodrumdaki okulun hitap ettiği alan oldukça geniş bir
bölgeye hitap etmekte; kuzeyde Didim, Milas, güneyde Marmaris, Datça’ya yayılmış ve bu yüzden
bölgedeki varlığı mesleki eğitime, istihdama ve yat sektörünün ihtiyaçlarına karşılık vermesi
bakımından oldukça önemlidir.
Çalışan ihtiyacını usta-çırak ilişkisiyle gideren yat işletmelerinin günümüzde çıraklık uygulamasının
azalmasından hatta yok olma derecesine ulaşmasından dolayı nitelikli personel bulma ve yetiştirme
konularında sıkıntılar yaşamaktadırlar. Bu durum, yıllardır çok iyi işler başarmış marka olmuş
Bodrum’daki yat inşa ustalığının zamanla kaybolmasına neden olabileceğidir.
Mesleki eğitimi verilen alanda çalışma durumu olarak, insan kaynağının yerinde ve verimli
kullanılması açısından oldukça önemli bir husustur. Ayrıca mezunlara uygulanan anket
seçeneklerinde alanıyla ilgili bir meslekte çalışıp çalışmadığı da saptanmaya çalışılmıştır.
Bu çalışma ile yat inşa eğitimi alarak mezun olmuş öğrencilerin sektörden; istihdam, ücret, mesleki
gelişim, iş sağlığı ve güvenliği gibi konulardaki beklentilerini saptamayı ve sektöre verimli
olabileceği konulardan; malzeme bilgisi, tasarım-proje bilgi ve becerisi, malzemelere şekil form
verme becerisi, yat imalatı işlem basamaklarını bilme ve uygulama düzeyi, makine ve el aletlerini
kullanma ve bakım-onarım yapabilme düzeyi, iş sağlığı ve güvenliği sorumluluk düzeyini belirleme
ile sektörden beklentilerin neler olduğunu belirlemeyi amaçlamıştır. Mezunlar, lise düzeyinde aldığı
mesleki eğitimin; teknik detaylarını, ahşap ve kompozit malzemelerden yat imalatı işlemlerini,
devamı niteliğinde olan üniversite programlarında öğrenim görme isteğinin derecesini de çalışmada
kapsamlı olarak belirtmişlerdir.
Mesleki eğitimini liselerde alan öğrencilerin üniversite programlarında öğrenimlerine devam
edememeleri başka programlara yönelmelerini zorunlu kılacak olduğundan ayrıca bilgi ve mesleki
becerilerini geliştirmek yerine teknik bilgi düzeylerini daha da düşürebileceğidir.
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2. LİTERATÜR ÖZETİ
Türkiye, genel yat üretiminde dünyada ilk on ülke arasında bulunurken megayat üretiminde de ilk
beş arasında gidip gelmektedir. Ülkemizde bu sektörde her türlü teknolojik olanak ve iş gücü
imkanları bulunmaktadır. Türkiye bu konumunu büyük ölçüde 3 tarafının denizlerle çevrili olmasına,
Avrupa’ya olan coğrafi yakınlığına, ucuz ve kaliteli hammade ile işgücüne borçludur diyebiliriz
(Anonim 1, 2019).
Türkiye’deki tekne ve yat inşa endüstrisi, bugün sahip olduğu işgücü, kaliteli imalatları, modern
teknolojisi ve üstün girişimcilik ruhu sayesinde inşa ettiği tekneleri rekabetçi fiyatlarla uluslararası
piyasaya arz edebilmektedir. Ülkemiz tekne ve yat imalatçıları tarafından, uluslararası standartlara
uygun olarak ve son yıllarda “CE” işaretli olarak imal edilen yat ve tekneler, bu sektörde gelişmiş
ülkelere ihraç edilmekte ve sahip oldukları kalite açısından da övgü ile söz edilmektedir (Ünlüsü,
2010).
Türkiye’de dünyanın sayılı en büyük yatları inşa edililebilmektedir. Ancak şunu önemle belirtmek
gerekir ki, Türkiye, bugün “yat’’ yapımında, denizcilik endüstrisinde hem iç mekan tasarımında
büyük bir tasarım ülkesi olmasa da olma yolunda büyük bir ilerleme gösterebilmektedir. İstanbul’da,
Antalya’da, Muğla’da ya da İzmir’de, dünyanın saygın yat markaları tersanelerle anlaşma yapmakta
ve seri üretimler yapmaktadır ancak, bu markaların tasarım ofisleri genelde maalesef yabancı
ülkelerde bulunmaktadır. Baş tasarımcıları, tasarımcıları ve mühendisleri ezici oranda yabancılardır.
Saygın bir yat dergisinde, dünyadaki tasarım ofislerinin listesine bakıldığında görülür ki, bu konuda
Türkiye’nin adı az derecede geçmektedir. Dünyada, yat tasarımında, eğilimleri yönlendiren, bu
pazardaki uluslararası politikaları belirleyen, tüketim alışkanlıklarını kodlayan en büyük merkez,
Fransa’nın güney kıyılarından İtalya’da Viareggio’ya kadar uzanan kıyı şerididir. Bu merkezin
dışında ise İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD gibi ülkeler bulunmaktadır. Türkiye bu anlamda;
İspanya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Avustralya hatta İsviçre gibi ülkelerin bulunduğu bir yörüngede
ağır adımlarla seyretmektedir (Anonim 2, 2019).

3.MATERYAL, METOT VE UYGULAMA
Eğitim ve mesleki hayatta önemli bir yere sahip olan gemi yapımı / yat inşa bölümü, yetiştirmiş ve
yetiştirmekte oldukları çok sayıda kalifiye eleman ile Türkiye’nin gelişiminde etkili olmakta ve
bacasız sanayi ekonomik alanında yönlendirici olarak rehber konumun da bulunmaktadırlar. Bundan
dolayı büyük bir beklenti içinde olan mezunların sektörden beklentilerine yönelik hazırlanmış anket
soruları ile gerçek beklentileri yat ve marina konusunda marka olmuş Muğla/Bodrum ilçesindeki
mesleki eğitim okulu ve sektörde çalışan mezun ve mezunları üzerinden açıklamaktır.
Çalışmanın amacı, seçilmiş örnek olan Bodrum’da yat sektöründe çalışan veya çalışmayı düşünen
mezun olacak olan kalifiye personellerin iş akışını hızlı ve güvenli şekilde yapabilmesi için sektörden
beklentileri ile ilgili görüş ve düşüncelerini ortaya koymaktır. Bu anket üç bölümden oluşmaktadır
ve toplam 40 adet sorudan oluşmaktadır. Birinci bölüm kişisel bilgilerin elde edilmesi amacıyla
demografik değişkenlere yönelik hazırlanan 6 soru; ikinci bölüm ise yat sektöründe çalışan mezun
personellerin sektörden beklentileri ile ilgili görüş ve düşüncelerinizi belirlemek amacıyla hazırlanan
8 sorudan meydana gelmektedir. Üçüncü bölümde ise, mezunların bilgi beceri yetenek düzeyleri 26
soru ile belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan anket çalışmasının verileri istatistik programları
aracılığıyla gerekli frekans yüzde analizleri yapılarak aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.
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Cinsiyetiniz?

Yaşınız?

Göreviniz?

Tecrübe?

Mezuniyet?

Mesleki eğitiminize uygun
bir işte çalışıyor musunuz?

Satır Yüzdesi
%

Birinci Bölüm Değişkenleri

Genel Toplam

Satır Toplam

Tablo 1. Demografik Değişken Verileri

Kadın

6

Erkek

34

85,0

15-18

7

17,50

19-22

11

40

15,00

27,50
40

23-26

14

27-30

8

20,00

31+

0

0,00

İşyeri Sahibi

4

10,00

Yönetici

2

5,00

Yönetici Yard.

1

Teknisyen

27

67,50

Çalışmıyor

6

15,00

0-2

25

62,50

2-4

8

40

35,00

2,50

20,00
40

4-6

3

7,50

6-10

3

7,50

10+

1

2,50

Lise

32

80,00

Yüksekokul

7

17,50
40

Lisans

1

Lisansüstü

0

0,00

Okuyor halen

0

0,00

Evet

14

Hayır

26

40

2,50

35,00
65,00

Yukarıdaki demoğrafik değişkenler tablosuna göre; gemi yapımı/yat inşa bölümü mezunu
katılımcıların %15’i kadın %85’i erkek; %17,5’u 15-18, %27,5’u 19-22, %35’i 23-26 ve %20’si de
27-30 yaş aralığındadır. Katılımcıların görevleri olarak %67,5’i teknisyen olduğunu belirtmiştir.
Katılımcıların tecrübe deneyimi olarak %62,5’u 0-2 yıl arasında tecrübeye sahip olduğunu, %80’i
lise mezunu olduğunu belirtmiş ayrıca %65’i mesleki eğitiminize uygun bir işte çalışıyor musunuz
sorusuna hayır cevabını vermiştir.
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Yeni mezunların
istihdam edilmesi
sağlanmalı.

Yeni mezunlara
asgari ücretin
üzerinde maaş
verilmeli.

Çalışanların mesleki
gelişimi
desteklenmeli.

İşe yeni başlayanlara
oryantasyon(uyum)
eğitimi planlanmalı.

İşletme, çalışanlarını
teknik gezi ve
tanıtımlara
götürmeli.

İşletme, iş güvenliği
kurallarına önem
vermeil.

Çalışma ortamları
sağlığa elverişli
olmalı.

Satır Yüzdesi
%

İkinci Bölüm Değişkenleri

Genel Toplam

Satır Toplam

Tablo 2. Mezunların Sektörden Beklentileri

Kesinlikle Katılmıyorum

0

0,00

Katılmıyorum

0

0,00

Kararsızım

2

Katılıyorum

10

25,00

Kesinlikle Katılıyorum

28

70,00

Kesinlikle Katılmıyorum

2

5,00

Katılmıyorum

0

0,00

Kararsızım

6

Katılıyorum

5

12,50

Kesinlikle Katılıyorum

27

67,50

Kesinlikle Katılmıyorum

0

0,00

Katılmıyorum

0

0,00

Kararsızım

1

Katılıyorum

6

15,00

Kesinlikle Katılıyorum

33

82,50

Kesinlikle Katılmıyorum

0

0,00

Katılmıyorum

0

0,00

Kararsızım

0

Katılıyorum

9

22,50

Kesinlikle Katılıyorum

31

77,50

Kesinlikle Katılmıyorum

0

0,00

Katılmıyorum

3

7,50

Kararsızım

3

Katılıyorum

15

37,50

Kesinlikle Katılıyorum

19

47,50

Kesinlikle Katılmıyorum

0

0,00

Katılmıyorum

0

0,00

Kararsızım

0

Katılıyorum

3

7,50

Kesinlikle Katılıyorum

37

92,50

Kesinlikle Katılmıyorum

0

0,00

Katılmıyorum

0

0,00

Kararsızım

0

Katılıyorum

4

10,00

Kesinlikle Katılıyorum

36

90,00
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8.

Kesinlikle Katılmıyorum

0

0,00

Katılmıyorum

0

0,00

Kararsızım

1

Katılıyorum

5

12,50

Kesinlikle Katılıyorum

34

85,00

Çalışanlar arasındaki
iletişim
desteklenmeli.

40

2,50

Katılımcı mezunların veya mezun konumunda olanların sektörden beklentileri olarak; yeni
mezunların istihdam edilmesi sağlanmalı sorusuna %70 kesinlikle katılıyorum cevabını vermiştir.
Yeni mezunlara asgari ücretin üzerinde maaş verilmeli sorusuna %67,5’u kesinlikle katıldığını;
çalışanların mesleki gelişimi desteklenmeli diyenlerin %82,5’u kesinlikle katıldığını belirtmiştir.
%77,5 katılımcı çalışanlara oryantasyon eğitimi düzenlenmeli seçeneğine kesinlikle katıldığını, iş
güvenliği kurallarına işletmelerin önem vermesi gerektiği seçeneğine kesinlikle katılıyorum
işaretleyenlerin %92,5 oranında olduğu görülmüştür. Çalışma ortamları sağlığa elverişli olmalı
seçeneğine %90 katılımcı kesinlikle katıldığını, çalışanlar arası iletişim desteklenmeli seçeneğine de
%85 katılımcı kesinlikle katılıyorum seçeneği ile beklenti görüşünü belirtmiştir.

1.

2.

3.

4.

5.

Yat tasarımı
yapabilirim.

Bilgisayarda yat
projesi çizebilirim.

Projeden şablon
çıkarabilirim.

Yat üretimi için
gerekli olan
malzemeleri bilirim.

Satır Yüzdesi %

Üçüncü Bölüm Değişken Maddeleri

Genel Toplam

Satır Toplam

Tablo 3. Mezunların Bilgi Beceri Yetenek Düzeyleri

Kesinlikle Katılmıyorum

4

10,00

Katılmıyorum

7

17,50

Kararsızım

18

Katılıyorum

7

17,50

Kesinlikle Katılıyorum

4

10,00

Kesinlikle Katılmıyorum

3

7,50

Katılmıyorum

10

25,00

Kararsızım

13

Katılıyorum

10

25,00

Kesinlikle Katılıyorum

4

10,00

Kesinlikle Katılmıyorum

1

2,50

Katılmıyorum

6

15,00

Kararsızım

5

Katılıyorum

14

35,00

Kesinlikle Katılıyorum

14

35,00

Kesinlikle Katılmıyorum

1

2,50

Katılmıyorum

2

5,00

Kararsızım

10

Katılıyorum

13

32,50

Kesinlikle Katılıyorum

14

35,00

Kesinlikle Katılmıyorum

1

2,50

Katılmıyorum

2

5,00

Kararsızım

2
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Ahşap işleme
makinelerini
kullanabilirim.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Ahşap işleme el
makinelerini
kullanabilirim.

Ahşap işleme el
aletlerini
kullanabilirim.

Makine ve el
aletleriyle ahşap
malzemeyi
işleyebilirim.

Ahşap yat iskeleti
yapabilirim.

Ahşap yat gövde ve
güverte kaplaması
yapabilirim.

Ahşap yat kamara ve
mobilyalarını
yapabilirim.

Macun, boya, vernik
işlemleri yapabilirim.
12.

13.

Kompozit için model
oluşturma
aşamalarını bilirim.

Katılıyorum

18

45,00

Kesinlikle Katılıyorum

17

42,50

Kesinlikle Katılmıyorum

0

0,00

Katılmıyorum

1

2,50

Kararsızım

2

Katılıyorum

17

42,50

Kesinlikle Katılıyorum

20

50,00

Kesinlikle Katılmıyorum

0

0,00

Katılmıyorum

1

2,50

Kararsızım

1

Katılıyorum

15

37,50

Kesinlikle Katılıyorum

23

57,50

Kesinlikle Katılmıyorum

0

0,00

Katılmıyorum

2

5,00

Kararsızım

4

Katılıyorum

13

32,50

Kesinlikle Katılıyorum

21

52,50

Kesinlikle Katılmıyorum

1

2,50

Katılmıyorum

3

7,50

Kararsızım

11

Katılıyorum

16

40,00

Kesinlikle Katılıyorum

9

22,50

Kesinlikle Katılmıyorum

1

2,50

Katılmıyorum

7

17,50

Kararsızım

7

Katılıyorum

14

35,00

Kesinlikle Katılıyorum

11

27,50

Kesinlikle Katılmıyorum

2

5,00

Katılmıyorum

7

17,50

Kararsızım

12

Katılıyorum

11

27,50

Kesinlikle Katılıyorum

8

20,00

Kesinlikle Katılmıyorum

2

5,00

Katılmıyorum

0

0,00

Kararsızım

5

Katılıyorum

8

20,00

Kesinlikle Katılıyorum

25

62,50

Kesinlikle Katılmıyorum

9

22,50

Katılmıyorum

3

7,50

Kararsızım

15

Katılıyorum

8
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Kompozit kalıp
oluşturma
aşamalarını
uygulayabilirim.

Kompozit ürün
oluşturma
aşamalarını
uygulayabilirim.

Kompozit ürünlere
bakım onarım
yapabilirim.

Malzeme planlaması
yapabilirim.

Üretim planlaması
yapabilirim.

İş güvenliği
kurallarını bilir ve bu
kurallara uyarım.

İş arkadaşlarımla iyi
iletişim kurabilirim.

Atıl/atık malzemeleri
uygun biçimde
değerlendirebilirim.

Kesinlikle Katılıyorum

5

12,50

Kesinlikle Katılmıyorum

10

25,00

Katılmıyorum

4

10,00

Kararsızım

13

Katılıyorum

9

22,50

Kesinlikle Katılıyorum

4

10,00

Kesinlikle Katılmıyorum

9

22,50

Katılmıyorum

5

12,50

Kararsızım

13

Katılıyorum

9

22,50

Kesinlikle Katılıyorum

4

10,00

Kesinlikle Katılmıyorum

2

5,00

Katılmıyorum

2

5,00

Kararsızım

6

Katılıyorum

20

50,00

Kesinlikle Katılıyorum

10

25,00

Kesinlikle Katılmıyorum

0

0,00

Katılmıyorum

2

5,00

Kararsızım

5

Katılıyorum

16

40,00

Kesinlikle Katılıyorum

17

42,50

Kesinlikle Katılmıyorum

2

5,00

Katılmıyorum

5

12,50

Kararsızım

7

Katılıyorum

11

27,50

Kesinlikle Katılıyorum

15

37,50

Kesinlikle Katılmıyorum

0

0,00

Katılmıyorum

0

0,00

Kararsızım

3

Katılıyorum

11

27,50

Kesinlikle Katılıyorum

26

65,00

Kesinlikle Katılmıyorum

0

0,00

Katılmıyorum

0

0,00

Kararsızım

3

Katılıyorum

8

20,00

Kesinlikle Katılıyorum

29

72,50

Kesinlikle Katılmıyorum

0

0,00

Katılmıyorum

0

0,00

Kararsızım

7

Katılıyorum

12

30,00

Kesinlikle Katılıyorum

21

52,50
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22.

23.

24.

25.

26.

Makine ve takımların
bakımını yapabilirim.

Yeniliklere ve
gelişime önem
veririm.

Mesleğimi severek
icra ederim.

Yat inşa sektöründe iş
bulma sıkıntısı
yaşamam.

Yat inşa alanında
yükseköğretime
devam edebilirim.

Kesinlikle Katılmıyorum

2

5,00

Katılmıyorum

5

12,50

Kararsızım

5

Katılıyorum

11

27,50

Kesinlikle Katılıyorum

17

42,50

Kesinlikle Katılmıyorum

0

0,00

Katılmıyorum

0

0,00

Kararsızım

1

Katılıyorum

13

32,50

Kesinlikle Katılıyorum

26

65,00

Kesinlikle Katılmıyorum

1

2,50

Katılmıyorum

2

5,00

Kararsızım

7

Katılıyorum

8

20,00

Kesinlikle Katılıyorum

22

55,00

Kesinlikle Katılmıyorum

0

0,00

Katılmıyorum

3

7,50

Kararsızım

9

Katılıyorum

8

20,00

Kesinlikle Katılıyorum

20

50,00

Kesinlikle Katılmıyorum

3

7,50

Katılmıyorum

1

2,50

Kararsızım

11

Katılıyorum

12

30,00

Kesinlikle Katılıyorum

13

32,50

40

40

40

40

40

12,50

2,50

17,50

22,50

27,50

Katılımcıların bilgi, beceri, yetenek ve görüş düzeyleri olarak; yat tasarımı yapabilirim seçeneğine
%45 kararsızım yanıtını vermiştir. Projeden şablon çıkarabilirim seçeneğine %35 katılıyorum, %35
kesin katılıyorum cevabını vermiştir. Ahşap işleme makinalarını, el makinalarını ve el aletlerini
kullanabilirim seçeneklerine sırasıyla %42,5 - %50 - %57,5 oranlarda kesinlikle katılıyorum cevabı
verilmiştir. Macun, boya, vernik işlemleri yapabilirim seçeneğine katılımcılar %62,5 oranında
kesinlikle katılıyorum cevabı vermişlerdir. Kompozit ürünlere bakım onarım yapabilirim seçeneğine
katılıyorum cevabını verenlerin oranı %50’dir. İş güvenliği kurallarını bilir ve bu kurallara uyarım
seçeneğine kesinlikle katılıyorum diyenlerin oranı %65’tir. %72,5 oranında katılımcı iş
arkadaşlarımla iyi iletişim kurabilirim seçeneğine kesinlikle katılıyorum cevabı vermişlerdir.
Atıl/atık malzemeleri uygun biçimde değerlendirebilirim seçeneğine %52,5 oranında kesinlikle
katılıyorum, makina ve takımların bakımını yapabilirim seçeneğine %42,5 oranında kesinlikle
katılıyorum cevabı verilmiştir. Yeniliklere ve gelişime önem veririm seçeneğine kesinlikle
katılıyorum cevabını verenler %65 oranındadır. Mesleğimi severek icra ederim seçeneğine kesinlikle
katılıyorum cevabı verenlerin oranı %55’dir. Yat inşa sektöründe iş bulma sıkıntısı yaşamam
seçeneğine kesinlikle katılıyorum cevabını verenler %50 oranındadır. Yat inşa alanında
yükseköğretime devam edebilirim seçeneğine katılıyorum cevabı verenler %30, kesinlikle
katılıyorum cevabı verenler %32,5 oranındadır. Bu verilerden hareketle mezun veya mezun
konumunda olan %60 katılımcının yükseköğretime devam etme isteğinde bulunduğu elde edilmiştir.
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4.SONUÇLAR
Türkiye’nin mesleki yat inşa yapımı eğitimi konusunda öncü bir ülke haline gelmesinin etkeni tek
başına üç tarafının denizlerle çevrili olması ve mesleki eğitim faaliyeti çabaları değildir. Aslında
buradaki en büyük pay Türkiye’nin pazardaki rekabet gücünün olması ve bunu iyi şekilde
değerlendirerek kısa vadede bunu ekonomiye kazandırabilmesidir. Türkiye bu gücünü de
kozmopolitik coğrafi konumunda faydalanarak Avrupa’ya olan coğrafi Pazar yakınlığından ve ucuz
kalifiye elemanı işgücünden elde edebilmektedir.
Türkiye’de gemi yapımı/yat inşa mesleki eğitiminin bugünü ve geleceği, en genel anlamda ulusaluluslararası denizcilik politikasıyla yakından ilgilidir. Gemi yapımı/Yat inşa mesleki eğitimi,
denizcilik sektöründe aranan kalifiye eleman tipine göre belirlenmelidir. Mezunların mesleki
yaşamında kullanacağı bilgilerin öncelik sırası, işletmelerin beklentilerine göre belirlenmelidir.
Başka bir ifadeyle gemi yapımı/yat inşa mesleki eğitimi aynı zamanda hem endüstri, hem tasarım
hem de mühendislik alanını kapsamaktadır. Alanında uzmanlaşmadan kaçınmak faydasız olduğuna
göre, gemi yapımı/yat inşa sektöründe çalışacak kişiye, mesleki yaşamında en lazım olan güncel
bilgilerin verilmesi gereklidir. Bu güncel bilgilerin neler olduğunun kapsamlı öğretilmesi gerektiği,
gerekli tartışmaların yapılması ve konuyla ilgilenen piyasada ki çalışan kalifiye elemanların olması
ve sektörün duayenlerin fikir ve görüşünün alınması sürdürülebilir gemi yapımı/yat inşa mesleki
eğitimi beklentisi bakımından çok önem arz eder. Sonuç olarak, Türkiye’de denizcilik gemi yat inşa
yapımı sektörüne yapılacak her türlü mesleki eğitim donanımın kısa vadede fayda sağlayacağı
aşikârdır.
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YAT İNŞA SEKTÖRÜNÜN GEMİ YAPIMI/YAT İNŞA MEZUNU
PERSONELDEN BEKLENTİLERİ
THE EXPECTATIONS OF THE YACHT BUILDING SECTOR FROM
THE SHIP BUILDING/YACHT BUILDING GRADUATE STAFF
Mehmet ÇOLAK1

Tahsin ÇETİN2

Serdar ÜNALDI3

ABSTRACT
The yacht building sector operating in Mugla/Bodrum has quite an important economic effect in the
region. The yachts designed by the sea-lovers of Bodrum which has historical and cultural values
have been shaped in skilled hands and succeesed to become a world brand. Handing the brand value
of Bodrum yachts down the next generations and enriching that value even further have become the
goals of the sector.
The sector primarily needs qualified employees in order to achieve its goals. The need for qualified
employees in the manufacturing sectors becomes more and more important every passing day and
employers have to work with unqualified employees, which causes the decrease of quality labour
and the dissaticfaction of clients with products. It has become a strategical matter to provide yacht
building training in the region and increase its quality.
With the study implemented, it was aimed to determine the expectations of the sector from the staff
who had received yacht training and the opportunities provided to the staff. The study was carried
out by conducting face-to-face interviews with the Yacht Building Enterprises operating in Bodrum
and filling a sector-related questionnaire which had been prepared before.
As a result of the study, it was determined that there was a significant need for qualified employees
and the sector would face a staff hardship in the future. In the study, it was also found that long-term
staff planning was not performed by enterprises and no sufficient communication was established
with educational institutions. The aforementioned enterprises will be able to overcome their need for
qualified employees in terms of sustainability only through keeping their communication with
schools that provide relevant training.
Keywords:Yacht Building Sector, Vocational Training, Staff Expectations, Employment.
JEL: D29, J21, M13.
ÖZET
Muğla/Bodrumda faaliyet gösteren Yat İnşa sektörü, bölgesinde oldukça önemli ekonomik etkiye
değere sahiptir. Tarihi ve kültürel değerlere sahip Bodrumlu deniz severlerin tasarladığı yatlar, usta
ellerde şekillenip Dünya markası olmayı başarmıştır. Bodrum yatlarının marka değerini gelecek
nesillere taşımak, bu değeri daha da yüceltmek sektörün önem verdiği konulardan olmuştur.
Sektörün hedeflerine ulaşmasındaki öncelikli konu nitelikli kalifiye eleman ihtiyacıdır. İmalat
sektörlerindeki kalifiye eleman ihtiyacı gün geçtikçe önem kazanmakta, işverenler niteliksiz
elemanlar ile çalışma durumunda kalmaktadır. Bu durum da kaliteli işçiliğin azalmasına, üretilen
ürünlerin müşteriyi memnun etmemesine neden olmaktadır. Yat inşa eğitiminin bölgedeki gerekliliği
ve kalitesinin artırılması stratejik bir konu haline gelmiştir.

Prof. Dr., MSKÜ-TeknolojiFakültesi, cmehmet@mu.edu.tr
Araş. Gör. Dr., MSKÜ-TeknolojiFakültesi, tahsincetin@mu.edu.tr
3TeknikÖğretmen, Bodrum/GündoğanFahriyeIlıcakMeslekiveTeknikAnadoluLisesi, unaldiserdar@gmail.com
1
2
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Yapılan çalışma ile sektörün yat inşa eğitimi almış personelden beklentileri ve bu personele sunduğu
imkânların belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma, Bodrumda faaliyet gösteren Yat İnşa İşletmeleri ile
yüz yüze görüşülerek ilgili sektöre yönelik önceden hazırlanmış olan anketin doldurulmasıyla
gerçekleşmiştir.
Çalışma sonucunda nitelikli personel eksikliğine olan vurgunun önemli düzeyde olduğu, gelecekte
sektörün personel sıkıntısı yaşayacağı belirlenmiştir. Çalışmada aynı zamanda uzun vadeli personel
planlamasının işletmeler tarafından yapılmadığı, eğitim kurumlarıyla yeterli düzeyde iletişim
kurulmadığı belirlenmiştir. Söz konusu işletmelerin sürdürülebilirliği bakımından kalifiye eleman
ihtiyaçlarını ilgili eğitim veren okullarla devamlı iletişim halinde olmaları sayesinde aşabileceğidir.
Anahtar Kelimeler: Yat İnşa Sektörü, Mesleki Eğitim, Personel Beklentileri, İstihdam.
JEL: D29, J21, M13.

1. GİRİŞ
Yat inşa sektörünün bu sektörde çalışmak için mesleki eğitim almış mezunlardan
beklentileri, mezunlara sunduğu imkanlar ve eğitim kurumlarıyla kariyer iletişimi konularını
içeren bir alan çalışmasının çok az yapılmış olduğundan bu çalışma oldukça önem arz
etmektedir.
Yat inşa sektörünün Muğla/bodrumdaki köklü tarihi bu günlere taşınırken sürekli olarak
gelişme göstermiş olduğudur. Bu alanda gelecekte daha iyi hedeflere ulaşmak için planlar,
programlar ve çalışmalar yapılmaktadır.
Yat inşa ustalığı yıllardır Muğla/bodrumun önemli değerlerinden olduğu ve ustalıkla inşa
edilen yatlar ülke sınırlarını aşarak dünya denizlerinde yerini almıştır. Konum olarak akdeniz
ve ege denizinin kesişim noktasında bulunan bodrum, çevresindeki turizm faaliyetlerinin,
marina ve koy sayılarının çokluğundan önemli derecede faydalanmaktadır. Yat inşa
alanındaki tecrübelerini geleceğe taşımak isteyen sektörün firmaları personel planlamalarını
yapması gerektiği aksi takdirde yat inşa ustalığını geleceğe taşımakta sorunlar yaşayacağı
kaçınılmaz bir durumdur.
Bu çalışma, Muğla/bodrumda faaliyette bulunan Yat İnşa Sektörü’nün lise düzeyinde
mesleki eğitim alarak mezun olmuş teknisyenlerden beklentileri; malzeme bilgisi, tasarımproje bilgi ve becerisi, malzemelere form verme becerisi, yat imalatı işlem basamaklarını
bilme ve uygulama düzeyi, makine ve el aletlerini kullanma ve bakım-onarım yapabilme
düzeyi, iş sağlığı ve güvenliği sorumluluk düzeyini belirlemeyi amaçlamıştır.
Eğitim programı içinde yer alan meslek dersleri ve konularından çalışmanın içeriğini
oluşturmada yararlanılmış, sektörün ihtiyaç ve beklenti düzeyi olarak bu konular
doğrultusunda ölçülmüştür.Yapılan işlerin müşteri tarafından beğenilmesi, yeni sipariş ve
müşterilerin kazanılması açısından işletmelerin öncelikli olarak hedefidir. Kaliteli işler ise
iyi eğitim almış, işini severek yapan nitelikli mesleki personelin yetişmesiyle ortaya
çıkabilir. Firmaların, nitelikli personel bulmadaki düşünceleri ve niteliksiz personelle
çalışma durumları bu açıdan saptanmaya çalışılmıştır. Müşteri memnuniyetinin sürekliliği
işletmelerin geleceğe dair hedeflerini belirlemede oldukça önemli bir husustur.
Çalışmada sektördeki işletmelerin, yat inşa eğitimi veren kurumlar ile iletişim kurma düzeyi,
kurumlara destek olma ve stajer öğrenci kabul etme düzeyi, mezunların istihdamı ve maaş1321

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

kariyer konularına bakış düzeyi, ileriye dönük personel istihdamı planlaması ve sektörel
organizasyonlara katılma düzeyi ortaya çıkarılarak gelişim ve faaliyetlerinin devamlılığı için
gerekli olan adımları atma düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır.
2. LİTERATÜR
Gittikçe genişleyen yapısı ile dünyada yat inşaatı sektörü, büyük çapta araştırma-geliştirme ve
yatırım faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu gelişmeler, denizci ülkelerin ekonomisine getirdiği yüksek
katma değerler yanında, ülkeler için önemli prestij marka kazançları da sağlamaktadır. Bugünkü
durumu ile çoklu ihtisas alanına sahip yat inşaatı sektöründe büyük eksikliğin yaşandığı Türkiye’de,
tasarım ve üretimde çalışacak mesleki eğitimi olan uzman tasarımcılara gereksinim gittikçe
artmaktadır (Anonim 1, 2019).
Türkiye de uzun yıllardır geleneksel imalat yöntemlerine dayanan küçük tekne üretimi, son yıllarda
ürün ve imalat yöntemleri açısından büyük bir değişim içerisindedir. Ağırlıklı olarak atölye tipi
üretime dayanan sanayi yavaş yavaş kabuk değiştirmekte ve yerini seri üretiminin hedeflendiği
modern, mühendislik faaliyetlerinin arttığı, ileri teknoloji ve kaliteli hammaddelerin kullanıldığı
fabrikalara bırakmaktadır (Döşemeciler, 2005).
Dünyada yat tasarımına öncülük eden, askeri gemiler üretmekle çok büyük üretim hacimlerine
erişmiş bazı tersaneler vardır. Şu anda bu tersaneler dünyayat üretiminin çok büyük kısmını
yapmaktadır. En büyük üretim hacmi İtalyantersanelerindedir; sonra sırasıyla Almanya, Hollanda,
Amerika ve Türkiye gelmektedir (Mobilya Sektör Raporu, 2013). Türkiye Denizcilik Müsteşarlığı
tarafından açıklanan verilere göre 117’si MarmaraBölgesi’nde, 157’si Ege bölgesinde, 69’u Akdeniz
bölgesinde, 36’sı Karadenizbölgesinde olmak üzere Türkiye’de toplam 366 adet üretici koduna
sahip, 152 adet ise üretici koduna sahip olmayan yat - tekne imalatçısı bulunmaktadır (Göksel, 2011).
Diğer sektörlere göre yan sanayisi ile birlikte yüksek oranda istihdam sağlayan, emek ve teknolojisi
yoğun bir endüstri dalıdır (YATEF, 2011; Döşemeciler, 2005). Özellikle 2000’li yıllarda hızla
gelişme gösteren sektörde 1’e 6 oranında istihdam sağlayan tersanelerde doğrudan istihdam edilen
personel 2007 yılında 33.480 iken küresel ekonomik krizden dolayı yaşanan sipariş iptalleri ile 2009
yılında 19.179‘a gerilemiştir. 2010 yılı Aralık verilerine göre burakam 2007 yılı baz alındığında %75
oranında azalmış ve 8.500’e kadar gerilemiştir. Verilen istatistikler doğrultusunda istihdamın
yaklaşık 5 katı kadarının yan sanayide gerçekleştiği düşünüldüğünde, 2007 yılında yaklaşık 167.000
civarında olan yan sanayi istihdamı, 2010 yılı sonu itibariyle 100.000 kişiye düştüğü bildirilmektedir
(Mobilya Sektör Raporu, 2013).
Yat tasarımı disiplininin çalışma ve etkinlik alanı, yatların yanında iç mekan tasarımının lider rollere
soyunduğu deniz araçlarının tümünü kapsamaktadır. Yat inşa ve tasarımı programları, Türkiye’nin
ve hiç kuşkusuz, dünya yat inşaatı sektörünün gerekli olduğu kalifiye uzman tasarımcı ve üretimci
gereksinimini karşılayacak olmasıdır. Bu beklentilere göre;, mezunlarına, yat sınıfı deniz araçları
üzerine faaliyet gösteren tasarım ofisleri, gemi inşaatı mühendisliği ofisleri, çeşitli boyutta tekne
üreten atölyeler ve tersanelerde çalışma olanağının yanı sıra ve disiplinler arası bir akademik kariyer
olanağı da sağlayabilecek olmasıdır. Dolayısıyla mezunlarının istihdam olanaklarının genişliği, yat
üretimi-tasarımı alan programlarının çok güçlü bir yönüdür (Anonim 2, 2019).
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3. MATERYAL, METOT VE UYGULAMA
Ekonomik hayatta önemli bir yere sahip olan yat sektörü, yetişmiş ve yetişmekte olan çok sayıda
kalifiye eleman ile Türkiye’nin gelişiminde etkili olmakta ve bacasız sanayi ekonomik alanında
istihdam işletmeleri olarak rehber konumun da bulunmaktadırlar. Bundan dolayı büyük bir beklenti
içinde olan sektör işletmelerinin mezunlardan veya mezun konumunda olan kalifiye elemanlardan
beklentilerine yönelik hazırlanmış anket soruları ile yat ve marina konusunda marka olmuş
Muğla/Bodrum ilçesindeki yat ve tekne yapımı yapan basit tesadüfi yöntemle seçilmiş 15 işletme
üzerinden açıklanmaya çalışılmıştır.
Çalışmanın amacı, basit tesadüfü yöntemle seçilmiş olan Bodrum’da yat sektöründe faaliyette
bulunan işletmelerin; çalışan veya çalışmayı düşünen mezun olan olacak olan kalifiye personellerden
beklentileri, iş akışını hızlı ve güvenli şekilde yapabilmesi için mezunlardan beklentileri ile ilgili
görüş ve düşüncelerini taleplerini ortaya koymaktır. Hazırlanan anket üç bölümden oluşmaktadır ve
toplam 42 adet sorudan oluşmaktadır. Anket soruları daha önceki yapılan çalışmalardan esinlenerek
sektöre uygun olarak geliştirilmiş sorulardan oluşmaktadır. Birinci bölümde kişisel bilgilerin elde
edilmesi amacıyla demografik değişkenlere yönelik hazırlanan 5 sorudan; ikinci bölüm ise yat
sektöründe faaliyette bulunan katılımcı işletmelerin mezunlardan beklentileri ile ilgili görüş ve
düşüncelerini belirlemek amacıyla hazırlanan 25 sorudan meydana gelmektedir. Üçüncü bölümde
ise, söz konusu işletmelerin eğitim kurumu ve mezunlarla etkileşimi-iletişimine yönelik 12 soru ile
belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan anket çalışmasının verileri istatistik programları aracılığıyla
gerekli frekans yüzde analizleri yapılarak aşağıdaki tablolarda sunulmuştur.

%

1

Erkek

14

93,33

18-24

0

0,00

25-39

4

6,67
15

26,67
15

40-46

2

13,33

47-52

4

26,67

53+

5

33,33

İşyeri Sahibi

0

0,00

Yönetici

4

Göreviniz?

Tecrübe?

Satır Yüzde

Kadın
Cinsiyetiniz?

Yaşınız?

Genel Toplam

Birinci Bölüm Maddeleri

Satır Toplam

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Değişkenleri

26,67
15

Yönetici Yard.

2

13,33

Ustabaşı/Şef

4

26,67

Usta

5

33,33

0-2

0

0,00

3-6

4

26,67
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15

7-10

2

11-20

4

26,67

21+

5

33,33

İlkokul

0

0,00

Ortaokul

4

Mezuniyet?

13,33

26,67
15

Lise

2

13,33

Yüksekokul

4

26,67

Lisans+

5

33,33

Yukarıdaki demoğrafik değişkenler tablosuna göre; yat inşa sektörü katılımcıların %6,67‘si kadın
%93,33‘ü erkek; %26,6’sı 25-39, %13,3’ü 40-46, %26,6’sı 47-52 yaş aralığında ve %33,3ü de 53 ve
üstü yaşlarındadır. Katılımcı işletmelerin görevleri olarak %26,6’sı yönetici, %26,6’sı ustabaşı/şef,
%33,3’ü usta olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların tecrübe deneyimi olarak %26,6’sı 3-6 yıl,
%13,3’ü 7-10 yıl, %26,6’sı 11-20 yıl, %33,3’ü 21 yıl ve üzeri olduğu belirlenmiştir. Mezunuyet
durumlarında %26,6’sı ortaokul, %13,3’ü lise, %26,6’sı yüksekokul, %33,3’ü lisans ve üzeri olduğu
gözlemlenmiştir.

1.

2.

3.

Yat tasarımı
yapmayı bilmeli.

Bilgisayarda yat
projesi çizmeyi
bilmeli.

Projeden şablon
çıkarmayı bilmeli.

Kesinlikle Katılmıyorum

2

Katılmıyorum

4

Satır Yüzdesi
%

İkinci Bölüm Maddeleri

Genel
Toplam

Satır Toplam

Tablo 2. Katılımcı İşletmelerin Mezunlardan Beklentileri

13,33
26,67
15

Kararsızım

2

13,33

Katılıyorum

2

13,33

Kesinlikle Katılıyorum

5

33,33

Kesinlikle Katılmıyorum

1

6,67

Katılmıyorum

3

20,00
15

Kararsızım

1

6,67

Katılıyorum

6

40,00

Kesinlikle Katılıyorum

4

26,67

Kesinlikle Katılmıyorum

1

6,67

Katılmıyorum

0

0,00
15

Kararsızım

1

6,67

Katılıyorum

5

33,33
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Yat üretimi için
gerekli olan
malzemeleri
bilmeli.

Ahşap işleme
makinelerini
kullanmayı
bilmeli.

Ahşap işleme el
makinelerini
kullanmayı
bilmeli.

Ahşap işleme el
aletlerini
kullanmayı
bilmeli.

Makine ve el
aletleriyle ahşap
işlemeyi bilmeli.

Ahşap yat iskeleti
yapmayı bilmeli.

Kesinlikle Katılıyorum

8

53,33

Kesinlikle Katılmıyorum

0

0,00

Katılmıyorum

2

13,33
15

Kararsızım

0

0,00

Katılıyorum

2

13,33

Kesinlikle Katılıyorum

11

73,33

Kesinlikle Katılmıyorum

0

0,00

Katılmıyorum

1

6,67
15

Kararsızım

0

0,00

Katılıyorum

4

26,67

Kesinlikle Katılıyorum

10

66,67

Kesinlikle Katılmıyorum

0

0,00

Katılmıyorum

0

0,00
15

Kararsızım

0

0,00

Katılıyorum

5

33,33

Kesinlikle Katılıyorum

10

66,67

Kesinlikle Katılmıyorum

0

0,00

Katılmıyorum

1

6,67
15

Kararsızım

0

0,00

Katılıyorum

2

13,33

Kesinlikle Katılıyorum

12

80,00

Kesinlikle Katılmıyorum

0

0,00

Katılmıyorum

0

0,00
15

Kararsızım

1

6,67

Katılıyorum

4

26,67

Kesinlikle Katılıyorum

10

66,67

Kesinlikle Katılmıyorum

1

6,67

Katılmıyorum

1

6,67
15

Kararsızım

3

20,00

Katılıyorum

5

33,33
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Ahşap yat gövde ve
güverte kaplaması
yapmayı bilmeli.

Ahşap yat kamara
ve mobilyalarını
yapmayı bilmeli.

Macun, boya,
vernik işlemleri
yapmayı bilmeli.

Kompozit için
model oluşturma
aşamalarını
bilmeli.

Kompozit kalıp
oluşturma
aşamalarını
bilmeli.

Kompozit ürün
oluşturma
aşamalarını
bilmeli.

Kesinlikle Katılıyorum

5

33,33

Kesinlikle Katılmıyorum

1

6,67

Katılmıyorum

1

6,67
15

Kararsızım

2

13,33

Katılıyorum

6

40,00

Kesinlikle Katılıyorum

5

33,33

Kesinlikle Katılmıyorum

1

6,67

Katılmıyorum

2

13,33
15

Kararsızım

2

13,33

Katılıyorum

6

40,00

Kesinlikle Katılıyorum

4

26,67

Kesinlikle Katılmıyorum

0

0,00

Katılmıyorum

5

33,33
15

Kararsızım

4

26,67

Katılıyorum

5

33,33

Kesinlikle Katılıyorum

1

6,67

Kesinlikle Katılmıyorum

1

6,67

Katılmıyorum

3

20,00
15

Kararsızım

3

20,00

Katılıyorum

6

40,00

Kesinlikle Katılıyorum

2

13,33

Kesinlikle Katılmıyorum

1

6,67

Katılmıyorum

3

20,00
15

Kararsızım

2

13,33

Katılıyorum

7

46,67

Kesinlikle Katılıyorum

2

13,33

Kesinlikle Katılmıyorum

1

6,67

Katılmıyorum

1

6,67
15

Kararsızım

1

6,67

Katılıyorum

9

60,00
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Kompozit ürünlere
bakım onarım
yapmayı bilmeli.

Malzeme
planlaması
yapmayı bilmeli.

Üretim planlaması
yapmayı bilmeli.

İş güvenliği
kurallarını bilmeli
ve bu kurallara
uymalı.

İş arkadaşlarıyla
iletişim
kurabilmeli.

Atıl / atık
malzemeleri uygun
biçimde
değerlendirmeli.

Kesinlikle Katılıyorum

3

20,00

Kesinlikle Katılmıyorum

1

6,67

Katılmıyorum

1

6,67
15

Kararsızım

1

6,67

Katılıyorum

9

60,00

Kesinlikle Katılıyorum

3

20,00

Kesinlikle Katılmıyorum

0

0,00

Katılmıyorum

1

6,67
15

Kararsızım

0

0,00

Katılıyorum

5

33,33

Kesinlikle Katılıyorum

9

60,00

Kesinlikle Katılmıyorum

0

Katılmıyorum

1

6,67

Kararsızım

1

6,67

Katılıyorum

7

46,67

Kesinlikle Katılıyorum

6

40,00

Kesinlikle Katılmıyorum

0

0,00

Katılmıyorum

0

15

0,00

0,00
15

Kararsızım

0

0,00

Katılıyorum

3

20,00

Kesinlikle Katılıyorum

12

80,00

Kesinlikle Katılmıyorum

0

0,00

Katılmıyorum

0

0,00
15

Kararsızım

0

0,00

Katılıyorum

4

26,67

Kesinlikle Katılıyorum

11

73,33

Kesinlikle Katılmıyorum

0

0,00

Katılmıyorum

0

0,00
15

Kararsızım

0

0,00

Katılıyorum

4

26,67
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22.

23.

24.

25.

Makine ve
takımların
bakımını
yapabilmeli.

Öğrenciyken
işletmelerde
mesleki eğitim/staj
yapmalı.

Nitelikli/kalifiye
eleman bulmada
sıkıntı
yaşanmakta.

Niteliksiz/kalifiye
olmayan
elemanlarla
çalışma
durumunda
kalınılmakta.

Kesinlikle Katılıyorum

11

73,33

Kesinlikle Katılmıyorum

1

6,67

Katılmıyorum

0

0,00
15

Kararsızım

1

6,67

Katılıyorum

4

26,67

Kesinlikle Katılıyorum

9

60,00

Kesinlikle Katılmıyorum

0

0,00

Katılmıyorum

0

0,00
15

Kararsızım

0

0,00

Katılıyorum

2

13,33

Kesinlikle Katılıyorum

13

86,67

Kesinlikle Katılmıyorum

0

0,00

Katılmıyorum

0

0,00
15

Kararsızım

1

6,67

Katılıyorum

0

0,00

Kesinlikle Katılıyorum

14

93,33

Kesinlikle Katılmıyorum

0

0,00

Katılmıyorum

1

6,67
15

Kararsızım

0

0,00

Katılıyorum

1

6,67

Kesinlikle Katılıyorum

13

86,67

Katılımcı işletmelerin mezunlardan bilgi, beceri, yetenek konularındaki beklenti düzeyleri olarak;
yat tasarımı yapabilmeli seçeneğine %33,3 kesinlikle katılıyorum, bilgisayardan yat projesi
çizebilmeli seçeneğine %40 oranında katılıyorum, projeden şablon çıkarabilmeli seçeneğine %53,3
kesin katılıyorum, yat üretimi için gerekli olan malzemeleri bilmeli seçeneğine %73,3 kesinlikle
katılıyorum, ahşap işleme makinalarını, el makinalarını ve el aletlerini kullanabilmeli seçeneklerine
%66,6 - %66,6 - %80 oranlarda kesinlikle katılıyorum cevabı verilmiştir. Kompozit ürün oluşturma
aşamalarını bilmeli ve kompozit ürünlere bakım onarım yapabilmeli seçeneklerine %60 oranında
katılıyorum, malzeme ve üretim planlamayı bilmeli seçeneklerine sırasıyla %60 kesinlikle
katılıyorum, %46,6 katılıyorum cevapları verilmiştir. Iş güvenliği kurallarını bilmeli ve bu kurallara
uymalı seçeneğine kesinlikle katılıyorum diyenlerin oranı %80’dir. %73,3 oranında katılımcı iş
arkadaşlarıyla iyi iletişim kurabilmeli seçeneğine kesinlikle katılıyorum, atıl/atık malzemeleri uygun
biçimde değerlendirmeli seçeneğine %73,3 oranında kesinlikle katılıyorum, öğrenciyken
işletmelerde mesleki eğitim/staj görmeli seçeneğine %86,6 kesinlikle katılıyorum cevabı verilmiştir.
İşletmeler nitelikli/kalifiye eleman bulmada sıkıntı yaşamaktayız ve Niteliksiz/kalifiye olmayan
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elemanlarla çalışma durumunda kalıyoruz seçeneklerine sırasıyla %93,3 - %86,6 oranlarında
kesinlikle katılıyorum cevabını verilmişlerdir.

1.

2.

3.

4.

5.

Yat inşa eğitimi
kurumlarıyla
sürekli iletişim
kurarız.

Yat inşa eğitimi
kurumlarına çeşitli
destekler sağlarız.

Yat inşa eğitimi
gören öğrencilere
staj imkânı
sağlarız.

Eğitim gören
öğrencilere teknik
gezi imkânı
sağlarız.

Yeni mezunların
istihdam
edilmesini sağlarız.

Kesinlikle Katılmıyorum

3

Katılmıyorum

2

Satır Yüzdesi
%

Üçüncü Bölüm Maddeleri

Genel Toplam

Satır Toplam

Tablo 3. Katılımcı İşletmelerin Eğitim Kurumu ve Mezunlarla Etkileşimi

20,00
13,33
15

Kararsızım

3

20,00

Katılıyorum

4

26,67

Kesinlikle Katılıyorum

3

20,00

Kesinlikle Katılmıyorum

3

20,00

Katılmıyorum

2

13,33
15

Kararsızım

2

13,33

Katılıyorum

6

40,00

Kesinlikle Katılıyorum

2

13,33

Kesinlikle Katılmıyorum

1

6,67

Katılmıyorum

2

13,33
15

Kararsızım

0

0,00

Katılıyorum

2

13,33

Kesinlikle Katılıyorum

10

66,67

Kesinlikle Katılmıyorum

4

26,67

Katılmıyorum

1

6,67
15

Kararsızım

0

0,00

Katılıyorum

6

40,00

Kesinlikle Katılıyorum

4

26,67

Kesinlikle Katılmıyorum

0

0,00

Katılmıyorum

0

0,00
15

Kararsızım

1

6,67

Katılıyorum

3

20,00

Kesinlikle Katılıyorum

11

73,33
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

Yeni mezunlara
asgari ücretin
üzerinde maaş
veririz.

Yeni mezunların
mesleki gelişimini
destekleriz.

Personel ihtiyacı
için eğitim
kurumlarıyla
görüşürüz.

Eğitim
kurumlarıyla
sektöre ait
yenilikleri
paylaşırız.

İleriye dönük
personel ihtiyacı
için çalışmalar
yaparız.

Sektörle ilgili fuar
ve
organizasyonlara
katılım sağlarız.

Kesinlikle Katılmıyorum

3

Katılmıyorum

2

20,00
13,33
15

Kararsızım

1

6,67

Katılıyorum

5

33,33

Kesinlikle Katılıyorum

4

26,67

Kesinlikle Katılmıyorum

0

0,00

Katılmıyorum

0

0,00
15

Kararsızım

0

0,00

Katılıyorum

2

13,33

Kesinlikle Katılıyorum

13

86,67

Kesinlikle Katılmıyorum

6

40,00

Katılmıyorum

2

13,33
15

Kararsızım

2

13,33

Katılıyorum

3

20,00

Kesinlikle Katılıyorum

2

13,33

Kesinlikle Katılmıyorum

5

33,33

Katılmıyorum

3

20,00
15

Kararsızım

0

0,00

Katılıyorum

5

33,33

Kesinlikle Katılıyorum

2

13,33

Kesinlikle Katılmıyorum

1

6,67

Katılmıyorum

1

Kararsızım

3

20,00

Katılıyorum

5

33,33

Kesinlikle Katılıyorum

5

33,33

Kesinlikle Katılmıyorum

1

6,67

Katılmıyorum

1

Kararsızım

0

0,00

Katılıyorum

7

46,67

Kesinlikle Katılıyorum

6

40,00

1330

15

15

6,67

6,67

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

12.

Eğitim
kurumlarıyla bilgi
ve tecrübe
paylaşımı yaparız.

Kesinlikle Katılmıyorum

2

Katılmıyorum

1

13,33
6,67
15

Kararsızım

0

0,00

Katılıyorum

7

46,67

Kesinlikle Katılıyorum

5

33,33

Katılımcı işletmelerin eğitim kurumu ve mezunlarla etkileşim düzeyleri olarak; yat inşa eğitimi
kurumlarına çeşitli destekler sağlarız seçeneğine %40 oranla katılıyorum, yat inşa eğitimi gören
öğrencilere staj imkânı sağlarız seçeneğine %66,6 oranla kesinlikle katılıyorum, eğitim gören
öğrencilere teknik gezi imkânı sağlarız seçeneğini %40 oranla katılıyorum, %73,3 oranla yeni
mezunların istihdam edilmesini sağlarız seçeneğine kesinlikle katılıyorum cevabı verilmiştir. Yeni
mezunların mesleki gelişimini destekleriz seçeneğine kesinlikle katılıyorum cevabı verenlerin oranı
%86,6’dır. Personel ihtiyacı için eğitim kurumlarıyla görüşürüz seçeneğine %40 oranla kesinlikle
katılmıyorum cevabı verilmiştir. Sektörle ilgili fuar ve organizasyonlara katılım sağlarız ve eğitim
kurumlarıyla bilgi ve tecrübe paylaşımı yaparız seçeneklerine %46,6 oranında katılıyorum cevapları
verilmiştir.

4.SONUÇLAR
Türkiye’nin yat yapımı konusunda öncü bir ülke haline gelmesinin nedeni tek başına bireysel
girişimciler ve işletmeler değildir. Türkiye’nin pazardaki rekabet gücünün yüksek olması Avrupa’ya
olan coğrafi yakınlığından ve ucuz kalifiye işgücünden faydalanmasıdır.
Pazar rekabetinde eksik yönü olarak söz konusu işletmelerin kurumsallaşmasının yetersizliğidir.
Türkiye’de deniz ve denizcilikle ilgili kurum ve kuruluş sayısının fazlaca olması, deniz aracı
sayılarının çokluğu, turizmde kullanılan limana kayıtlı yat işletme sayısı ve yat tekne üretimi yapan
işletmelerin olması denizcilikten ekonomik değer oluşturma beklentisini ortaya koymaktadır. Bu
nedenle sektörde çalışacak kalifiye mezunların gerek lise döneminde gerekse de mezuniyetten sonra
kendilerini bu konularda yetiştirmeleri önerilmektedir. Sektörde ki işletmelerin mesleki eğitim veren
okul ve üniversiteler ile çalıştıkları sektörler arasında işbirliği ve ortak çalışmalar yapılmasını yüksek
oranda desteklenmesi gerektiğidir. Ayrıca sektörde faaliyette bulunan işletmelerin mesleki eğitim
veren okul ve kurumlarla ortak çalışmalar, tezler, projeler yaparak gerekli eksik ve artı yönlerini
paylaşarak ilerleme kaydetmeleridir. Bunun için mesleki eğitimle söz konusu işletmelerle ortak
çalışmalar için ilgili kurumlarca destekler verilebilmelidir. Kalifiye elemanlarının sürekli yeni
bilgilerle desteklenmesi, güncel yeni bilgi gelişmelerinden haberdar olması ve bu ortamları
işletmelerin sağlayarak sektörün sürdürülebilir olmasını sağlaması gerektiğidir.
İşletmeler, iyi bir kalifiye elemandan, hem bağımsız çalışabilme yeteneği hem de grup çalışmasına
yatkınlık özelliklerine sahip olması beklenir. İşletmelerin problem ve beklentilerini çözümlenmeye
çalışılırken, bazı koşullar altında bir çözüm modeli yapılıp problemi basit bir hale getirebilmeli ve
çözümünü hata yapmadan çabuk ve kolay elde edilir olarak kalifiye elemanlarla ortaya
koyabilmelidir.
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ÜLKELERİN YENİLİK YETENEĞİNİN GİRİŞİMCİLİK NİYETLERİ
ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE İŞ DİNAMİZMİNİN ARACILIK ROLÜ
THE MEDIATOR ROLE OF BUSINESS DYNAMISM IN THE IMPACT
OF INNOVATION ABILITY OF COUNTRIES ON
ENTREPRENEURIAL INTENTIONS
Özdemir YAVAŞ1

Tülay DEMİRALAY2

İlkay DEMİRALAY3

ABSTRACT
The main purpose of this research is to determine the mediator role of business dynamism in the
impact of innovation ability of countries on entrepreneurial intentions.
The data of innovation ability and business dynamism of 45 countries obtained from the World
Economic Forum's Global Competitiveness Index for 2018 and their data of entrepreneurial intention
obtained from the Global Entrepreneurship Monitor were included in the research. The conceptual
model was evaluated with PROCESS, a multifaceted modeling tool developed by Andrew F. Hayes,
which integrates many functions for SPSS and SAS for different statistical analyses such as mediator,
regulatory and conditional process models, by mediation analysis.
According to the findings of the analysis, it is understood that the innovation ability of the countries
had a direct impact on the entrepreneurial intention, but business dynamism plays a complete
mediator role in this impact and a significant part of the total impact is indirectly occurred with
business dynamism.
Keywords: Innovation Ability, Business Dynamism, Entrepreneurial Intentions, PROCESS
JEL CODE: O30, M13, L26
ÖZET
Bu araştırmanın temel amacı, ülkelerin yenilik yeteneğinin girişimci niyetler üzerindeki etkisinde iş
dinamizminin aracı (mediatör) rolünün olup olmadığını belirlemektir.
Bu araştırmaya 45 ülkeye ait 2018 yılı Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabetçilik Endeksi’nden
elde edilen yenilik yeteneği ve iş dinamizmi verileri ile Global Girişimcilik Monitörü’nden elde
edilen girişimcilik niyeti verileri dahil edilmiştir. Kavramsal model Andrew F. Hayes tarafından
geliştirilen, arabulucu, düzenleyici, koşullu süreç modelleri gibi farklı istatistiksel analizlere yönelik
SPSS ve SAS için birçok fonksiyonu entegre eden çok yönlü modelleme aracı PROCESS ile aracılık
analizi yapılarak değerlendirilmiştir.
Analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre ülkelerin yenilik yeteneğinin girişimcilik niyeti
üzerinde doğrudan bir etkisi olmakla birlikte iş dinamizminin bu etkide tam aracılık rolü üstlendiği
ve toplam etkinin önemli bir bölümünün iş dinamizmi aracılığı ile dolaylı olarak gerçekleştiği
anlaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Yenilik Yeteneği, İş Dinamizmi, Girişimcilik Niyetleri, PROCESS
JEL KODU: O30, M13, L26

Öğr. Gör., Trakya Üniversitesi, Uzunköprü MYO, ozdemiryavas@trakya.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi, Trakya Üniversitesi, KYCUBYO, tulaydemiralay@trakya.edu.tr
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1. GİRİŞ
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde hızla meydana gelen gelişmelerin etkisi ile dünya üzerinde farklı
ekonomik ve kültürel özelliklere sahip ülkelerde yaşayan insanların tüketim tercihlerinin benzer hale
gelmesi, ülkeler arasında ikili ve çok taraflı anlaşmalarla işgücü, sermaye ve ürünlerin dolaşımı
konusundaki engellerin azaltılması sonucunda şirketlerin ve ülkelerin rekabetteki odak noktası
yenilik olarak ortaya çıkmıştır.
Şirketlerin faaliyetleri esnasında farklı fonksiyonlarında meydana getirdikleri yenilikler tüketicilerin
talebinin karşılanması konusunda rekabet avantajı sağlarken, bu ülkelerin merkezlerinin bulunduğu
ülkelere bu ekonomik faaliyetlerden faydalar (istihdam, vergi, bilgi üretimi) sağlamaktadır. Ancak
yenilik sahibi şirketlerin ülkelerine faydalarının devamlı olabilmesi için yenilik yeteneğini ortaya
çıkartacak politikaların ülke yönetimleri tarafından uygulanması gerekmektedir.
Ülke yönetimlerinin uyguladığı yenilik yeteneğini arttırıcı politikalar girişimcilerin iş modeli kurma
konusunda niyetlerini etkileyebilir. Çünkü girişimcilik niyetlerini etkileyen ülke yönetimlerinin
uyguladığı yenilik yeteneğini arttırıcı politikalar girişimciler için önemli fırsatlar ortaya çıkartabilir.
Girişimciler ülke politikaları ile girişim kurulacak alanları belirleyip ülkedeki diğer iş dinamiklerini
de analiz ederek bir iş modeli oluşturabilirler.
Bu araştırmada da temel amaç ülkelerin yenilik yeteneğinin girişimci niyetler üzerindeki etkisinde iş
dinamizminin aracı (mediatör) rolünün belirlenmesidir. Bu amaçla çalışmanın ikinci bölümünde
literatür incelemesi, üçüncü bölümünde araştırmada yer alan kavramlar ile ilgili bilgiler, dördüncü
bölümünde araştırmanın yöntem, analiz ve bulguları yer almaktadır. Araştırmanın beşinci
bölümünde ise sonuç kısmı yer almaktadır.

2. LİTERATÜR İNCELEMESİ
Golden ve Lee (2003), Ulusal İnovasyon Sistemleri (NIS) kavramı ile girişimcilik çabaları arasındaki
olası ilişkiyi incelemek amacıyla Hollanda, İrlanda ve Finlandiya’nın ulusal verilerini kullanarak
gerçekleştirdikleri çalışmalarında ulusal inovasyon sistemleri ile girişimcilik faaliyetleri arasında bir
ilişki belirleyememişlerdir.
Zhao (2005), Avusturalya’da girişimcilik ile yenilikçilik arasındaki ilişkiyi belirlemek için
gerçekleştirdiği nitel araştırma sonucuna göre (üç aşamalı bir nitel çalışma ile literatür taraması, 6
üst düzey yönetici ile yarı yapılandırılmış görüşme ve 6 vaka çalışması) girişimcilik ile yenilikçilik
arasında pozitif bir korelasyon belirlemiştir. İki faktörün kombinasyonu günümüzün dinamik ve
değişen ortamında kurumsal başarı ve sürdürülebilirlik için hayati öneme sahiptir.
Nyström (2010), ülkelerdeki iş piyasası düzenlemeleri ile girişimcilik faaliyetleri arasındaki ilişkiyi
tespit etmek amacıyla 23 OECD ülkesinin 1972-2002 yılları arası verileriyle gerçekleştirdiği
çalışmasında girişimcilik ile iş düzenlemelerinin kalitesi arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit
etmiştir.
Jackson vd. (2014), bir ülkenin yenilikçi yeteneğini belirleyen faktörleri tespit etmek amacıyla 121
ülkenin 2008 yılı verilerini kullanarak gerçekleştirdikleri çalışmada ülkelerdeki yenilikçilik
yeteneğini belirleyen faktörlerin iş dünyası (iş ağları ve destekleyici sektörler), işgücü piyasası
verimliliği ve kamu kurumları kalitesinin olduğunu tespit etmişlerdir.
Yurtkoru vd. (2014), bağlamsal faktörlerin üniversite öğrencilerinin girişimcilik niyetleri üzerindeki
etkisini araştırmak için 425 üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirdikleri araştırmada, Türkiye
ekonomisinin girişimcilere birçok fırsat sunduğunu, Türkiye'de girişimcilerin özel, kamu ve sivil
toplum kuruluşları içeren yapısal bir sistem tarafından teşvik edildiğini belirtmişlerdir. Son yıllarda,
toplumda girişimciliğin arttırılması için teşvik edici ve eğitici programlar geliştirildiği bununla
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birlikte, bu programların çoğunlukla inovatif bir yönü olmayan küçük işletmelerle sonuçlandığı da
araştırmanın bulguları arasındadır.
Ozaralı ve Rivenburgh (2016), girişimciliğin önceliklerini sosyal, toplumsal ve kişilik özellikleri
temelinde incelemek amacıyla ABD ve Türkiye’deki üniversitelerde 589 öğrenci üzerinde
karşılaştırmalı olarak gerçekleştirdikleri araştırmada girişimciliğe karşı olumlu tutum
sergilemelerine karşın hem ABD hem de Türk öğrencilerin girişimcilik niyetlerinin düşük düzeyde
olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca hem ABD’li hem de Türk öğrencilerin yeni bir işe başlamak için
girişimcilik konusunda daha fazla eğitim ve öğretime ihtiyaç duydukları tespit edilmiştir. ABD'li
öğrenciler girişimcilikle ilgili yüksek bir risk algıladıklarından, Türk öğrenciler ise bu araştırmanın
konusu olan iş dinamizminin de içerisinde yer aldığı, kendi ülkelerindeki ekonomik ve politik
koşulların elverişsizliğinin kendi işlerini kurmak için en büyük engel olduğunu belirtmişlerdir.
Belas vd. (2017), yükseköğretim öğrencileri arasında girişimciliğe olan eğilimin sosyal ve ekonomik
faktörlere olan bağımlılığını incelemek amacıyla Çek Cumhuriyeti’nde 14 üniversiteden 409,
Slovakya’da 8 üniversiteden 568 öğrenci üzerinde bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Çalışmanın
sonucunda ailede bir girişimcinin olması, iş dünyası için yüksek kaliteli koşulların hazırlanması, son
beş yılda ülkedeki iş ortamının iyileştirilmesi, ticari bankaların kredi koşullarının uygunluğu,
üniversitelerin eğitim sisteminin kalitesi, iş yapma becerisine sahip olma, iş yapmanın en önemli
dezavantajı olarak düzensiz bir gelirin varlığı ve son olarak da işe olan ilginin öğrencilerin
girişimcilik eğilimini olumlu etkileyen en önemli faktörler olduğu tespit edilmiştir.
Mirjana vd. (2018), Slovenya’da planlı davranış teorisi ve bireysel yenilikçi bilişsel stil çerçevesinde
girişimcilik niyetini etkileyen faktörleri tespit etmek amacıyla 330 lisans ve yüksek lisans öğrencisi
üzerinde gerçekleştirdiği araştırmada kişisel tutumların, öznel normların, algılanan davranış
kontrolünün ve yenilikçi bireysel tarzın girişimcilik niyeti ile pozitif yönde korelasyona sahip
olduğunu tespit etmişlerdir.
Ji ve Bai (2018), yenilikçi kapasite ve girişimcilik niyeti arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla
988’i lisans ve 275’i mezun toplam 1263 öğrenci üzerinde gerçekleştirdiği araştırmada algılanan
girişimcilik atmosferinin girişimcilik niyetini önemli ölçüde etkilediğini ve algılanan girişimci
arzuların ve fizibilitenin bu ilişkiye önemli ölçüde aracılık ettiğini tespit etmişlerdir.
Babina ve Howell (2018), ABD’de, ABD nüfus sayımı işveren-çalışan eşleştirilmiş panel verilerini
kullanarak AR-GE’nin çalışan girişimciliğini nasıl etkilediğinin belirlenmesine yönelik 10.541
çalışan üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmada AR-GE’ye sağlanan ulusal vergi indirimlerinin
çalışanların girişimciliğe yönlendirilmesinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırma konusu ile ilgili literatür incelendiğinde yenilikçilik ile girişimcilik arasında pozitif bir
korelasyon olduğu tespit edilmiştir (Zahao, 2005; Mirjana vd, 2018; Yi ve Bai, 2018). Ancak
yenilikçilik faaliyetlerinin girişimcilik ile sonuçlanabilmesi için ülkedeki piyasa düzenlemelerinin
girişimciliği arttıracak şekilde olması gerekmektedir (Nyström, 2010; Jackson vd, 2014; Yurtkoru
vd, 2014; Ozaralı ve Rivenburgh, 2016; Belas vd, 2017; Babina ve Howell, 2018).
Golden ve Lee (2003)’nin gerçekleştirmiş oldukları araştırmada ulusal inovasyon sistemleri ile
girişimcilik faaliyetleri arasında bir ilişki bulunamamasının nedeni ise araştırmanın gelişmiş
ülkelerde (Hollanda, İrlanda ve Finlandiya) gerçekleştirilmiş olması olabilir. Bu araştırma bulgusuna
benzer bir bulguya da Yavaş ve Yalnızer (2012)’in İnsani Gelişme Endeksi ve erken aşama
girişimcilik oranları arasında negatif bir korelasyon olduğunu tespit ettikleri araştırmalarında yer
almaktadır. Diğer anlamda ülkelerin gelişmişlik seviyesi arttıkça pazarın doyuma ulaşması nedeniyle
ülkedeki girişimcilik faaliyetlerinde azalma meydana gelmektedir.
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3. ARAŞTIRMADA YER ALAN KAVRAMLAR
Araştırmanın bu bölümünde araştırmanın amacına yönelik oluşturulan araştırma modelinde yer alan
yenilik ve yeteneği, girişimcilik niyeti ve iş dinamizmine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

3.1.

Yenilik ve Yenilik Yeteneği Kavramları

Küreselleşme ile birlikte ülkeler arasındaki sınırların ortadan kalkması sonucunda tüketicilerin hızla
değişen istek ve ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yeni mal ve hizmet üretimine duyulan ihtiyaç her
geçen gün artmaktadır. Özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde tüketiciler
ürün/hizmetler hakkında kısa sürede bilgi sahibi olmakta ve bu ürünlere ulaşmak için çaba
harcamaktadırlar. Bu ise şirketleri sürekli olarak yenilik arayışına itmektedir. Literatür
incelendiğinde inovasyon ve yenilik kavramları arasında farklı tartışmalar yaşansa da bu çalışmada
inovasyon yenilik olarak yer almaktadır.
Yenilik, potansiyel kullanıcılara uygun hale getirilmiş (ürün) veya birim tarafından kullanıma
sunulmuş (süreç), birimin önceki ürün ve süreçlerinden önemli ölçüde farklı olan yeni veya
geliştirilmiş ürün, süreç veya bu ikisinin kombinasyonu olarak tanımlanabilir (Oslo Manuel: 2018:
20).
Yenilik, en iyi fikirleri gerçeğe dönüştürme sürecidir ve bu da bir dizi yenilikçi olay yaratan yaratıcı
bir fikri tetikler. Yenilik, yeni değerin yaratılmasıdır. Yenilik, yeni fikirleri yeni değere dönüştüren
bir süreçtir - bir fikri değere dönüştürmektedir (Okpara, 2007).
Yenilik kavramı, işletmede üretilen yeni bir yapı veya yönetim süreci, bir politika, yeni bir plan ya
da program, yeni bir üretim süreci, yeni bir ürün veya hizmet olarak tanımlanmaktadır (Kalay vd,
2015).
Yenilikler farklı etkenler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Peter F. Drucker’e göre bu etkenler şirket
veya sektörden kaynaklı olanlar (beklemedik gelişmeler, uyumsuzluklar, süreç ihtiyaçları, sektör ve
pazar yapısındaki değişiklikler) ve şirketin dışındaki entelektüel ortamlardan kaynaklanan etkenler
(demografik yapıdaki değişiklikler, algılama değişiklikleri, yeni bilgiler) olmak üzere iki sınıfta yer
almaktadır (Akt. Marangoz, 2012: 49).
Çevresel değişikliklere bağlı olarak yeniliği etkileyen faktörlerde değişiklikler yenilik
sınıflamalarında da değişikliklere gidilmesine yol açmıştır. OECD tarafından, inovasyonla ilgili veri
verilerinin toplanması ve yorumlanması için kılavuz olarak hazırlanan Oslo El Kitabı’nın (Oslo
Manuel) 2018 yılı basımında daha önceki basımda dört tür olan (ürün, süreç, organizasyon,
pazarlama) yenilik ürün yenilikleri ve iş süreci yenilikleri olarak iki türe indirilmiştir (Oslo Manuel,
2018: 20).
Bu şekilde tanımlarında ve sınıflandırılmasında farklıların olduğu yenilik kavramı ülke
yönetimlerini, şirketleri, STK’ları ve tüketicileri ilgilendiren küresel bir kavram haline gelmiştir.
Son yıllarda ülkeler arasındaki rekabetin özellikle bilim, sanayi ve teknoloji alanlarına kayması, ülke
ekonomilerinin sahip olduğu araştırma-geliştirme çalışmaları, bilgi-iletişim teknolojilerinin etkin
kullanımı ve teknolojik alt yapının daha da önemli hale gelmesini sağlamıştır. Gelişmiş ülkeler ürün
kalitesi ve standartlarını yükseltmek, ürün maliyetlerini düşürmek amacıyla Ar-Ge ve yenilik
çalışmalarına daha fazla bütçe ayırmaktadır (Dam ve Yıldız 2016).
Örnek olarak Avrupa Birliği (AB) sanayi sektörünün rekabet edilebilirliği konusunda yeniliği kilit
faktör olarak tanımlamaktadır. Çünkü sanayi sektörü Avrupa’nın ihracatının %80’ini
oluşturmaktadır. Ayrıca özel sektör ar-ge yatırımlarının da %80’i imalattan gelmektedir. Bu nedenle
AB’nin endüstriyel modernleşmesi geniş kapsamlı olmalı, ürün ve hizmet yeniliklerinin başarılı bir
şekilde ticarileştirilmesini, yenilikçi üretim teknolojilerinin endüstriyel kullanımını ve yenilikçi iş
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modellerini kapsamalıdır (https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation_en, Erişim Tarihi:
15.08.2019). Örnekten de görüldüğü gibi Avrupa Birliği ihracatındaki en önemli paya sahip olan
sanayi sektörünün rekabet edilebilirliğini sağlamanın yolu olarak yenilik faaliyetlerini belirlemiştir.
Ancak, ülke yönetimlerinin sadece yeniliği hedef olarak belirlemesi yetmemektedir. Bir ülkede veya
bölgede yenilik ekonomisinin kurulması için nitelikli ve girişimci insan gücüne, yeni fikirlerin
üretilmesini ve yayılmasını sağlayan bir ortama, yeniliği destekleyen mekanizmalara ve sermayeye
erişim olanaklarına ihtiyaç bulunmaktadır. Burada devlet, kolaylaştırıcı ve katalizör bir rol üstlenir;
insan kaynaklarına, araştırma, teknoloji geliştirme ve yeniliğe yatırım yapar ve bu tür yatırımları
teşvik eder (Yorgancılar, 2011).
Ülkelerin yenilik kapasitelerinin arttırılabilmesi sistemli bir çalışmanın sonucu olabilmektedir. Bu
nedenle ülkelerde inovasyon sistemleri adı altında yenilik oluşturan sistemler kurulmuştur. Yenilik
sistemleri yeni veya gelişen ürünler ya da hizmetler için tüketicilerin ihtiyacı doğrultusunda yeniliğin
gelişimini amaçlayan özel ve kamu girişimleri, üniversiteler, özel ve kamu araştırma kurumları ve
hükümet organları arasındaki yakın işbirliği sistemleridir (Hancıoğlu ve Atay, 2018).
Yenilik sistemleri şirket, sektör, bölgesel, ulusal ve uluslararası boyutta olabilir. Yenilik
sistemlerindeki amaç ilgili tarafa yenilik yeteneğini kazandırabilmektir. Yenilikçi yetenek ise tasarım
ve üretim için yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi ve uygulanmasına erişim sağlama kapasitesi
olarak tanımlanmaktadır (Mohammad vd, 2019).
Ülkelerdeki yenilik yeteneklerinin arttırılabilmesi konusunda hükümetlere önemli görevler
düşmektedir. Ancak ülkelerdeki yenilik yeteneklerinin hangi kriterlere göre değerlendirileceği
konusunda literatürde bir uzlaşmaya varılamamıştır. Ancak bu araştırmada analiz edilen veriler
içerisinde de yer alan Dünya Ekonomik Forumu tarafından açıklanan Küresel Rekabetçilik
Endeksinin 4 alt endeksinden (ortam sağlanması, beşeri sermaye, piyasalar ve yenilik ekosistemi)
biri olan yenilikçilik ekosistemine ait 10 bileşen ülkelerin yenilik yeteneğini göstermesi açısından
önem kazanmaktadır. Küresel Rekabetçilik Endeksi’ndeki yenilikçilik ekosistemine ait bileşenler ise
işgücü çeşitliliği, küme geliştirme durumu, uluslararası ortak icatlar, çok paydaşlı işbirliği, bilimsel
yayınlar, patent başvuruları, Ar-Ge harcamaları, araştırma kurumlarının kalitesi, alıcı karmaşıklığı,
ticari marka uygulamalarıdır (GCI, 2018: 633).
Yenilik yeteneği şirketler açısından değerlendirildiğinde gerekli kaynakları, yenilik için güçlü bir
motivasyonu ve yenilik fikirlerini teşvik edecek örgütsel iklimi sağlayan şirketler hızlı bir şekilde
yenilik yapabilmektedir. İşletmelerde yenilik yeteneği, bilgi ve fikirleri sürekli olarak yeni ürünlere,
süreçlere ve sistemlere, hem organizasyonun hem de paydaşların yararına dönüştürme yeteneği
olarak tanımlanabilir (Popa vd, 2010). Yenilik, firmaların endüstrilerinin geleceğini şekillendirmede
baskın bir rol oynamalarına yardımcı olabilir. Yüksek performanslı yenilikçi firmalar, güçlü
yaratıcılık kabiliyetlerini koruyabilir ve sürekli olarak yüksek kaliteli ürünleri pazara daha hızlı, daha
sık ve rakiplerinden daha düşük bir maliyetle getirebilir. Ayrıca, bu firmalar süreçlerini ve sistem
yeniliğini, ürünlerini daha da iyileştirmenin ve müşterilere değer katmanın bir yolu olarak
kullanmaktadır. Bu kombinasyon, organizasyonu rakiplere karşı sürekli hareket eden bir hedef yapan
dinamik ve sürdürülebilir bir stratejik pozisyon oluşturmaktadır (Lawson ve Samson, 2001).

3.2.

Girişimcilik Niyeti ve İş Dinamizmi Kavramları

Ülkelerin sosyal ve ekonomik anlamda gelişmesinde doğal ve beşeri kaynakları harekete geçiren bir
güç olarak kabul edilen girişimcilik faaliyetlerinin başlanması açısından önemli olarak kabul edilen
girişimcilik niyeti kavramına yönelik olarak farklı tanımlamalar bulunmaktadır.
Girişimcilik niyeti, yeni bir iş kurmayı düşünmek ve gelecekte bir noktada bu işi planlı olarak
yapılacağına kişi tarafından inanılmasıdır (Thompson, 2009).
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Karabulut (2016)’a göre bir kişinin kariyeri için girişimci olmayı seçme niyeti olarak tanımlanan
girişimcilik niyeti, Çelik vd. (2014) göre ise kişinin diğer kariyer seçeneklerinden ziyade
çevresindeki potansiyel fırsatları değerlendirmesini sağlayacak bir işletme kurma ve girişim başlatma
düşüncesini yansıtmaktadır.
Girişimcilik niyeti, girişimcilik sürecini anlamanın anahtarı olarak kabul edilir ve uzun ve karmaşık
girişimcilik sürecinde ilk adım olarak kabul edilebilir. Girişimcilik niyeti, girişimcilik davranışının
en güçlü tek belirleyicisi ise, öncüllerinin ve belirleyicilerinin araştırılması, girişimcilik sürecini
anlamak için özellikle önemlidir (Mirande vd, 2017). Girişimcilik niyetini etkileyen faktörlerin
belirlenmesi girişimcilik niyetinin oluşturulması aracılığıyla girişimcilik davranışlarının
sergilenmesi açısından önemli olarak kabul edilmektedir.
Girişimcilik niyeti olanların aslında yeni bir iş kurmaları gerekmez, çünkü sayısız kişisel koşullar ve
çevresel faktörler buna karşı etken olabilir. Girişimcilik niyeti olan bazıları yeni başlayan bir firma
olmak, yani yeni bir firma kurmak için resmi olarak gelişmiş eylemlerde bulunmak üzere ilerleyebilir
(Thomson, 2009).
Shamsudin vd. (2018)’e göre girişimcilik niyeti, harekete geçme eğilimi, algılanan davranış kontrolü,
aile geçmişi, kültür/dini aidiyet, üniversite çevresi, öz-yeterlilik, hükümet politikaları, kişisel
özellikler, tutum, öznel normlar, girişimcilik eğitimi faktörlerinden etkilenmektedir.
Paço vd. (2017) yaptıkları çalışmada ise girişimcilik niyetini etkileyen faktörleri, bir kişinin
davranışlarının algılanması, algılanan sosyal normlar ve öz-yeterlik olarak üç bölümde
incelemişlerdir.
Girişimci niyetler sadece yukarıda belirtilen kişisel faktörler tarafından etkilenmemektedir.
Karabulut (2016)’a göre girişimcilik niyetleri çevre, piyasa, finans, yönetmelikler gibi dış faktörlere
de bağlıdır.
Ülkelerdeki yenilik yetenekleri de girişimcilik niyetlerini etkileyen temel faktörler arasında yer
alabilir. Girişimciler hem yenilik yeteneklerini oluşturan bileşenlerin oluşturulmasında hem de bu
bileşenler oluşturulduktan sonra ortaya çıkabilecek fırsatların değerlendirilmesinde önemli rol
oynamaktadır. Drucker (1985: 20)’e göre de yenilik girişimcilerin özel bir aracıdır. Girişimciler bir
iş ya da farklı bir hizmet için bir fırsat olarak değişimden yararlanmaktadırlar. Girişimcilerin, yenilik
kaynakları, başarılı yenilik fırsatlarını gösteren değişiklikler ve etkileri için bilinçli olarak arama
yapmaları gerekmektedirler.
Yenilik yeteneği girişimcilik niyetini etkileyen tek faktör olarak kabul edilmemektedir. Girişimcilik
niyetini etkileyen çevresel faktörler içerisinde farklı bileşenlerden oluşan bir diğer faktörde iş
dinamizmi unsurlarıdır. Ülkelerdeki yenilik yeteneğinin girişimci niyetlere etkisinde iş dinamizmi
unsurlarının da rolünün bilinmesi girişimcilik çalışmaları için önem arz etmektedir.
Ülkelerdeki iş dinamizmini ölçen Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabetçilik Endeksine göre iş
dinamizmi özel sektörün, değişim, risk, yeni iş modelleri ve firmaların pazara kolayca girmelerine
ve çıkmalarına izin veren idari kuralları kapsayan bir kültür aracılığıyla, yeni teknolojiler ve iş
düzenlemenin yeni yollarını üretebilme ve benimseme kapasitesi olarak tanımlanır. Ayrıca iş
dinamizmi yenilik ekosisteminin bir unsuru olarak kabul edilmektedir (GCR, 2018: 42).
Sonuç olarak girişimcilik niyeti her ne kadar kişisel faktörlerden etkilense de bu kişisel faktörlerin
oluşumunda çevresel faktörlerin önemli bir rolü bulunmaktadır. Bu çevresel faktörler içerisinde yer
alan ve girişimciliğin ayrılmaz parçası olarak kabul edilen yenilikler, ülkelerdeki yenilik yeteneği
sayesinde girişimci niyetleri etkileyebilir. Ancak bu etkinin daha da olumlu olabilmesi için
ülkelerdeki yenilik yeteneği dışındaki girişimcilik niyetini etkileyen diğer çevresel koşullardan ona
iş dinamizminin de desteklemesi gerekmektedir.
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4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ
Ülkelerin yenilik yeteneğinin girişimci niyetler üzerindeki etkisinde iş dinamizminin aracı (mediatör)
rolünün olup olmadığının belirlenmesi temel amacı çerçevesinde öncelikle değişkenler belirlenmiş
ve oluşturulan kavramsal model Şekil 1’de sunulmuştur. Araştırmanın kavramsal modelini test etmek
amacıyla veriler derlenmiş ve veri setinde yer alan değişkenler arasındaki ilişkiler belirlenmiştir.
Daha sonra ise araştırmanın kavramsal modeli çerçevesinde oluşturulan hipotezler elde edilen veri
seti kullanılarak çok yönlü modelleme aracı PROCESS kullanılarak aracılık analizi ile test edilmiştir.
4.1. Araştırma Modeli, Veri ve Yöntem
Bu araştırmaya 45 ülkeye ait 2018 yılı Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabetçilik Endeksi’nden
elde edilen yenilik yeteneği ve iş dinamizmi verileri ile Global Girişimcilik Monitörü (GEM)’nden
elde edilen girişimcilik niyeti verileri dahil edilmiştir.
Çalışmanın amacına yönelik modelde ülkelerin yenilikçilik yeteneği bağımsız değişken, iş
dinamizmi aracı değişken ve girişimcilik niyetleri ise bağımlı değişken olarak belirlenmiştir.
Bağımsız değişken olan yenilikçilik yeteneği Küresel Rekabetçilik Endeksi’ndeki yenilikçilik
ekosistemine ait bileşenlerden oluşmakta ve işgücü çeşitliliği, küme geliştirme durumu, uluslararası
ortak icatlar, çok paydaşlı işbirliği, bilimsel yayınlar, patent başvuruları, Ar-Ge harcamaları,
araştırma kurumlarının kalitesi, alıcı karmaşıklığı, ticari marka uygulamalarını kapsamaktadır. Aracı
değişken iş dinamizmi yine Dünya Ekonomik Forumu Küresel Rekabetçilik Endeksine göre; özel
sektörün, değişim, risk, yeni iş modelleri ve firmaların pazara kolayca girmelerine ve çıkmalarına
izin veren idari kuralları kapsayan bir kültür aracılığıyla, yeni teknolojiler ve iş düzenlemenin yeni
yollarını üretebilme ve benimseme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır. Bağımlı değişken
girişimcilik niyetleri ise GEM tarafından, girişimcilik faaliyetlerinin herhangi bir aşamasında yer
alan bireyler haricinde gizli girişimci olarak nitelendirilen ve üç yıl içerisinde bir işe başlamak
isteyen 18-64 yaş arası nüfus yüzdesi olarak tanımlanmaktadır.

İş Dinamizmi
H2

H1

Yenilikçilik
Yeteneği

H3

Girişimcilik
Niyetleri

Şekil 1. Kavramsal Model
Araştırmanın temel amacına yönelik olarak oluşturulan kavramsal model çerçevesinde araştırmanın
hipotezleri belirlenmiştir.
H1: Ülkelerin yenilikçilik yeteneği oranları iş dinamizmi oranları üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.
H2: Ülkelerin iş dinamizmi oranları girişimcilik niyeti oranları üzerinde anlamlı bir etkiye sahiptir.
H3: Ülkelerin yenilikçilik yeteneği oranları girişimcilik niyeti oranları üzerinde anlamlı bir etkiye
sahiptir.
H4: Ülkelerin yenilikçilik yeteneği oranlarının girişimcilik niyeti oranları üzerindeki etkisinde iş
dinamizmi oranlarının aracılık rolü vardır.
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Araştırmanın kavramsal modeli ve hipotezleri bir aracılık modeli şeklinde oluşturulmuştur. Aracılık
analizinin amacı Y bağımlı değişkeni üzerinde nedensel etkileri olduğu varsayılan X değişkenlerinin
bir veya daha fazla aracı değişken (M) aracılığıyla Y bağımlı değişkenini ne ölçüde etkilediğini
belirlemektir (Hayes, 2012). Aracılık analizinin araştırmacılar tarafından sıklıkla dolaylı etkileri
değerlendirmek amacıyla kullanılmasının sebebi değişkenler arasındaki ilişkileri betimlemenin
yanında daha işlevsel bir şekilde anlaşılmasını (Preacher ve Hayes, 2004) sağlaması ve nedensel
etkinin nasıl işlediğine odaklanmasıdır (Hayes ve Rockwood, 2017).
Özellikle psikolojik araştırmalarda sıklıkla tercih edilen aracılık analizi genellikle Baron ve Kenny
(1986) tarafından önerilen prosedürlerle yönlendirilmektedir. Baron ve Kenny (1986) tarafından
önerilen prosedür üç aşamalı olarak belirlenmiştir (Şekil 2).
M
Aracı Değişken

b

a

X
Bağımsız
Değişken

Y
Bağımlı
Değişken

c

Şekil 2. Aracılık Etkisi




Birinci aşamada X bağımsız değişkeninin Y bağımlı değişken üzerindeki toplam etkisinin
belirlenmesi (X
Y).
İkinci aşamada X bağımsız değişkeninin M aracı değişken ile ilişkili olmasını
gerektirmektedir. Aksi takdirde bağımsız değişken ile aracı ilişkili değilse, aracılık etkisinin
olması mümkün değildir (X
M).
İkinci kriter karşılandıktan sonra üçüncü aşamada X istatistiksel olarak kontrol edildiğinde,
aracı değişken M ile bağımlı değişken Y arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki
kurulmalıdır.

Bu üç aşamadaki koşullar yerine getirildiğinde M aracı değişkeni sabit tutulduğunda X’in Y
üzerindeki doğrudan etkisi, M’yi kontrol etmeden ölçülen X’in Y üzerindeki etkisinden daha küçükse
yani sıfıra yaklaşıyorsa M, X’in Y üzerindeki etkisinde aracı sayılabilir.
Preacher ve Hayes (2004) çalışmalarında aracılık analizlerinin psikolojik araştırmalarda sıklıkla
kullanılsa da, dolaylı etkilerin anlamlılık testlerinin nadiren yapıldığını ve bunu tam olarak
açıklayamamakla birlikte iki olasılığa dayandırdıklarını belirtmektedirler. Bu olasılıklardan ilk
olarak, X’in Y üzerindeki toplam etkisi ile X'in Y üzerindeki doğrudan etkisi arasındaki farkın
istatistiksel önemi, Baron ve Kenny tarafından aracılık için bir şart olarak gösterilmemesidir. İkinci
olarak da regresyon için en çok kullanılan programların (SPSS ve SAS gibi), Baron ve Kenny
kriterlerine göre arabuluculuk yapmak için gerekli tüm testleri gerçekleştirirken, yaygın olarak
kullanılan programların birkaçının dolaylı etkinin sıfıra eşit olduğu null hipotezini test etmesidir.
Baron ve Kenny (1986), Sobel (1982) tarafından geliştirilen ve daha sonra Sobel testi olarak anılacak
olan, dolaylı bir etkinin daha doğrudan test edilmesini sağlayan bir prosedürü açıklamışlardır. Yaygın
olarak kullanılan programlar araştırmacının Sobel testini manuel olarak yapması için gereken tüm
bilgileri sağlasa da, bazı ekstra el hesaplamaları gerektirmektedir.
Aracılık etkisinin analizinde yapısal eşitlik modellemesinin (YEM) alternatif yollar sunması ve
kullanılmasıyla birlikte Sobel (1982) tarafından geliştirilen normal teori yaklaşımı, LISREL
(Jöreskog ve Sörbom, 1996) ve EQS (Bentler, 1997) gibi popüler YEM yazılım uygulamalarına dahil
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edilmiştir. AMOS'un şu anki sürümünde dolaylı etkilerin değerlendirilmesine yönelik bir önyükleme
yaklaşımı uygulanmaktadır (Arbuckle ve Wothke, 1999).
Bu açıklamalar çerçevesinde araştırmanın kavramsal modeli Andrew F. Hayes (2012) tarafından
belgelenen, arabulucu, düzenleyici, koşullu süreç modelleri gibi farklı istatistiksel analizlere yönelik
SPSS ve SAS için birçok fonksiyonu entegre eden çok yönlü modelleme aracı PROCESS ile aracılık
analizi yapılarak değerlendirilmiştir.

4.2. Analiz ve Bulgular
Araştırmada öncelikle veri setinde yer alan değişkenler için çok değişkenli normallik varsayımı
Mardia’nın çarpıklık ve basıklık katsayısı ile değerlendirilmiş ve kurtosis değeri 1,915 ve kritik oran
(c.r.) 0,927<1,96 olarak hesaplanmıştır. Çok değişkenli normallik varsayımının sağlanmasının
ardından çoklu doğrusal bağlantının olup olmadığını test etmek amacıyla varyans artış faktörleri
(VIF) incelenmiş ve değişkenlerin VIF değerlerinin 1-10 arasında olduğu belirlenmiştir. Daha sonra
değişkenler arasındaki ilişkilerin yönü ve derecesinin belirlenebilmesi amacıyla Pearson korelasyon
analizi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada araştırma değişkenleri ve bu değişkenlerin boyutları ile ilgili
yapılan analiz sonucunda değişkenlerle ilgili aritmetik ortalama, standart sapma, korelasyon
katsayıları ve VIF değerleri Tablo 1’de belirtilmiştir.
Pearson korelasyon analizi sonuçlarına göre; girişimcilik niyetleri ile yenilikçilik yeteneği (r= -0,535,
p<0,01) ve iş dinamizmi (r= -0,587, p<0,01) arasında negatif ve orta kuvvette anlamlı ilişkiler olduğu
görülmektedir. Yenilikçilik yeteneği ve iş dinamizmi arasında da (r= 0,842, p<0,01) oldukça kuvvetli
ve aynı yönlü anlamlı bir ilişki mevcuttur. Korelasyon analizi sonuçlarına göre ülkelerin yenilikçilik
yeteneklerinde artış meydana geldikçe iş dinamizmi de artacak ancak girişimcilik niyetlerinde
azalma yaşanacaktır. Benzer şekilde iş dinamizminin gelişmesi ülkelerin yenilik yeteneğini olumlu
etkilerken girişimcilik niyetini olumsuz etkilemektedir.
Tablo 1. Ortalama, St.Sapma, Korelasyon ve VIF Değerleri

1
2
3

Değişken

Ort.

Ss.

1

Girişimcilik
Niyeti
Yenilikçilik
Yeteneği
İş
Dinamizmi

22,78

16,44

1

54,70

18,38

64,68

10,47

**

2

3

VIF
-

-0,535**

1

-0,587**

0,842**

3,429
1

3,429

p< 0,01,

Ülkelerin yenilik yeteneğinin girişimci niyetler üzerindeki etkisinde iş dinamizminin aracılık etkisi
değerlendirilmiş Tablo 2’deki sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırmada analiz sonuçlarına ülkelerin
yenilik yeteneklerinin girişimcilik niyetleri üzerindeki etkisinde iş dinamizminin aracılık etkisine
sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Araştırmanın amacı ve teori doğrultusunda oluşturulan model için regresyon analizinin birinci
aşamasında yalnızca bağımsız değişken analize dahil edilmiş ve yenilikçilik yeteneğinin girişimcilik
niyetleri üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu (β=-0,5350; t=-4,15; p<0,05) görülmektedir. İkinci
aşamada analiz edilen ilişki bağımsız değişken ile aracı değişken arasındadır. Yenilik yeteneğinin iş
dinamizmi üzerindeki etkisinin (β=0,8417; t=10,22; p<0,05) anlamlı olduğu belirlenmiştir. Üçüncü
aşamada ise hem bağımsız değişken hem de aracı değişkenin modele dahil edilmesi ile ortaya çıkan
ilişkiler mevcuttur. Son aşamada bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki etkisini gösteren
p anlamlılık değerinin kritik değer 0,05’ten büyük ya da 0,05’e çok yakın olması modelin aracılık
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etkisinin anlamlılığının göstergesidir. Araştırma modelinde bağımsız değişken olan yenilik
yeteneğinin girişimcilik niyetleri üzerindeki etkisine (β=-0,1399; t=-0,61; p>0,05) ait p anlamlılık
değerinin 0,05’ten büyük olduğu görülmektedir. Bu durumda iş dinamizminin aracılık rolünden
bahsedilebilir. Bunun için aracı değişken iş dinamizminin girişimcilik niyetleri üzerindeki etkisinin
(β=-0,4694; t=-2,04; p<0,05) anlamlı olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo 2. Aracılık Regresyon Analizi Sonuçları
BAĞIMSIZ DEĞİŞKENİN BAĞIMLI DEĞİŞKENE TOPLAM ETKİSİ
β
B
t
p
R2
sh
Yen.Yeteneği
Gir.Niyeti
-0,5350
-0,4785
-4,15
0,002
0,29
0,12
ARACI DEĞİŞKENE GİDEN İLİŞKİLER
β
B
t
p
R2
sh
Yen.Yeteneği
İş Din.
0,8417
0,4797
10,22
0,000
0,71
0,047
BAĞIMLI DEĞİŞKENE GİDEN İLİŞKİLER
β
B
t
p
R2
sh
İş Din.
Gir.Niyeti
-0,4694
-0,7367
-2,04
0,048
0,35
0,36
Yen.Yeteneği
Gir.Niyeti
-0,1399
-0,1252
-0,61
0,547
0,35
0,21
TOPLAM, DOĞRUDAN, DOLAYLI ETKİLER
B
sh
t
p
-0,4785
0,12
-4,1527
0,0002
TOPLAM ETKİ
-0,1252
0,21
-0,6076
0,5467
DOĞRUDAN ETKİLER
B
Bootsh
BootAltSınır
BootÜstSınır
DOLAYLI ETKİLER
-0,3534
0,20
-0,777
0,000
SOBEL TESTİ
Test İstatistiği
sh
p
-1,99
0,18
0,045<0,05

Hayes (2009, 2012) tarafından geliştirilen aracılık modellemesi ve makro modellemeyi diğer aracılık
analizlerinden ayıran en önemli özellik aracılık etkisini yalnızca bir p anlamlılık değeri ile açıklamak
yerine bootsraping ile bir güven aralığı hesaplayarak açıklamasıdır. Bu amaçla Tablo 2’de yer alan
doğrudan, dolaylı ve toplam etkilerin değerlendirilmesi uygun olacaktır. Modeldeki toplam etki
yalnızca bağımsız değişken ile bağımlı değişken arasındaki nedensellik ilişkisidir. Araştırma
modelindeki toplam etkinin (B=-0,4785, p<0,05) olduğu, aracı değişken modele dahil edildiğinde
bağımsız değişkenin bağımlı değişken üzerindeki doğrudan etkisinin (B=-0,1252, p>0,05) ve dolaylı
etkinin de (B=-0,3534) olduğu görülmektedir. B regresyon katsayılarına bakıldığında doğrudan ve
dolaylı etkilerin değerlerinin toplam etkiye eşit olduğu ve bir aracılık etkisinin söz konusu olduğu
ifade edilebilir. Ancak bu aracılık etkisinin anlamlılığına bootsraping ile hesaplanan güven aralıkları
değerlerinin incelenmesi ile karar verilmelidir. Araştırma modeli için hesaplanan güven aralığı alt
sınırı ile üst sınırı (-0,777 ile 0,000) arasında sıfır değerini içermeyen bir aralık olması modelin
anlamlı olduğunu belirtmektedir. Bu sonucu daha kuvvetli bir test ile kesinleştirmek mümkündür.
Sobel testi sonucuna göre aracılık etkisinin (z=-1,99, p=0,045<0,05) anlamlı olduğu anlaşılmaktadır.
Hayes (2009, 2012) tarafından önerilen aracılık etkisi modeli uygulaması ile yapılan regresyon
analizi ile test edilen araştırmanın hipotezlerinin hepsinin doğrulandığı ve ülkelerin yenilik
yeteneklerinin girişimcilik niyetleri üzerindeki etkisinde iş dinamizminin aracılık etkisinin
bulunduğu belirlenmiştir.

5.

SONUÇLAR

Ülkeler, girişimcilik profillerinin incelenmesinde Küresel Rekabet Raporu uyarınca üç kategoride
ele alınmaktadır. Bu kategoriler, üretim faktörleri odaklı ekonomiler, verimlilik odaklı ekonomiler
ve yenilik/inovasyon odaklı ekonomiler olarak belirlenmiştir. Bu sınıflandırma yapılırken ülkelerin
kişi başı GSYH düzeyi temel alınmaktadır.
Yenilik odaklı ülkelerde ekonominin olgunlaşması sonucunda artan refah seviyesi hem üretim hem
de hizmet sektörünü etkileyerek gelişmesine yol açmaktadır. Bunun sonucunda da ekonominin
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gerektirdiği çeşitlilik ve gelişmeler yeniliğe açık ve fırsata dayalı girişimcilik faaliyetlerinin
oluşmasına katkı sağlamaktadır. Verimlilik odaklı ekonomilerde daha yüksek üretkenlik ve ölçek
ekonomileri peşinde sanayileşme desteklenirken gelişen ekonomi ile birlikte üretimden ziyade
hizmet sektörünün önem kazanmasına doğru bir iş dinamizmi gerçekleşmektedir (Lakovlena, 2011;
Karadeniz, 2014).
Bir aracılık modeli olarak tasarlanan araştırma modelinin ve korelasyon analizleri neticesinde elde
edilen sonuçlar bu açıklamalar çerçevesinde şekillenmiştir. Değişkenler arasındaki ilişkilerin
sonuçları değerlendirildiğinde hem yenilik yeteneği hem de iş dinamizminin girişimcilik niyetleri ile
arasında ters yönlü ilişkiler olduğu dikkat çekmiştir. Oysa yenilik odaklı ekonomilerin yeniliğe açık
ve fırsata dayalı girişimcilik faaliyetlerinin gelişmesine olanak sağladığı bilinmektedir. Araştırma
sonucu bu durum ile ters düşmektedir.
Benzer şekilde regresyon analizi ile test edilen aracılık modelinde iş dinamizminin yenilik yeteneği
ve girişimcilik niyeti arasındaki nedensellik ilişkisinde iş dinamizminin aracılık rolü olduğu ancak
negatif bir nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Hem korelasyon hem de regresyon analizi sonuçlarında yenilik yeteneği ve iş dinamizminin
girişimcilik niyetleri ile olan ilişkilerinin ters yönlü olması literatürdeki açıklamalara uygun olmasa
da son yıllarda bu ilişkilerin ters etki yaptığı yine Küresel Girişimcilik Monitörü (GEM)’in 2019
raporunda belirtilmektedir. GEM’in 2019 yılı raporuna göre düşük gelirli ekonomilerde daha az
istihdam imkanı olduğu için girişimcilik gelir elde etmek için bir araç olarak görülmektedir.
Bireylerin girişimcilik faaliyetleri, ülke ekonomisinin getirdiği bir zorunluluk olarak algılanmakta ve
ekonomik gelişme seviyesi arttıkça istihdam olanaklarının fazlalaşması ile birlikte bu zorunluluk
seviyesi azalmaktadır.
Lakovlena vd. (2011), verimlilik odaklı ekonomilerin gelişmekte olan ülkeler olduğunu buna karşın
yenilik/inovasyon odaklı ekonomilerin ise gelişmiş ülkelerden oluştuğunu belirtmektedir.
Gelişmekte olan ülkelerin ekonomisi gelişmiş ülkelerin ekonomilerine göre daha az istikrarlı olması
nedeniyle kariyer ve iş bulmak için zor bir ortam yaratırken, gelişmiş ülkelerde maaşlı çalışma talebi
daha fazladır. Buna ilaveten istikrarsız ekonomiler girişimci faaliyetleri için istikrarlı ekonomilere
oranla daha fazla imkan sunmaktadır.
Bu durumda yenilik yeteneği artan gelişmiş ekonomilerde refah seviyesinin artması ve yeterli
düzeyde istihdam olanaklarının sağlanması ülke nüfusunun girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak
görmemesine neden olmakta, girişimcilik yerine maaşlı çalışan olarak gelir etmeyi tercih
etmektedirler. Diğer bir ifade ile gelir etmek için bir zorunluluk hissetmediklerinden girişimcilik
niyeti göstermemektedirler. GEM’in 2019 yılı raporunda dikkat çekilen bir unsur da Avrupa ve
Kuzey Amerika’daki refah düzeyi belirli noktaya ulaşmış gelişmiş ekonomilerde çok az kişinin yeni
iş kurma isteği olduğunu, nüfusun geri kalanının da gelecekte bunu yapma niyeti olmadığı
açıklamasıdır. Bu da girişimcilik niyetleri ve faaliyetleri için araştırma sonucunu destekleyen bir
gerçekliktir.
Sonuç olarak yenilik yeteneği arttıkça ülkelerdeki sanayi sektörünün çeşitlilik kazanması ve
gelişmesinin bir sonucu olarak ülkelerdeki iş dinamizmi hareket kazanır. Yenilik yeteneği ve iş
dinamizminin bir sonucu olarak fırsata dayalı girişimcilik faaliyetleri artarken yeni istihdam
olanakları da ortaya çıkmış olacaktır. Bu durumda belli doygunluğa ulaşan ekonomide bireyler
maaşlı çalışan olmayı tercih ederek girişimcilik niyeti geliştirmeyeceklerdir. Ülkelerin verimlilik
odaklı ekonomiden, yenilik odaklı ekonomiye geçmesi yani yenilik yeteneğinin artması ilk etapta
girişimcilik faaliyetlerine fırsat yaratsa da ekonomilerin olgunlaşması ile birlikte negatif bir etkiye
dönüşmektedir.
Araştırma ikincil veriler kullanılarak verisine ulaşılabilen ülkeler ile sınırlı kalmıştır. Araştırmanın
ülke karşılaştırmaları ve farklı değişkenlerin de özellikle ülkelerin ekonomik göstergelerinin yer
aldığı farklı modellemeler ile genişletilebilmesi ile daha detaylı sonuçlar elde edilebilecektir.
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SAĞLIK SEKTÖRÜNDE GİRİŞİMCİLİK: TELEREHABİLİTASYON
ÖRNEĞİ
Fatih ÖZDEN1

Özgür Nadiye KARAMAN2

GİRİŞ
Tele-rehabilitasyon hizmetleri, hastaların kendi evlerinden veya işyerlerinden bir klinisyenle
görüşmelerine imkân vererek, tedavi yönetimi için klinisyene ulaşımı kolaylaştırmakta ve bunun
sonucunda kliniklerin maliyetlerini düşürerek, randevuya gidiş ve dönüş sürecinde bireylerin
tedavilerine olan bağlılıklarını arttırmaktadır. Özellikle video görselleri ve video konferans yazılımı
kullanan kliniklerde, hastaların konvansiyonel yöntemlere benzer ve daha iyi sonuçlar elde ettiğine
dair kanıtlar vardır.
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FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON ALANINDA
GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ GİRİŞİMCİLİK ÖRNKELERİ
Özgür Nadiye KARAMAN1

Fatih ÖZDEN2

GİRİŞ
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) verilerine göre Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans
eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının kontenjanlarının son 10 yılda hızla arttığı görülmüştür.
Bu durumun mezun fizyoterapistlerde istihdam durumlarının olumsuz etkilenmesiyle sonuçlandığı
izlenmiştir. Bununla birlikte fizyoterapistlerin farklı iş sahaları ve farklı istihdam yönelişleri
sonucunda girişimciliğe olan eğilimleri merak konusu olmuştur.
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ENDÜSTRİ 4.0 VE İSTİHDAM ÜZERİNE ETKİLERİ
1

INDUSTRY 4.0 AND ITS EFFECTS ON EMPLOYMENT
Ahmet İÇÖZ 2

Okan KULA1

ABSTRACT
The new process called Industry 4.0, contains a strcture that will totally change the relations between
production and consumption. On the one hand, the production systems that instantly adapt to the
changing needs of the consumer, on the other hand, the automation systems which are in constant
communication and coordination with each other, describe the structure of the new era.
While Industry 4.0 offers a wide range of opportunities, the questions to be asked bring new threats
to be solved. With the complete automation and the transition to smart factories, the completion of
many jobs without touching with the power of the body is strongly discussed. On the other hand,
Industry 4.0 will bring a new perception of technology and the need for new qualified personnel. For
example, 16 new professions are expected to grow in the next six years.
For this reason, training curricula, internship programs should be re-established, theoretical training
should be considered as well as practical training, companies in the short-term in-service trainings to
prepare their staff for this process already.
Within the scope of this work, it is mentioned about the definition, concept and the expectative effects
on employment of Industry 4.0. Eventual occupations and the necessary steps that should be taken
in order to create qualified labor force have been indicated.
Key words: Industry 4.0, Employment, Labour
ÖZET
Endüstri 4.0 olarak adlandırılan yeni süreç, üretim ve tüketim ilişkilerinin bütünüyle değiştirecek bir
yapı içermektedir. Bir yandan tüketicinin değişen ihtiyacına anlık olarak uyum sağlayan üretim
sistemleri, diğer yandan ise birbirleriyle sürekli iletişim ve koordinasyon halinde olan otomasyon
sistemleriyle içine girilmekte olan yeni dönemin yapısını betimlemektedir.
Endüstri 4.0 çok sayıda fırsat sunarken sorulması gereken sorular, çözülmesi gereken yeni tehditleri
de beraberinde getirmektedir. Tam otomasyonun sağlanması ve akıllı fabrikalara geçişle birlikte
birçok işin el değmeden tamamlanmasıyla beden gücü ile çalışanların işsiz kalma olasılığı güçlü bir
şekilde tartışılmaktadır. Buna karşılık Endüstri 4.0, yeni bir teknoloji algısını ve yeni yetkinliklere
sahip personele duyulacak ihtiyacı da beraberinde getirecektir. Örneğin sadece önümüzdeki altı yıl
içinde 16 yeni meslek dalının türemesi beklenmektedir.
Bu sebeple eğitim müfredatları, staj programları yeniden oluşturulmalı teorik eğitim yanında pratik
eğitimi önemsemeli, şirketler kısa vadede hizmet içi eğitimlerle mevcut personellerini bu sürece
şimdiden hazırlamalıdır.
Bu çalışmada Endüstri 4.0’ın tanımı ve kapsadığı süreçler hakkında bilgi verilmiş olup, istihdam
üzerinde olabilecek muhtemel etkileri açıklanmıştır. İhtiyaç duyulması muhtemel meslekler
sıralanarak bu alandaki personellin yetiştirilmesi için neler yapılabileceği sıralanmıştır.
Anahtar kelimeler: Endüstri 4.0, İstihdam, İşgücü
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SURİYELİ SIĞINMACILARIN İSTİHDAMI
EMPLOYMENT OF SYRIAN REFUGEES
Ahmet İÇÖZ1

Okan KULA 2

ABSTRACT
For thousands of years, people have been migrating due to drought, climatic difficulties, war, trade,
the desire to live in more fertile lands, and better economic conditions. Migration and local
communities start living together with difficulties and can cause changes. The most important step
of living together is Access to employment opportunities. Social cohesion is laid thanks to economic
cohesion and employment relations with employment. If the migration is properly managed, it can
be transformed into an opportunity for cohesion, integration, living in harmony, economic and social
development.
Risks: Conflict of culture and conflict of economic interests
Our country has encountered an unprecedented wave of migration in the world. Participation of
foreigners coming to our country through Syrian migration to labor market is important for social
and economic harmony. In 2016, the General Directorate of International Labor was established in
order to reduce bureaucracy in the work permit procedures of migrants from Syria. Migrants are
granted temporary protection status in order to participate in working life and make easier use of
daily needs. With this status, Syrian migrants who have fulfilled the necessary conditions have been
entitled to benefit from İŞKUR employment incentives. However, the figures show that the vast
majority of immigrants still work informally. As a result, working today is not only an economic
need but also an important social need. Employment is one of the most important concepts for
migrant communities to live in harmony with the local people. But enough In the absence of
employment opportunities, migration leads to cheap labor and informal employment.
Key word: Migration, employment, İŞKUR, temporary protection, integration
J61, J65, J81
ÖZET
Binlerce yıldan beri kuraklık başta olmak üzere iklim zorlukları, savaş, ticaret, daha verimli
topraklarda yaşama isteği, daha iyi ekonomik koşullara kavuşma gibi nedenlerle insanlar göç
etmektedir. Göç eden topluluklarla yerel toplulukların birlikte yaşamaya başlaması zorluklara ve
değişimlere neden olabilmektedir. Birlikte yaşamanın en önemli adımı bu toplulukların
İstihdam olanaklarına erişmesidir. İstihdamla birlikte ekonomik uyum ve iş ilişkileri sayesinde sosyal
uyum temelleri atılır.Göç doğru yönetildiği takdirde kaynaşma, bütünleşme, uyum içinde yaşama,
ekonomik ve Toplumsal gelişme için fırsata dönüştürülebilmektedir. Riskler: Kültür çatışması ve
ekonomik çıkarların çatışması
Ülkemiz dünya üzerinde eşi görülmemiş bir göç dalgasıyla karşılaşmıştır. Suriye göçüyle Ülkemize
gelen yabancıların iş gücü piyasasına katılımı sosyal ve ekonomik uyum için önemlidir. Suriye’den
gelen göçmenlerin çalışma izni işlemlerinde bürokrasiyi azaltmak adına 2016 yılında Uluslararası
İşgücü Genel Müdürlüğü oluşturulmuştur. Göçmenlere çalışma hayatına katılım ve günlük
ihtiyaçlardan daha kolay faydalanabilmeleri için geçici koruma statüsü verilmiştir. Bu statü ile
gerekli şartları sağlayan Suriyeli göçmenler İŞKUR istihdam teşviklerinden yararlanma hakkı elde
etmiştir. Ancak rakamlara bakıldığında göçmenlerin büyük bir çoğunluğunun halen kayıt dışı
çalıştığı anlaşılmaktadır. Sonuç olarak günümüzde çalışmak sadece ekonomik bir ihtiyaç değildir
aynı zamanda önemli bir sosyal ihtiyaçtır. Göç eden toplulukların yerel halkla uyumlu bir şekilde
yaşayabilmesi için istihdam en önemli kavramların başında gelmektedir. Ancak yeterli istihdam
olanakları olmadığı takdirde göçün ucuz işçilik ve kayıt dışı çalışmayı beraberinde getirdiği
gözlemlenmektedir.
Anahtar Kelime: Göç, istihdam, İŞKUR, geçici koruma, uyum
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YERELDE İŞ OLUŞTURMA KAPASİTESİNİN ARTTIRILMASINDA
KAMU İSTİHDAM HİZMETLERİNİN VE İŞKUR’UN ROLÜ
THE ROLE OF PUBLIC EMPLOYMENT SERVICES AND ISKUR IN
INCREASING THE CAPACITY OF CREATING JOB IN LOCAL
Yusuf ATALAY2

Kerem ATA1

ABSTRACT
The world economy grew by 3.1% in 2015 according to the ILO (International Labor Organization)
2017 report on Social Situations and Trends in Employment in the World.With the effect of the
global slowdown since 2015, this ratio is expected to decrease below 3% in 2016-2017. This
slowdown, combined with the failure to overcome the effects of the 2008 Global Economic Crisis,
has increased the number of unemployed globally to over 200 million. This number is more than 30
million compared to the pre-crisis period; the current conjuncture indicates that this number will
increase
further.
That there are not enough jobs for the unemployed in the world at the moment, job creation can be
shown as a way out of the current situation. The job creation center can be carried out by local actors
who support the center as well as planning. In order to reduce employment creation to local level,
more accurate and on-site service is provided by taking local requirements into consideration; limited
resources are expected to be used more effectively. In this study, we will inform you about the
potential contributions of ISKUR.In the conceptual framework part of the study, the concepts of
“local” and “job creation ve and job creation policies will be discussed. The second chapter includes
applications in Turkey aimed at creating local jobs and will be given the tools available. In the last
part of Turkey's current situation and its causes will be discussed, it will also advise on how to
improve the current position further.
Keywords: Public, Unemployment, Employment, Iskur
ÖZET
ILO‟nun (Uluslararası Çalışma Örgütü) Dünya’da İstihdam Sosyal Durumlar ve Eğilimler isimli
2017 yılı raporuna göre Dünya ekonomisi 2015 yılında % 3,1‟lük bir büyüme gerçekleştirmiştir.
2015 yılından itibaren gerçekleşen küresel çaplı yavaşlamanın da etkisiyle 2016-17 yıllarında bu
oranın %3‟ün altına inmesi beklenmektedir. Bu yavaşlama 2008 Küresel Ekonomik Krizinin
etkilerinin de daha tam olarak üstesinden gelinememesiyle birleşince küresel çapta işsiz sayısı 200
milyonun üzerine çıkmıştır. Bu sayı kriz öncesi dönemle kıyaslandığında 30 milyon fazla olup;
mevcut konjonktür bu sayının daha da artacağını işaret etmektedir.
Şu an için dünyada işsizler için yeterli sayıda iş olmadığı düşünüldüğünde mevcut durumdan
kurtulmanın yolu olarak iş yaratma gösterilebilir. İş yaratma merkezi planlamanın yanında merkezin
desteğini arkasına alan yerel aktörler tarafından da gerçekleştirilebilir. İstihdam yaratmanın yerele
indirgenmesi halinde lokal gereksinimlerin dikkate alınmasıyla daha doğru ve yerinde hizmet
verilmesi sağlanmakta olup; sınırlı kaynakların çok daha etkin kullanılacağı öngörülmektedir.
“Yerelde İş Oluşturma Kapasitesinin Arttırılmasında Kamu İstihdam Kurumlarının Rolü” adlı
çalışma bu süreçte İŞKUR’un yaptığı ve yapabileceği potansiyel katkılara ışık tutması amacıyla
kaleme alınmıştır.
Çalışmanın kavramsal çerçeve bölümünde “yerel” ve “iş oluşturma” kavramlarının ne ifade ettiğine
ve iş oluşturma politikalarına değinilecektir. İkinci bölümde Türkiye’de yer alan mevcut yerel iş
yaratmaya yönelik uygulamalara ve araçlara yer verilecektir. Üçüncü bölüm olan sonuç ve öneriler
bölümünde ilk olarak Türkiye’nin konuya ilişkin mevcut durumu ve bu durumun nedenleri
değerlendirilecek olup; son bölüm mevcut konumun nasıl daha ileri düzeylere taşınabileceğine ilişkin
önerileri içerecektir.
Anahtar Kelimeler: Kamu, İşsizlik, İstihdam, İŞKUR
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