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ÖZET 

Bir ülkenin kalkınmasında giriĢimciliğin artması, giriĢimci özellikleri ve 

niteliğinin geliĢtirilmesinin son derece önemli olduğu görülmektedir. BaĢarılı 

giriĢimcilik faaliyetlerinin ülkelerde istihdam yaratılması, ekonomik büyümenin 

hızlandırılması, yeni endüstrilerin ortaya çıkması, toplumun geliĢim ve değiĢim 

sürecinde oldukça iĢlevsel olduğunu belirtmek gerekir. Bu nedenle geliĢmiĢ ve 

geliĢme sürecindeki ülkelerde giriĢimciliğin önemli bir yeri vardır. Avrupa Birliği‟nde 

küçük iĢletmelerin geliĢtirilerek, rekabet gücünü arttırmak, uluslararasılaĢtırılma ve 

giriĢimciliğin özendirilmesi için çeĢitli destekleme programlarının geliĢtirildiği 

görülmektedir. Aynı biçimde Türkiye‟de son dönemlerde giriĢimcilik kültürünün 

bireysel ve kurumsal ölçekte geliĢmesi, yaygınlaĢması ve teĢvik edilmesi söz 

konusudur. Teknolojik geliĢim ve ekonomik beklentilerle birlikte giriĢimciliğin daha 

fazla güç kazandığını söylemek mümkündür. 

Bu araĢtırmada giriĢimcilik ve kadın giriĢimciliği konularında literatür taraması 

yapılmıĢ ve genel tarama modelinde kullanılmıĢtır. Kadın GiriĢimciliği Ve Kadın 

GiriĢimciliğini Etkileyen Engeller Ve Fırsatların neler olduğu ve etkilendiği faktörleri 

belirlemek amacı ile veriler toplanmıĢtır. AraĢtırmanın evrenini 2017 yılında Ġstanbul 

ilindeki kadın giriĢimcilerin tamamını oluĢturmaktadır. AraĢtırmanın örneklemi basit 

tesadüfi örnekleme tekniği ile belirlenmiĢtir. Dolayısıyla araĢtırma için anket 

uygulamasında Ġstanbul ilinde tesadüfî olarak belirlenen 155 kadın giriĢimcinin 

görüĢleri değerlendirmeye alınmıĢtır.  

AraĢtırma sonucunda, giriĢimci kadınların giriĢimcilik özelliklerine yüksek 

oranda sahip oldukları, giriĢimciliğe giriĢ nedenlerinde en çok kendi iĢinin patronu 

olmak, aile bireylerinin ihtiyaçlarını karĢılamak ve ekonomik bağımsızlığını 

kazanmak isteğinin yer aldığı, iĢletmelerini kurarken en çok aile bireyleri ve 

eĢlerinden destek gördükleri ve bu desteğin kendilerine önemli katkılar sağladığı, 

iĢlerini yürütürken en fazla finansal konular ve bürokratik iĢlemlerde zorluklarla 

karĢılaĢtıkları tespit edilmiĢtir. 

Kadın giriĢimciliğinin son yıllarda daha fazla geliĢme gösterdiği, kadın 

giriĢimcilere yönelik finansmana eriĢimin kolaylaĢtırılması, bürokratik engellerin 

azaltılması ve sosyal imkânların arttırılması gerektiği sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Anahtar kelimeler: GiriĢimci, GiriĢimcilik, Kadın GiriĢimciliği. 
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                                                      SUMMARY  

The increase in entrepreneurship in the development of an country seems to 

be crucial to the development of entrepreneurial features and qualities. It should be 

noted that successful entrepreneurial activities are very functional in the creation of 

employment in countries, the acceleration of economic growth, the emergence of 

new industries, and the process of community development and change. For this 

reason, your entrepreneurship has an important place in the developed and 

developing countries. Various support programs have been developed in the 

European Union to develop small businesses, to increase competitive power, to 

promote internationalization and entrepreneurship. Likewise individual and corporate 

scale development of entrepreneurial culture in Turkey in recent years, is intended 

to support widespread and issues. It is possible to say that entrepreneurship gains 

more power with technological development and economic expectations. 

In this study, literature search was done on entrepreneurship and women 

entrepreneurship and used in the general screening model. Women's 

entrepreneurship and women's entrepreneurship and what are the obstacles and 

opportunities that affect the factors that affect and determine the purpose and data 

collected. The universe of the research constitutes the entirety of female 

entrepreneurs in Istanbul in 2017. The sample of the study was determined by 

simple random sampling technique. Therefore, the opinions of 155 women 

entrepreneurs randomly determined in the province of Istanbul were taken into 

consideration in the questionnaire application for the research. 

As a result of the research, it is found that entrepreneurial women have high 

entrepreneurial characteristics, entrepreneurship is the most dominant cause of 

entrepreneurship, most family members and their spouses receive support from 

their family members and their spouses while they are establishing businesses that 

meet the needs of their family members and want to gain their economic 

independence. the most financial issues and bureaucratic procedures were found to 

be encountered when conducting their business. 

It has been achieved that women's entrepreneurship has improved in recent 

years, facilitating access to financing for women entrepreneurs, reducing 

bureaucratic obstacles and increasing social opportunities. 

Key words: Entrepreneur, Entrepreneurship, Women Entrepreneurship. 
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  GĠRĠġ 

Bir ülkenin kalkınmasında giriĢimciliğin artması, giriĢimci özellikleri ve 

niteliğinin geliĢtirilmesinin son derece önemli olduğu görülmektedir. BaĢarılı 

giriĢimcilik faaliyetlerinin ülkelerde istihdam yaratılması, ekonomik büyümenin 

hızlandırılması, yeni endüstrilerin ortaya çıkması, toplumun geliĢim ve değiĢim 

sürecinde oldukça iĢlevsel olduğunu belirtmek gerekir. Bu nedenle geliĢmiĢ ve 

geliĢme sürecindeki ülkelerde giriĢimciliğin önemli bir yeri vardır. Avrupa Birliği‟nde 

küçük iĢletmelerin geliĢtirilerek, rekabet gücünü arttırmak, uluslararasılaĢtırılma ve 

giriĢimciliğin özendirilmesi için çeĢitli destekleme programlarının geliĢtirildiği 

görülmektedir. Aynı biçimde Türkiye‟de son dönemlerde giriĢimcilik kültürünün 

bireysel ve kurumsal ölçekte geliĢmesi, yaygınlaĢması ve teĢvik edilmesi söz 

konusudur. Teknolojik geliĢim ve ekonomik beklentilerle birlikte giriĢimciliğin daha 

fazla güç kazandığını söylemek mümkündür. 

GiriĢimcilik kavram olarak çok boyutludur. Psikolojik, ekonomik ve iĢletme 

yönetimi gibi açılardan ve her çeĢit organizasyon kapsamında gerçekleĢmektedir. 

Günümüzdeki giriĢimcilik, geleneksel ve modern bütün sektörlerdeki iĢletmelerde, 

büyük ve küçük ölçekli iĢletmelerde ve farklı mülkiyet yapıları içerisinde geçerli bir 

durumdur. GiriĢimcilik kavramının daha ziyade giriĢimci birey bakıĢ açısından ele 

alınarak değerlendirmek gerekir. GiriĢimcilerin esas görevi eĢsiz ve yeni iĢ fikirlerini 

fırsata çevirmektir. Kısacası, giriĢimcinin görevi öncelikle, yeni iĢ fikirlerin ticari bir 

değere dönüĢmesi ve ardından tatmin olarak; kaynakların bu fırsat etrafında 

organize edilmesini sağlamaktır. 

Bunun yanında kadınların iĢ hayatına ekonomik olarak giderek artan 

oranlarda yerlerini alması, yöneticilik ve giriĢimcilik alanlarında kadınlar ile ilgili 

yapılan araĢtırmaların da artmasını sağlamıĢtır. Ülkemizdeki giriĢimciliğin sermaye 

bulma, toplumsal geliĢim, eğitim ve risk alma gibi sorunlar, günümüz kadınının kendi 

iĢletmesini kurma ve iĢletme sahibi olan kadın sayılarının artmasını 

engelleyememiĢtir. Bu çalıĢmanın problemi Türkiye‟de kadın giriĢimciliği ve kadın 

giriĢimciliğini etkileyen engeller ve fırsatlar olarak belirlenmiĢtir. 

GiriĢimcilik insanların doğasında olan bazı bireysel özellik ve çevresinin de 

etkisi ile edinilen bir nitelik olduğu dolayısıyla öğretilemeyeceği düĢüncesinin son 

dönemlerde değiĢiklik göstererek, giriĢimciliği bir disiplin Ģeklinde diğer disiplinler 

gibi öğretilebileceği görüĢünün yaygınlaĢması söz konusudur. Kadınların iĢgücüne 

katılımlarının arttırılmasına yönelik politikaların genel olarak mikro kredi yolu ile 

giriĢimciliği geliĢtirme yönünde olduğu görülse de salt ekonomik politikalar kadınların 
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giriĢimcilik eğilimlerini geliĢtirilmesinde pek mümkün görülmemiĢtir.  Bu sebeple 

dünyada genelindeki gibi Türkiye‟de de giriĢimcilik eğitimleri yöntemiyle giriĢimcilik 

davranıĢlarını geliĢtirmeye yönelik çeĢitli çalıĢmalar yapılmaktadır. 

Günümüzde kadınlar, giriĢimcilik çalıĢmalarını destekleyen proje ve 

politikalara öncelik verilmesiyle onların sosyal ve ekonomik geliĢimlere önemli katkı 

sağladığı görülmektedir. Kadınların giriĢimcilik konusunda erkeklere özgü olduğu 

inancını taĢıyan iĢlerde baĢarılı olması, daha iyi örgütlenerek olayların karĢısında 

daha sakin, duyarlı ve daha yoğun insan iliĢkilerine sahip bir tavırla yaklaĢmalarının 

bu görüĢleri desteklediği görülmektedir. Kadınların giriĢimci olarak, iĢleriyle ilgili 

uzun ve kısa vadeli planlar yapmak, kaynakları en iyi Ģekilde kullanmak, beĢeri 

iliĢkiler kurabilme ve sürdürmek, iĢlerinde edindiği tecrübeleri verimli kanallara 

aktarmak gibi bir çok olumlu özelliği bulunmaktadır. 

Günümüzde kadınların çalıĢma hayatında, her geçen zamanda etkinliğinin 

arttırılması, hem kendi hem de toplum bakımından önemlidir. Özellikle kadınların 

daha azimli, eğitimli, kararlı ve hırslı duruĢu onları, erkeğe bağımlılıktan kurtararak 

ekonomik olarak bağımsızlığını ve toplum içindeki konumunu güçlendirmesine fırsat 

sağlamaktadır. Kadınlara bu gücü veren en önemli olguysa onun giriĢimcilik özelliği 

olarak görülmektedir. GiriĢimcilik faaliyetiyle kadınlar, bir yandan maddi - manevi 

kazanımlar elde ederlerken, bir yandan da bağımsızlık, toplumsal hizmet, finansal 

fırsatlar, aile istihdamı, iĢ güvenliği ve meydan okuyuculuk gibi özelliklerle de 

cinsiyet ayrımcılığıyla ilgili yargıları kadınların lehine çevirebilme Ģansını da elde 

etmiĢ olduklarını belirtmek gerekir.  

Kadınların giriĢimci olarak çalıĢma hayatına katılması, kadınlar bakımından 

getirdiği zorluklarla engellerin bu süreç içinde dikkate alınıp; değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Çünkü kadınlar, gerek kadın olmalarından kaynaklı, gerekse 

toplumsal ve iĢ hayatının erkek egemen düzeninde zor Ģartlarda giriĢimcilik 

faaliyetlerini sürdürme çabasındadırlar. Ancak kadınların iĢ hayatında varlığını 

kısıtlayan uygulama ve düĢüncelerin, kadınları ekonomik yaĢamda pasifleĢtirme 

anlayıĢına ittiği söylenebilir. Çünkü son dönemlerde, kadınların çalıĢma hayatında, 

karĢı cinse oranla baĢarılı oldukları görülmektedir. Bunun temel nedeniyse daha 

önceden erkeklere özgü olduğu düĢünülen iĢlerde baĢarı göstermeleri, erkeklerle 

aralarında giriĢimcilikle ilgili deneyim ve bilgi farklarının gittikçe azalması, daha iyi 

örgütlenir duruma gelmeleri ve olayların karĢısında duyarlı, sakin ve yoğun insan 

iliĢkilerine sahip olmaları olarak gösterilmektedir.  
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Bu kapsamda bu çalıĢmayla Türkiye‟de kadın giriĢimciliği ve kadın 

giriĢimciliğini etkileyen engeller ve fırsatlar ile ilgili literatüre katkı sağlamak 

amaçlanmıĢtır. AraĢtırma Ġstanbul Ġlinde bulunan kadın giriĢimcileri kapsamaktadır.
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                                                                  BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

                                               GĠRĠġĠMCĠLĠK VE GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠN ÖNEMĠ 

1.1. GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠN TANIMI VE GĠRĠġĠMCĠLĠKLE ĠLGĠLĠ TEMEL KAVRAMLAR 

GiriĢimcilik; insan faktörü, ekonomik ve sosyal büyüme ile yenilikçi tutumun oluĢturduğu 

olumlu sonuçların meydana gelmesi konusu üstünde daha detaylı durulmasına ve 

incelenmesine olanak sağlamaktadır. 

GiriĢimcilik ayrıca sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiĢ döneminde düĢünce 

bazında emek faktörünün ekonomik değere dönüĢmesini de ifade etmekte olup emek, sermaye, 

doğal kaynaklar ve teknoloji gibi üretim faktörlerini kapsamaktadır. Günümüzde sıkça gündeme 

gelen kavramların baĢında giriĢim, giriĢimci ve giriĢimcilik kavramları kullanılmakta olup bu 

kavramlarla ilgili bir çok tanım yapılmaktadır. Bu bölümde giriĢimcilikle ilgili temel kavramlara yer 

verilmekte ve bu kavramlar detaylı olarak incelenmektedir. 

1.1.1. GiriĢim Kavramı  

GiriĢim kavramında insan incelenmesi gereken sosyal bir varlıktır ve karĢılanması 

gereken birçok ihtiyacı bulunmaktadır. Bu ihtiyaçları karĢılayabilmesi ancak bir toplum üyesi 

olması durumunda karĢılanabilmektedir.  Bu nedenle toplum insan ihtiyaçlarını öncelikli 

ekonomik özellikli kurumlar olmak üzere çeĢitli kurumlarla karĢılamaktadır. Bireylerin para ile 

ölçülebilen ve para ile karĢılanabilen ihtiyaçlarını tatmin etmek ekonomik özellikli kurumların 

amaçları arasında yer almaktadır. Ġnsan ihtiyaçlarını karĢılamaya yarayan ürün ve hizmetler 

ekonomik kurumlar aracılığıyla üretilmekte ve ihtiyaç sahibi insanlara sunulmaktadır. Ekonomik 

ve sosyal kalkınma için oluĢturulan kurumlarda doğal kaynaklar, sermaye ve emek faktörünün 

bir arada kullanılması gerekmektedir. 

Ġnsan ihtiyaçlarının karĢılanması için doğal kaynak, sermaye, emek ve diğer faktörleri bir 

araya getirerek mal ve hizmet üretmek amacıyla kurulan ekonomik birimler giriĢim olarak 

değerlendirilebilmektedir. 

GiriĢim kavramını emek, sermaye ve diğer üretim faktörlerini planlı, sistemli ve bilinçli bir 

biçimde kullanarak mal ve hizmet üretimine yönelten, bu amaç doğrultusunda sonuca ulaĢmak 
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için üretim kaynakları kullanımında ekonomik ve rasyonel kararlar alan toplumsal, teknik ve 

ekonomik bir yapı olarak tanımlamakta mümkün olmaktadır1.  

Kar ya da yarar sağlamak için, belirli bir ücret karĢılığında satmak amacıyla mal ve 

hizmet üretmek ve fon sağlamak için kurulan hukuki, finansal kiĢiliğe sahip davam nitelikli örgüt 

olarak tanımlanan giriĢimin özellikleri aĢağıdaki gibi sıralanabilmektedir2: 

- Amaç kar ya da fayda sağlamaktır. 

- Belirli bir ücret karĢılığında satmak amacıyla mal veya hizmet üretir ya da fon sağlar. 

GiriĢim için olmazsa olmaz unsurunun baĢında gelmektedir. 

- Üretim, satıĢ ve bunların yerine getirilmesi için fon sağlanan finansman giriĢimin üç temel 

görevini oluĢturmaktadır. 

- Hukuki bir kavram olup tüzel kiĢiliğe sahip olan giriĢim sahiplerinden ayrı bir tüzel kiĢiliğe 

daha sahiptir. 

- Finansal bir kavramdır, kendisine ait varlıkları ile bunları karĢılayabileceği öz ve yabancı 

kaynakları mevcuttur. 

GiriĢim kavramı ile ilgili tanımlara bakıldığında iki farklı bakıĢ açısı ortaya çıkmaktadır. Ġlk 

bakıĢ üretim faktörlerinin oluĢturduğu ekonomik, toplumsal ve teknik birimi tanımlarken ikinci 

bakıĢ açısında giriĢimcinin emekleri ve bu emeklerin sonuçları görülmektedir. 

1.1.2. GiriĢimci Kavramı 

18. yüzyıldan itibaren ekonomistler tarafından giriĢimcinin bir çok tanımı yapılmıĢ olup 20. 

yüzyılda Schumpeter tarafından giriĢimcinin modern bir tanımı yapılmıĢtır. Yapılan tanım ile 

giriĢimcinin dinamik ve yenilikçi olma özellikleri ekonomik kalkınmada, insan kaynaklarının ana 

yapı taĢı olarak vurgulayan ve gündeme getiren kiĢi Schumpeter olarak geçmektedir. GiriĢimcilik 

ile ilgili çalıĢmalara katkı sağlayan ve teknoloji ile giriĢim kavramını bütünleĢtiren Schumpeter; 

giriĢimciyi ayıran en belirgin özelliği yenilikçilik (inovasyon) kavramı olduğunu vurgulamıĢ, 

giriĢimciyi toplumsal değiĢimi sağlayacak kiĢi ve kurum olarak tanımlamıĢtır3.
 
 

GiriĢimci kavramı 1980‟li yıllardan itibaren büyük bir geliĢim ve değiĢim göstererek 

teknolojik ve ekonomik ilerlemeler sayesinde de büyük bir ivme kazanmıĢtır. GiriĢimciyi, 

                                                           
1
  ġerif ġimĢek, İşletme Bilimlerine Giriş, Nobel Yayıncılık, 5. Basım, Ankara, 1998, s .31. 

2
  Hasan Tutar ve Orhan Küçük, Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi,  Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2003, s. 161. 

3
  YeĢim Gürol ve Yasemin Bal, “Türkiyede GiriĢimciliğin Evrimi ve GeliĢimi Ġçin GiriĢimcilik Eğitiminin Önemi", Yıldız 

Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü, Working Papers, Sayı 19, 2009. 
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kaynaklar ve gelecek konusunda öngörüde bulunan, yapılacak iĢi planlayan ve tasarlayan, insan 

kaynaklarını örgütleyip girdilerin iĢlenmesini sağlayan ve elde edilen çıktıyı karlılık sağlayacak 

biçimde tüketicinin hizmetine ve kullanımına sunan kiĢi olarak tanımlamak mümkündür. 

ĠĢletme kurmak için giriĢim faaliyetinde bulunmak, giriĢim faaliyetinde bulunmak için ise 

bir giriĢimcinin (müteĢebbis) bulunması gerekmektedir. Üretim faktörlerinin bir araya getirilmesi 

tek baĢına yeterli olmayıp faktörlerin bir giriĢimci tarafından planlanması, uygulanması, fırsatların 

değerlendirilmesi ve risk alarak kazanç ya da yarar sağlama amacının bulunması gerekmektedir. 

GiriĢimcinin bir insan olduğunu unutmamak ve ihtiyaçlarını karĢılamak için bir takım 

ekonomik ve sosyal iliĢkilerde bulunduğunu bilmek gerekmektedir. GiriĢimci bazen tüketici bazen 

de üretici pozisyonunda olabilmektedir. Bu nedenle giriĢimcinin yaĢadığı sosyo ekonomik 

ortamın ürünü olduğu söylenebilmektedir. GiriĢimcilik, bireyin kiĢisel yetenekleri ve eğitim 

düzeyiyle ilgili olsa da bu iki faktör tek baĢına yeterli olmamaktadır. Bireysel yeteneklerden çok 

toplumsal çevre giriĢimciliğin boyutunu ve niteliklerini belirlemekte etkili olmaktadır. Özellikle 

toplumsal (geleneksel) değer yargılarının fazla ve belirleyici olduğu ataerkil aile yapısının yaygın 

olduğu ülkemizde bu nokta önemli bir yer oluĢturmaktadır4. GiriĢimcinin farklılık unsurlarına 

yapılan değinmeler literatürdeki yazarlar tarafından Tablo 1 de özet olarak belirtilmiĢtir.              

 Tablo 1. GiriĢimci Tanımındaki Vurgular5 

Yazarlar GiriĢimci Tanımındaki Vurgular 

-Schumpeter Yenilik Yapan 

- Marshall, Say Yönetici 

- Menger, Kynnes, Mises Karar Verici 

- Cole, Cantillon, Say  ĠĢi Organize Eden 

- Smith Kapitalist 

- Kırzner, Kirchoff , Leibenstain Piyasada Fırsat Yaratan 

- Knight, Cantillon Belirsizlikten Fırsat Yaratan 

- Mil, Knight, Cantillon Risk Alan 

 

                                                           
4
  Necla Arat, Türkiyede Kadın Girişimcilik, TES-AR Yayınları, Ankara, 1993, s. 212. 

5
  Seyfi Top, Girişimcilik Keşif Süreci, 1.Baskı, Beta Yayınevi, Ġstanbul, 2006, s. 6. 
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GiriĢimciyi kendi düĢüncelerine göre tanımlayan yazarların hepsinde ortak noktalar 

bulunmaktadır. GiriĢimcinin sürekli baĢkalarının baktığı ancak göremediği fırsatları görmesi, 

bunları değerlendirerek iĢ fikrine dönüĢtüre bilme yeteneğine sahip olması ve risk alma yatkınlığı 

gösterebilmesi ortak noktaları oluĢturmaktadır.  

 GiriĢimci olmak giriĢimin sadece baĢlangıç aĢamasında değil her aĢamasında farklı 

özellikler taĢımasını gerektirir. ĠĢ kurmaya hevesli olmak, baĢarısızlığa rağmen vazgeçmemek, 

güven, kararlılık, yaratıcılık, risk yönetimi, değiĢimi fırsata çevirmek, belirsizlik karĢısında 

toleranslı olmak, ayrıntılara önem vermek, mükemmeliyetçilik, önayak olma ve baĢarı ihtiyacını 

karĢılamak Lambing ve Kuehl için giriĢimcide bulunması gereken özellikleri oluĢturmaktadır6. 
 

Yazarların giriĢimciler için kronolojik olarak sıraladıkları özellikler Tablo 2 de oluĢturulmuĢtur. 

Yazarlar giriĢimciyi kendi görüĢ ve düĢüncelerine göre tanımlamakta olup hemen hepsinde 

baĢarma güdüsü ve risk alabilme gibi ortak noktalar bulunduğu tespit edilmiĢtir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6
  Peggy R. Lambing and Chars R. Kuehl, Entrepreneurship, 2nd Edition, New York, 2000, p.18. 
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Tablo 2. GiriĢimcilerin Temel Özellikleri7. 
 

                                                           
7
  Semra Arıkan, Girişimcilik, Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, 2. Baskı, Siyasal Kitapevi, Ankara, 2004, 

s. 25. 

Tarih Yazar Özellikler 

1848 Mill Risk alma 

1917 Weber Biçimsel otoritenin kaynağı olma 

1934 Schumpeter Yenilik, önayak olma 

1954 Sutton Sorumluluğa istek duyma 

1959 Hartman Biçimsel otoritenin kaynağı olma 

1961 McClelland Risk alma, baĢarı güdüsü 

1963 Davids Hırslı olma, bağımsızlık isteği, sorumluluk, özgüven 

1964 Pickle Ġnsan iliĢkileri, iletiĢim becerisi, teknik bilgi 

1965 Litzinger Riski tercih etme, bağımsızlık, tanınma, babacanlık, 

liderlik 

1971 Palmer Risk ölçme 

1971 Hornadey ve Aboud BaĢarı güdüsü, özerklik; saldırganlık; güç; tanınma 

1973 Winter Güç ihtiyacı 

1974 Borland Ġçsel güç odağı 

1974 Liles BaĢarı ihtiyacı 

1977 Gasse KiĢisel değerlere dönüklük 

1978 Timmons Güdü/özgüven, amaca dönüklük; orta düzeyde risk 

alma; kontrol odağı, yaratıcılık/ yenilikçilik 

1980 Brockhaus Risk üstlenme eğilimi 

1980 Sexton Enerjik olma/ hırs; olumlu terslikler 

1981 Mescon, Montanari BaĢarı, hakimiyet, özerklik, dayanma gücü, kontrol 

1981 Welsh- White Kontrol ihtiyacı, sorumluluk isteği, öz güven/ güdü; 

mücadele etme, orta düzeyde risk alma 

1982 Dunkelberg-Cooper 

Welsh- Young 

Büyümeye dönüklük, bağımsızlığa dönüklük, 

zanaatkarlığa dönüklük, kontrol kaynağı, öz güven 
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GiriĢimciler genel özellikleri bakımından yaĢları, dilleri, ırkları, eğitim düzeyleri, kültürleri ve 

deneyimleri açısından birbirinden farklı olsalar da baĢarıya ulaĢmaları için sahip olmaları 

gereken özellikleri Ģu Ģekilde sıralanabilir8. 
 

- Yaratıcılık, iĢe atılmak için yeni ürünlerin geliĢtirilmesini sağlayan yeniliğin ve geliĢmenin 

ilk adımıdır. Duruma dıĢarıdan bakarak devamlı bir öğrenme ve sorgulama sürecidir. 

- ĠĢine kendini adama ve her türlü çabayı gösterme. GiriĢimliğe ilk baĢlama aĢamasında 

baĢarılı olabilmek için devamlı çalıĢması giriĢimciyi motive eden ve baĢarılı olmasını 

sağlayan bir güdüdür. 

- Kararlılık baĢarıya ulaĢmada önemli bir noktadır. Ayrıca zor zamanlarda tekrar ayağa 

kalkmak için kendini toparlama yeteneğidir. Gerçek giriĢimcinin asıl baĢarı kaynağı elde 

ettiği para değil kazandığı baĢarıdır. 

- Esneklik, yenilenen teknoloji ve ihtiyaçlara anında cevap verebilme yeteneğidir. Gerçekle 

hayali birbirine karıĢtırmayacak kadar geniĢ görüĢlülüğe sahip olma becerisidir. 

- Liderlik, kurallara sadık kalarak hedeflere ulaĢma çabasıdır.  

- Tutku, giriĢimciliğe baĢlangıcın ilk kıvılcımıdır. GiriĢimciye kendisine inanmasını, 

baĢkalarına da bu inancın iknasını sağlayan olgudur.  

- Kendine güven, giriĢimcinin aklını karıĢtırmadan, gözü korkmadan belirsizlik ve riskten 

kurtularak uzmanlaĢma olgusudur. 

1.2. GĠRĠġĠMCĠLĠK KAVRAMI 

Latince intare kelimesinden gelen giriĢimci kavramının, Ġngilizce‟de enter (giriĢ ve pre (ilk) 

kelimelerinin birleĢiminden oluĢmaktadır. Entrepreneur kısacası ilk giriĢen ve baĢlayan anlamını 

taĢımaktadır9. GiriĢim, pazarlardaki ihtiyaçları devamlı olarak karĢılayabilmek için hizmet ve 

malları ortaya koyma ve sahibine getiri sağlayabilmek amacını güden faaliyetlere verilen 

isimdir10.  GiriĢim ve giriĢimcilik kavramlarına bakıldığında kaynaklara yapılan birçok tanıma 

rastlanmaktadır. GiriĢimcilik yeni Ģeyler ortaya koyma çabası ile riskleri üstlenme konularının 

sürekli üzerinde durulduğu bir kavramdır. Bununla birlikte giriĢimcilik kavramının fırsatları 

                                                           
8
   Mehmet BaĢar, Girişimcilik İçinde Ünite 1: Girişimcilik ve Girişimcilik Süreçleri, Anadolu Üniversitesi Yayını, 

EskiĢehir, 2013, s. 5. 
9
 Hakan BaĢer ve Büber, Recep, “ĠĢ Kurma Amacı Olan Adayların GiriĢimcilik Özelliklerinin Ölçülmesi: Aydın Ġli‟nde Bir 

Uygulama”, Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1, 2012,  s. 137. 
10

 Ömür Kızılgöl ve Burcu ĠĢgüden, “Bandırma‟nın GiriĢimcilik Potansiyelinin Değerlendirilmesi”, Balıkesir 
Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 2, Balıkesir, 2008, s. 258. 
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değerlendirmek, bireysel fayda ve kar istekleri, yönetme yetenekleri, strateji ve değer oluĢturma 

gibi faktörlerle Ģekillendiğini söylemek mümkündür11.  

GiriĢimcilik konusunun genel olarak sanayi toplumlarından bilgi toplumuna geçiĢle 

beraber ulusal ve uluslararası boyutlarda, geliĢmiĢ ve geliĢme sürecindeki  ülkelerde dikkat 

çekmeye baĢlamıĢtır. Konunun toplumsal ve ekonomik boyutlarda, bir çok sektör için önemli 

hale gelmesi fazla zaman almamıĢtır12. Bu süreç içinde giriĢimcilik, insanların düĢünsel 

verilerinin, ekonomik değerlere dönüĢme durumu Ģeklinde ifade edilmiĢ ve üretim faktörlerinin 

arasında yerini almıĢtır.  

GiriĢimcilik var olan Ģartların dıĢına çıkmayı gerektiren, yaratıcılık, değiĢim, ve yenilikçilik 

gibi kavramlar ile yakından ilgili bir kavramdır. GiriĢimcilik ortaya çıkan fırsatlardan faydalanma 

ya da yeni fırsatlar oluĢturma amacını taĢımaktadır. Buradan hareketle giriĢimciliğin, kaynakların 

kontrolünden bağımsız bir Ģekilde, fırsatların yaratılıĢı ve takibine dönük bir süreç olduğunu 

söylemek mümkündür13. AĢağıda giriĢimcilik kavramı ile ilgili yapılan çeĢitli tanımlara yer 

verilmiĢtir: 

1.2.1. GiriĢimcilik Tanımları  

GiriĢimcilik kavramının, toplumsal ve bireysel olarak bir refah yaratması, uzun 

dönemlerde çeĢitli grupların dikkatini çektiği ve inceleme konuları arasında yerini aldığı 

görülmüĢtür. GiriĢimcilik, gerek akademisyenler gerekse de özel sektör açısından ilgi çekici bir 

konu olmuĢtur. GiriĢimcilik konusunda yapılan araĢtırmaların çoğunda, “Neden bazı insanlar yeni 

fırsatları görme ya da yaratma yeteneğine sahip iken diğerleri bu tür bir özelliğe sahip değildir? 

Neden bazı kiĢiler iĢ fikirlerini ya da hayallerini gerçek bir iĢletmeye dönüĢtürürken diğerleri bunu 

baĢaramazlar? Neden bazı giriĢimciler baĢarılı iken diğerleri baĢarısız olmaktadırlar?” gibi 

sorulara cevap arandığı görülmektedir14.  

GiriĢimcilik yeterince zaman ve çaba tahsis edilip fiziksel, finansal ve sosyal risklerle 

birlikte parasal ödül, kiĢisel bağımsızlık ve tatmin kazanarak yeni değerler yaratma sürecine 

verilen isimdir15. GiriĢimcilik, faaliyet yapılan iĢ sahası ya da bunların dıĢındaki bir konuyla ilgili 

fırsatların yakalanması sureti ile değer yaratma teĢebbüsüne; fırsatlarla birlikte alınacak olan 

                                                           
11

 Hasan Fehmi Kinay,  GiriĢimcilik Kalkınma ve Rekabet ĠliĢkisi, Anadolu Üniversitesi, 2006, s. 4.  
(YayımlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi) 
12

 Deniz Börü, GiriĢimcilik Eğilimi Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, 

Marmara Üniversitesi Yayınları, Ġstanbul, 2006, s. 4. 
13

 BaĢar, a.g.e. , s. 4. 
14

 Semra Arıkan, Girişimcilik, Siyasal Kitapevi, 2. Baskı, Ankara, 2004, s. 45. 
15

 Uğur Dolgun, Girişimcilik, Alfa Basım, 1. Baskı, Ġstanbul, 2003, s. 12. 
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risklerin yönetilmesi ve bir projeyi yaĢama geçirmek için var olan bütün finansal, beĢeri ve diğer 

malzeme kaynaklarını harekete geçirebilmek için yönetsel ve iletiĢimsel becerilerin kullanılma 

sürecine verilen isimdir16. GiriĢimcilik kavramının farklı dönemlerde çeĢitli açılardan incelendiği 

daha önceden belirtilmiĢti. GiriĢimcilik kavramının kullanımı Tablo 3‟de ifade edilmiĢtir: 

                           Tablo 3. GiriĢimcilik Teorisinin ve GiriĢimcilik Kavramının GeliĢimi17 

DÖNEM GĠRĠġĠMCĠLĠK KAVRAMININ KULLANIMI 

 

Ortaçağ Dönemi 

Bu dönemde giriĢimcilik, büyük ölçekli üretim projelerini yöneten bir aktör ya da yönetici 
olarak benimsenmiĢtir. Bu türden büyük ölçekli üretim projelerinde giriĢimci, herhangi bir 
risk almamakta, sadece tahsis edilen kaynakları kullanarak projeyi yöneten kiĢidir. 

 

17. yüzyıl 

GiriĢimcilik kavramı ile risk arasında ilk kez bu dönemde iliĢki kurulmuĢtur. GiriĢimci kâr 
ya da zarar etme riskini üstlenerek, devletle anlaĢma imzalamak suretiyle mal ya da 
hizmet tedarikinde bulunan kiĢidir 

 

1725:Richard Cantillon 

GiriĢimci, sermayeyi tedarik eden kiĢiden farklı olarak risk üstlenen kiĢidir. GiriĢimci belirli 
bir fiyattan satın alan, ancak belirsiz bir fiyattan ürününü satan, bu nedenle de riskle 
faaliyetlerini sürdüren kiĢidir. 

1797: Beaudeau GiriĢimci, risk üstlenen, planlayan, idare eden, organize eden ve sahip olan kiĢidir. 

1803: Jean Baptiste Say Sermaye kârından, giriĢimcinin kârını ayırt etmiĢtir. 

1876:Francis Walker Fonları tedarik edip faiz alanlarla, yönetsel becerilerinden dolayı kâr elde edenleri ayırt 
etmiĢtir. 

1921: Frank H. Knight Amerikalı ekonomist Frank H. Knight, risk ile belirsizliği (uncertainity) birbirinden 
ayırmıĢtır. 

1934:Joseph 
Schumpeter 

GiriĢimci, inovasyon yapan ve denenmemiĢ teknolojileri geliĢtiren kiĢidir 

1961:David McClelland GiriĢimci, faal, orta düzeyde risk alan kiĢidir 

1964: Peter Drucker GiriĢimci fırsatları maksimize eden kiĢidir. 

1975:Albert Shapero GiriĢimci, teĢebbüs eden, inisiyatif alan, bazı sosyal ve ekonomik mekanizmaları organize 
eden ve iflas riskini göze alan kiĢidir. 

1980: Karl Vesper GiriĢimciler, ekonomistler, psikologlar, iĢ adamları ve politikacılar tarafından farklı 
değerlendirilmektedir. 

1983: Giffort Pinchot Ġç giriĢimcilik (intrapreneurship): iĢletme içerisinde çalıĢan bireylerin giriĢimciliğidir. 

1985: Robert Hisrich GiriĢimcilik, finansal, sosyal, psikolojik risklerle birlikte parasal ve kiĢisel tatmin elde etme; 
Bu amaçla, gerekli zaman ve çabayı harcayarak farklı bir değere sahip bir Ģey yaratma 
sürecidir. 

 

                                                           
16

 Börü, a.g.e. , s. 3. 
17

 Özlem Çetinkaya Bozkurt, Dünyada Ve Türkiye’de Girişimcilik Eğitimi: Başarılı Girişimciler Ve Öğretim 
Üyelerinden Öneriler, Detay Yayıncılık, Ankara, 2011, s. 6. 



 

12 

GiriĢimcilik, bireyin ya da bireylerin oluĢturduğu ortaklıkların hizmet ve malların üretimi ya 

da dağıtımını içine alan, kar amaçlı iĢ ünitesinin oluĢturulması, sürdürülerek, büyütülme 

sorumluluklarının alınmasını kapsayan faaliyetler bütünüdür. GiriĢimciyse, üretim faktörlerini 

toplayarak ekonomik hizmet ve mal üretilmesi için gereken giriĢimi baĢlatmanın yanında üretim 

için gereken ekonomik kaynaklarla üretimin değerlendirildiği pazarları bulan birey olarak ifade 

edilebilir18.  

1.2.2. GiriĢimcilerin Temel Özellikleri 

GiriĢimciler ekonomideki en önemli aktörlerdendir. Bunun en önemli nedeni onların 

toplumu ve ekonomiyi yeniden canlandırmasını sağlayan yeni iĢleri, yeni yatırımları, yeni ürün 

keĢifleri ile yeni hizmet alanları oluĢturmalarıdır. GiriĢimcilerin motive unsurları, özellikleri, erkek 

ve kadın giriĢimcilerin farklılıkları hangi nitelik ve yeteneklerinden kaynaklandığı, giriĢimciliğin 

çıkıĢ noktaları, baĢarının onlar için önemi gibi birçok sorunun cevabı önemlidir. Ġnsanların nasıl 

ve neden giriĢimci olduğuna dair çok az bilginin olduğunu da belirtmek gerekir19. BaĢarılı bir 

giriĢimcide bulunması gereken kiĢisel faktörler aĢağıdaki gibidir20;  

- Üretimi yapılacak ürün ya da sunulacak hizmetle ilgili bilgisinin olması ve kurulacak 

iĢletme için gereken yasal yükümlülük ve prosedürlere bilgisel anlamda sahip olunmak 

gerekir.   

- ĠĢletme çalıĢanlar ve tepe yönetim kadrosuyla pozitif güdülenme ve etkili iletiĢimin 

sağlandığı yönetme kabiliyetlerinin olması gerekir,  

- ÇalıĢanlarla giriĢimin ortak bir hedefe yönlendirebilme ve süreç içinde yaĢanabilecek 

motivasyon aksaklıklarına çözüm üretebilmelidir. Bunun nedeni bir giriĢimin beklenilen 

baĢarıyı yakalaması, çalıĢanların iĢletme amaçlarını gerçekleĢtirebilecek Ģekilde 

çalıĢmalarda bulunmalarıyla mümkün olmaktadır.  

- Bir giriĢimde baĢarılı olabilmek için amacın gerçekleĢtirilmesinde en önemli etkenlerden 

birinin amaca ulaĢtırabilecek amaçların ölçülebilir ve belirgin olması ile doğru 

sırlanmasıyla mümkün olmaktadır. Hedefe ulaĢma ve hedefi gerçekleĢtirme konusunda, 

sistematik bir anlayıĢ kapsamında sürecin her aĢamasının planlanarak, hangi zamanda, 

hangi aĢamalarda olunduğunu bilmek ve baĢarı için gerekenlerin tespit edilmesinde 

doğru değerlendirme yapılmalıdır.   

                                                           
18

 Hatun Ufuk ve Özlen Özgen, Kadın Girişimcilerin Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Profili (Ankara Örneği), Mavi 

Ofset, Ankara, 2000, s. 118. 
19

 Pınar Ersarı, “Kadın GiriĢimcilerde GiriĢimcilik Özellikleri Ve Liderlik Tarzlarının Belirlenmesine Yönelik Bir 
AraĢtırma”, Gebze Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze, 2015, s. 8 (YayımlanmıĢ Yüksek Lisans 
Tezi). 
20

Ġbrahim Öztürk, Girişimcilik Raporu, Ġgiad Yayınları, Ġstanbul, 2008, s. 24. 
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- Hedef ve amaçlar, stratejileri gerçekleĢtirme bakımından devamlı özgün özellikleri olmalı 

ve sektördeki geliĢim ve yenilikleri sürekli takip etmelidir.   

- GiriĢimcinin, herkesin kolaylıkla eriĢemeyeceği fikir, bilgi ve düĢüncelere kolaylıkla 

ulaĢabilecek bir yapısının olması gerekir.  GiriĢim yapacağı sektörle ilgili kurumsal ve 

bireysel iletiĢim ağının olması gerekir.  

- GiriĢimci zamanını verimli bir Ģekilde kullanma bakımından iyi planlama yapmalıdır.  

- GiriĢimcinin, mesuliyet alabilmesi ve risk almaktan kaçınmaması gerekir.    

- Risk dağıtımlarının etkin yapabilmesi ve giriĢimin amaçlarına ulaĢması için iliĢkide olunan 

kurum ve kiĢileri ikna etme becerileri gerekmektedir.  

- GiriĢimci, devamlı kendisini geliĢtirme arzusunda olması geliĢim ve yeniliğin takipçisi 

olmalıdır.   

- Bir giriĢim yapmanın esas amacı kar etmek olmalıdır ancak kar etmek için riskten 

kaçınmamak gerekmektedir. Bu kapsamda giriĢimcilik risk alabilme yeteneğini 

beraberinde getirir.  

- Bir giriĢimde sürece baĢlamadan önce o sektörün geleceğiyle ilgili analiz yapmalıdır. Arz 

ve talep açısından iniĢ ve çıkıĢlarının doğru tespit edilip hesaplanması gerekir.   

- GiriĢimcinin ulaĢmayı istediği gelir, iĢ için ayrıldığı görülen mali kaynağa bağlı farklılıklar 

gösterir. 

1.2.3. GiriĢimcilik Türleri 

GiriĢimciliğin ortaya çıkma, orijinallik, Ģekillenme, organize ve icra edilme biçimlerine göre 

sınıflandırıldığı görülmektedir. Literatürde daha ziyade eylemsel, düĢünsel ve organize olma 

biçimlerine bakılarak incelendiğini belirtmek gerekir21:  

Orijinal GiriĢimcilik: GiriĢimcilerin öncelikli olarak kendi yetenek, güç, algı beceri, sezgi, 

ustalık, bilgi ve deneyim gibi özelliklerine dayanıp düĢlerini ve hayallerini gerçekleĢtirebilmek için 

eyleme geçmeleri ve ilk kez sıfırdan baĢlayıp kurdukları giriĢimleri ifade etmektedir. Orijinal ve ilk 

defa olma özelliği bu giriĢimciliği tanımlama konusunda ayırıcı ve belirleyici etmen olduğu 

görülmektedir22. 

GiriĢimci GiriĢimciliği: Genel olarak ĠĢ birliğine dayanan, iyi proje, fikrileri olan ve önemli 

ölçüde yenilik geliĢtiren ve bunu eylemlere dökmeyle ilgili güçlükler yaĢayan giriĢimcilerde 

                                                           
21

 Mehmet Marangoz, Girişimcilik, Beta Basım Yayım Dağıtım A.ġ, Ġstanbul,  2016, s. 75. 
22

 Seyfi Top, Girişimcilik Keşif Süreci, Beta Yayınevi, Ġstanbul, 2006, s. 8. 
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tecrübeli giriĢimciler ile çalıĢmayı ifade etmektedir. Ġyi bir finansör, yeni bir organizatör ve yeni bir 

motivasyonla profesyonelce geliĢtirilen giriĢimciliği kapsamaktadır23.  

Kurumsal GiriĢimcilik: Genel olarak büyük iĢletmeler ya da küçük iĢletmeler aralarındaki 

küçük giriĢimlerin organize edildiği üst giriĢimciliği ifade etmektedir. Daha ziyade olağan üstü 

Ģartların gerekli kıldığı model Ģeklinde ortaya çıktığı görülse de iki temel ekonomik amacın 

gerçekleĢtirilmesi konusunda teĢvik edildiği görülmektedir. Ġlk amaç; ekonomik Ģartlar nedeniyle 

zorlandığı görülen KOBĠ‟lere destek olma ve onların ayakta kalmalarını sağlama, ikinci amaçsa; 

ülkenin ekonomik çıkarlarını uzun vade de garanti altına alan yeni giriĢimlerin kurulmasını 

kolaylaĢtırmaktır.  Bu anlamda giriĢimcilerin her Ģeyi kendilerinin tek baĢına üretebilecek entegre 

tesislerin kurmadan ziyade, daha küçük set, parça ve diğer iĢler için bağımsız olan küçük 

giriĢimcileri teĢvik edip, koruyup, yönlendirmekte ve teknolojik destekler verip iĢ birliğiyle birlikte 

çalıĢan, riski azaltarak faydayı maksimize edilmeye çalıĢılan giriĢimcilik türüdür24.     

Teknik GiriĢimcilik: Özellikle Ar-Ge çalıĢmalarına dayalı, uzmanlık gerektiren, ileri 

teknoloji konularının, teknik bilginin yoğun olduğu, yüksek eğitim düzeyine sahip olan, tecrübeli 

ve bilgili giriĢimcilerinin projelerine yönelik yapılan yatırımları kapsamaktadır. Teknik ortaklıkların 

yapıldığı karĢılıklı çıkarların garanti altına alındığı giriĢimcilik türüdür25.  

Profesyonel GiriĢimcilik (Yönetici GiriĢimcilik): Ġster kötü yönetim, ister kriz, isterse 

giriĢimcinin ölümü ve miras paylaĢımları gibi sebepleriyle olsun giriĢimin, örgüt içinden ya da 

iĢletme dıĢından birine devredilme durumu veya satılma durumdur. Bu çeĢit giriĢimcilikte daha 

ziyade risk sermaye iĢletmelerinin dıĢsal finansman ve kredileriyle desteklendiği görülmektedir. 

Risk sermayedarlarının giriĢimcilik fırsatlarına uygun Ģekilde katıldıklarını belirtmek gerekir. 

Daha ziyade yönetim kademelerindeki deneyimli, etkin, becerikli ve giriĢimcilik özellikleri yüksek 

olan kiĢilere uygun olduğu görülmektedir26. 

Çevreci (Eko) GiriĢimcilik: MüĢteri beklentilerinin zaman içinde kalite anlayıĢlarından 

çevreye karĢı duyarlı ürünlere doğru kaydığı görülmektedir. GiriĢimcilerin kiĢisel 

karakteristikleriyle yetenekleri çevresel etkilerin arasında güçlü iliĢki kurulmaktadır. Bu iliĢkinin, 

                                                           
23

 Marangoz, a.g.e. , s. 78 - 79. 
24

 Top, a.g.e. , s. 8. 
25

 Marangoz, a.g.e ., s. 78.   
26

 Top, a.g.e., s. 8. 
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çevreye duyarlı süreç ve ürünler oluĢturmak, iĢletmelerde politika, araç kurmaları, geliĢtirme ve 

fırsatlara olanak sağlayacak biçimde faaliyetleri yapılandırırlar27.  

Fırsat GiriĢimciliği: GiriĢimcilik türleri içinde en yaygınıdır. Bunun nedeni de giriĢimci fırsat 

ve pazarda görülen ihtiyaçların doğru bir Ģekilde tespit edilip kar sağlayabilecek alanlara yatırım 

yapılmaktadır. Fırsat giriĢimciliği, pazarlardaki fırsatların yakalanması ve oluĢabilecek olan 

fırsatların iyi gözlemlenip var olan hizmet ve ürünlerini pazara sunma Ģeklinde 

tanımlanmaktadır28. 

Yaratıcı (Özgün) GiriĢimcilik: Bir giriĢimde yaratıcı giriĢimcilik olup olmadığı üretilen 

hizmet veya mallardan ziyade yeni, farklı ve iĢlevselliğine bağlıdır. Diğer bir değiĢle yeni bir 

buluĢu veya fikri ya da mevut bir hizmet veya malı dizayn ederek, kalite ve fiyat gibi özellikleri 

iyileĢtirip kar edebilecek biçimde pazara sunulmasıyla yapılan giriĢimciliğe verilen isimdir29. 

BaĢka bir değiĢle, mevcut olan ürünlerde kullanım veya tasarım itibariyle kimi değiĢikliklerin 

yapılması, hatta örgütlerin tüketici beklentilerinin ötesine geçip var olmayan ürünlerde yeni bir 

buluĢ veya fikirlerin pazara sürülmesi biçiminde üretip, müĢterilerin kullanıma sunulmasıdır30. 

1.3. GĠRĠġĠMCĠLĠĞE ETKĠ EDEN FAKTÖRLER 

1.3.1. Ġçsel/KiĢisel Faktörler  

Sosyo-ekonomik bir fenomen olduğu görülen giriĢimciliğin oluĢmasını etkileyen ve 

bireysel faktörler Ģeklinde tanımlandığı görülen; bağımsızlık duygusu, baĢarı güdüsü, liderlik 

yeteneği, yaratıcılık, risk alabilme, doğru algılama, fırsatları görme ve hızlı kararlar alabilme 

yeteneği, geniĢ hayal gücü, esneklik ve vizyon sahibi olmak gibi giriĢimci kiĢiliğiyle ilgili tanımsal 

bir çerçevenin oluĢturulmasında esas alınan niteliklerin, giriĢimciliği etkileyen kiĢisel/içsel 

unsurlardır. GiriĢimci kiĢiliği oluĢturan yapıcı öğelerin, giriĢimci bireyleri diğerlerinden farklı kılan 

temel özelliklerdir. Dolayısıyla, bireylerin tamamının değil, sadece bir bölümünün giriĢimci 

olabilmesinin açıklanması konusunda temel standartları oluĢturur. 

Ġnsanların harekete geçmesine yol açan güdülerde Ģiddet ve çeĢitlilik açısından farklılık 

gösterebilmektedir. Örneğin bazılar fazla risk ve sorumluluk almaktan çekinirlerken ve fazla hırslı 

olmadıkları görülebilir. Bu sebeple bu tarz bireylerin iĢlerinde geldikleri belirli mevkilerle 

                                                           
27

 Mahmut Özdevecioğlu ve Mahmut Akın,” Yöneticilerin Örgüt Kültürü ve Örgütlerarası VatandaĢlık DavranıĢları 
Algılamaları”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Çankırı, 2013, s. 38-39. 
28

 Osman Küçük, Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi,  Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2007, s. 34. 
29

 Mahmut Tekin, Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği, Detay Yayınları, Ankara, 2004, s. 12. 
30

 Küçük, a.g.e., s. 34-35. 
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yetindikleri, daha fazlası için de sorumluluk almak istemedikleri görülebilmektedir. Bunun tersine 

risk alabilen ve yüksek sorumluluğu olan bireylerin, iĢ hayatında yüksek statüye sahip olmak ve 

kendi iĢlerini kurma eğilimi göstermektedirler31. 

Genel olarak giriĢimciliğin herhangi bir safhasında kendisine ve yeteneklerine güvenen 

kiĢilerin, kendi gibi olan giriĢimcileri tanımaları muhtemeldir. Bununla birlikte bu kiĢilerin yeni 

fırsatları keĢfetme hususunda daha etkin ve baĢarısız olma ihtimalleri de düĢünerek risk 

almamak zordur32. GiriĢimcinin baĢarılı olma çabası, maddi varlık, bilgi, istek ve deneyim gibi 

etkenlerle bağlantılı olduğu görülmektedir. GiriĢimci olan bireyler, baĢka birinin otoritesini kabul 

etmeksizin ve bir Ģeye ve/veya bir kuruma bağlanmaktan rahatsız olmaktadırlar. Durumundan 

memnun olmadıklarından yeni alanlara açılabilme, maceracı tavırlar takınmak ve Ģanslarını 

kontrol altına almayla ilgili davranıĢlar sergilemektedirler33. 

1.3.2. Demografik Faktörler   

Cinsiyet, yaĢ, gelir durumu, medeni hal ve eğitim gibi özellikler demografik faktörleri 

kapsamaktadır.  Aile içinde ilk çocuk olanlar, erkekler, eğitim düzeyleri yüksek olanlar ve 

giriĢimci yapısının olduğu ailelerde doğanlarda giriĢimci olma olasılıklarının yüksek olduğu 

görülmektedir34.  

Bu anlamda özellikle eğitimin rolüne bakıldığında giriĢimciliğin geliĢiminde oldukça etkili 

olduğu görülmektedir. GiriĢimci kiĢilerin özellikleri genel olarak doğuĢtan gelmemesi sebebiyle 

eğitim aracılığıyla geliĢtirilerek kazanılmaktadır. GiriĢimcilik eğitiminin, giriĢimciliği bir kariyer 

olmasıyla kiĢileri etkileyip kendi iĢlerini kurma konusunda beceri ve görüĢleri sağlayabilmekte ve 

onları cesaretlendirebilmektedir35. KiĢilere verilen eğitimler ile giriĢimci nasıl olunur, bu konuda 

beceri ve bilgiler nasıl arttırılır ve o zamana kadar farkında olmadıkları konulara duyarlılık nasıl 

gösterilir gibi hususları öğrenirler. Özellikle üniversitelerde verilen eğitim, gençlere giriĢimcilikle 

ilgili farklı bir bakıĢ açısı geliĢtirildiği görülmektedir36.  Eğitimle amaçlanan bireyde mevcut olan 

ve ortaya çıkarılmamıĢ özelliklerin ortaya çıkarılmasıdır. Bununla beraber giriĢimcilerin yanlıĢ 

                                                           
31

 Asuman Uluçınar Türkel, İşletme Yöneticilerinin Davranışlarına Yön Veren Hakim Kişilik Faktörleri İle 
Yönetsel Davranış Arasındaki İlişkiler ve Uygulama, Ġstanbul, 1992;  aktaran Öznur Bozkurt, “GiriĢimcilik 
Eğiliminde KiĢilik Özelliklerinin Önemi”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Ocak 2007, Cilt: 1, Sayı: 2, s. 98. 
32

 Sadık Gözek, GiriĢimci Adayının Özellikleri, GiriĢimcilik Eğilimleri ve GiriĢimci Adaylarına Sağlanan Destekler, 
KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi, 2006, s. 42 (YayımlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi). 
33

 Kübra Alaybeyoğlu, KiĢilik Özelliklerinin GiriĢimcilik DavranıĢına Etkisi; “Abant Ġzzet Baysal Üniversitesi” Örneği, 
Türk Hava Kurumu Üniversitesi, 2014, s. 54 (YayımlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi). 
34

 Seylan Mungan, Kadın GiriĢimcilik Değerleri Ġle Kadın GiriĢimcilik Algısı Arasındaki ĠliĢkide GiriĢimcilik Eğitimlerinin 
Rolü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Marmara Üniversitesi, 2013, s. 8 (YayımlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi). 
35

 Alaybeyoğlu, a.g.e., s. 58. 
36

 Özlem Çetinkaya Bozkurt, Dünyada ve Türkiye’de Girişimcilik Eğitimi: Başarılı Girişimciler ve Öğretim 
Üyelerinden Öneriler, Detay Yayınları, 2011, s. 21. 
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olan tarafa yönelmelerinin önlenmesi, üretim kaynaklarının boĢ yere tüketilmesinin 

engellenmesidir37. 

Son zamanlarda giriĢimcilikle ilgili önemli olan konulardan birinin de cinsiyet olduğu 

görülmektedir. Cinsiyet farklılığının, bireylerin özellikleri açısından farklılıklar oluĢturmakta ve 

bireysel algıları değiĢtirmektedir. Cinsiyetin, giriĢimcilik eğilimini biliĢsel bakımdan da etkilediği 

bilinmektedir38. Yapılan araĢtırmalarda, genel olarak erkeklerin kadınlara göre risk almaya daha 

yatkın olduğu görülmektedir. Toplumların cinsiyetle ilgili algı ve önyargıları, onların cinsiyete 

yüklemiĢ olduğu anlamları da belirler. Kadın giriĢimciliğinin, özel bir ilgi alanı Ģeklinde 

görüldüğünü ve bu konuda önemli araĢtırmalar yapılmaya baĢlandığını da belirtmek gerekir. Bu 

araĢtırmalarda dikkat çeken konuda, kadınların farklı kiĢisel özelliklerine bağlı bir Ģekilde farklı 

giriĢimcilik uygulamaları sergilemeleridir39. Bu konu aĢağıdaki baĢlıklarda daha ayrıntılı olarak 

ele alınmıĢtır. 

1.3.3. DıĢsal/Sosyal Faktörler 

KiĢilerin aile yapılarının giriĢimci kiĢilik oluĢmalarında etkili olduğu görülmektedir. Ailenin 

giriĢimciliğe olan etkisine bakıldığında teĢvik edici, kısıtlayıcı ve kararsızlık yaratan etkiler 

Ģeklinde üç grupta incelenmektedir. TeĢvik edici etkilerde aile, çocuğun yaĢamını serbest 

kazanma, kendine ait bir iĢ kurmaya teĢvik edildiği görülmektedir. Ailede giriĢimci kiĢi veya kiĢiler 

varsa, bu kiĢilerin çocuğa örnek olarak gösterilmesi, çocuğun onun gibi olma ve hatta giriĢimci 

bireyleri geçmesi istenebilmektedir. Kısıtlayıcı etkinin olduğu ailelerde, maddi imkansızlıklardan 

kaynaklanan etki ya da tarıma dayanan hayatın sürdürülmesi sonucunda çocuğun giriĢimciliğinin 

engellendiği görülmektedir. Bu tarz ailelerde çocukların horlanarak, tek baĢına baĢarma 

isteklerinin köreltilmesi de muhtemeldir. Kararsızlık yaratıcı etki gibi durumunda aile, modern 

toplumlarda çocuğun toplumsallaĢtırılmasının yerine formel ve eğitimin toplumsallaĢtırma 

rolünün üzerine alındığı görülmektedir. Okula uzun süre devam etmesi beklenilen ve baĢarılması 

zor olan iĢler yapmaya itilen bu çocukların ailede almıĢ oldukları eğitimin yeterli olmadığı için de 

ikilemde kaldıkları görülmektedir40. 

                                                           
37

 Emine Cansız, Üniversite Öğrencilerinin GiriĢimcilik Özelliklerinin Belirlenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi 
Öğrencileri Üzerine Bir ÇalıĢma, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2007, s. 42 (YayımlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi). 
38

 Ferda Erdem, GiriĢimcilikte Risk Alma Eğilimi ve Belirsizliğe Tolerans ĠliĢkisine Kültürel BakıĢ, 2001, Sayı 2, s.43-
61; aktaran Mustafa AvĢar, “Yüksek Öğretimde Öğrencilerin GiriĢimcilik Eğilimlerinin AraĢtırılması, Çukurova 
Üniversitesinde Bir Uygulama”, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çukurova Üniversitesi, 2007, s. 65 (YayımlanmıĢ Yüksek 
Lisans Tezi). 
39

 Rana Özen Kutanis ve AyĢegül Hancı, “Kadın GiriĢimcilerin KiĢisel Özgürlük Algılamaları”,  3.  Ulusal Bilgi 
Ekonomi  ve  Yönetim  Kongresi,  EskiĢehir: Osmangazi Üniversitesi, ĠĠBF, 25-26 Kasım 2004, s. 458.  
40

 Rıfat Ġraz, Yaratıcılık ve Yenilik Bağlamında Girişimcilik ve Kobiler, Çizgi Kitabevi, Konya, 2005, s. 176-177. 
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Burada rol modeller de önemlidir. Öyle ki giriĢimcilerin kariyerlerini etkileyen en önemli 

unsur rol modelleridir. Rol modelleri, kardeĢ, aile veya diğer baĢarılı akrabalar ya da ulusal 

olarak çalıĢan diğer giriĢimciler de olabilmektedir. Rol modellerinin hem iĢe baĢlama süreci 

içinde hem de iĢe baĢladıktan sonra bir destek sistemi oluĢturduklarını söylemek mümkündür. 

GiriĢimciliği etkileyen sosyal ve dıĢsal faktörler arasında kültürün de önemli yeri vardır. 

Kültür, kiĢilik özelliklerinin ve insan davranıĢlarının doğrudan etkilenmesine neden olan bir 

sistemdir. Üyelerin davranıĢlarının toplamı Ģeklinde kabul gören grup davranıĢları, grubun 

kültürüne göre Ģekillenmektedir. Bu Ģekillenme konusunda grubu temsil edenlerin kiĢiliklerinin 

önemli derecede etkilemektedir.  Ancak esas önemli olan, gruptaki kültürel kimliktir. Kimliklere 

göre oluĢan bu davranıĢların, zaman içerisinde bireylerin ve ait olunan grubun kiĢilikleri haline 

dönüĢmektedirler41. 

Toplumların diĢil ve eril özellikleri de giriĢimciliğin belirlenmesinde önemlidir.  Eril kültürler 

saldırgan, giriĢken, kararlı kiĢilikleri olan, diĢil kültürler ise içe dönük, uyumlu, fazla öne 

çıkmayan karakterlere açıklık göstermektedirler. Eril kültürün olduğu toplumlardaki kiĢiler daha 

hırslı, daha iddialı, daha rekabetçi ve para kazanmanın önemli olduğu, büyümeyi ve performansı 

ön plana çıkan özellikleri vardır42. DiĢil kültürse geleneksel anlamda diĢilikle bağdaĢtırılan 

merhamet, Ģefkat, sadakat, nezaket ve uyum gibi özellikleri vardır. Eril kültürlerde insanların 

kendisine güveni daha yüksektir. Çocuklar giriĢken, hırslı, rekabetçi ve atak tarzda 

yetiĢtirilmektedirler. Bu kültürel farklılıkların, giriĢimci kiĢiliklerin oluĢmasını önemli derecede 

belirlemektedir. BaĢka bir ifadeyle, eril kültürlerin, giriĢimci kiĢiliklerin oluĢmasında diĢil kültürlere 

göre daha etken oldukları görülmektedir43. Yüksek seviyelerde giriĢimci toplumlar incelendiğinde, 

baĢarı ihtiyaç düzeyleri yüksek kiĢilere, bireylerin arasındaki iliĢkilerdeki güven yüksektir, 

belirsizlikten az kaçınan, erilliği düĢük ve yüksek güç mesafesi özellikleri ola bir kültüre sahip 

toplumlar olduğu görülmektedir44. 
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 Ġrfan Çağlar, “Yönetim Kültür Bağlamında Türk Yönetim Modelinin Saptanmasına Yönelik Kavramsal Bir ÇalıĢma”, 
Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 2012, Cilt: 3 Sayı: 3, s. 132. 
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Yeloğlu Hakkı Okan, “Türk Toplumsal Kültürünün Örgüt Yapılarına Olan Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir 
ÇalıĢma”, Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, Aralık 2011, Cilt: 2 
Sayı: 4, s. 166. 
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 Ömer Aytaç, “GiriĢimcilik: Sosyo-Kültürel Bir Perspektif” , Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 

Ağustos 2006, Sayı: 15, s. 155. 
44

 Semra Güney, Öykü Yalçın ve Aysun Çetin. “GiriĢimcilik ve Kültür”, Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Ocak 2007, 
Cilt: 1 Sayı: 2,  s. 65. 
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1.4. GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠN TARĠHSEL GELĠġĠMĠ 
 
Ġnsanlığın ilk dönemlerinde temelleri atılan giriĢimcilik kavramı avcılık, çiftçilik, hayvancılık 

gibi basit iĢlerle baĢlamıĢ olup zamanla ilerlemiĢ ve sanayileĢme süreciyle birlikte hak ettiği yere 

ve öneme ulaĢmaya baĢlamıĢtır. 

1.4.1. Dünyada GiriĢimcilik  
 
Çok eski zamanlara dayanan giriĢimcilik kavramı tarihte çok önemli bir rol oynamıĢtır. 

GiriĢimcilik kavramı, insanların ihtiyaçlarını karĢılamak için ilk çağlardan bu yana üretim 

faaliyetlerine sürekli devam etmektedir. Tarihsel süreçte giriĢimcilik sürekli geliĢmiĢ ve önemli bir 

yere gelmiĢtir. 17. Yüzyıl‟da giriĢimcilik kavramı mal ya da hizmet üretmek üzere hükümetle 

anlaĢan kiĢiydi ve bu anlaĢmada ki kazanç ya da zarar giriĢimcinin sorumluluğundayken, 18. 

Yüzyılda giriĢimcinin tanımı gelirlerin belirsiz, harcamaların belirli olduğu ve riski üstlenen kiĢi 

olarak tanımlanmıĢtır45. 19. Yüzyıl‟da sanayileĢme ve makineleĢmenin artmasıyla giriĢimcilik 

iyice geliĢmiĢ ve yükselmeye baĢlamıĢtır. 19. Yüzyıl‟da ekonomist Jean Baptiste Say giriĢimcilik 

konusunda önemli çalıĢmalar yapmıĢtır. Say „e göre sermaye sahibi, para verip finansal riski 

üstüne alan kiĢiyken giriĢimci, üretim faktörlerini bir araya getiren kiĢidir. Sermayedar‟ın giriĢimci 

olma zorunluluğu yokken giriĢimci hem risk alıp hem de yönetici vasfına sahip olması gereken 

kiĢidir46. 20. Yüzyıl‟da Avusturyalı ekonomist Joseph Schumpeter‟in „‟The Theory Of Economic 

Development‟‟ eseri giriĢimcilik adına önemli bir kaynak olmuĢtur47. Schumpeter‟ in bu eserinde 

asıl değindiği nokta „Yenilik‟ olgusudur.  Schumpeter‟ in yenilik anlayıĢının temelini yeniliği 

iktisadi oluĢumun temel prensibi olarak görmesinden kaynaklanmaktadır48. 20. Yüzyıl‟da 

giriĢimcilikle ilgili diğer önemli iki isim Krizner ve Drucker‟dır.  Krizner giriĢimciyi baĢkalarının 

göremediği fırsatları gören kiĢi olarak, Drucker ise en üst düzeyde fırsatları açığa çıkaran kiĢi 

olarak tanımlamıĢlardır49.  

1.4.2. Türkiye’de GiriĢimcilik 
 
Türkiye‟de giriĢimcilik kavramı Türklerin Orta Asya‟dan Anadolu‟ya gelmeleri ve yerleĢik 

düzene geçmeleriyle baĢlamıĢtır. Halk çiftçilik, ticaret ve zanaatlık iĢleriyle aktif olarak 

uğraĢmıĢtır. Selçuklular dönemi ve Osmanlı Ġmparatorluğunun ilk kuruluĢ aĢamalarında esnaf ve 
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  Semra Güney, Girişimcilik: Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, Siyasal Kitapevi, Ankara, 2008, s. 4. 
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 Arıkan, a.g.e. , s. 5. 
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 Ġraz, a.g.e. , s. 154. 
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 Arıkan, a.g.e. , s. 7. 
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  Ġraz, a.g.e. , s. 154.   
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zanaatkarların aktif yer aldığı Ahilik teĢkilatının oldukça faal ve baĢarılı olduğu bir gerçektir50. ĠĢe 

ve emeğe, çalıĢkanlık, kul hakkı bilme, üretkenlik, dürüstlük, güvenirlilik, zanaat ve meslek sahibi 

olma gibi özellikler ahilik teĢkilatının esasları arasında yer almaktadır.  

Ahilik bütün esnaf, tüccar, iĢçi ve sanatkarların kendi meslekleri etrafında birleĢtiği, 

hepsinin kendi alanlarında bir iĢ disiplini ve ahlakı oluĢturdukları ve bunu korudukları bir 

sistemdir. Bugünkü iĢveren sendikalarının, esnaf-ticaret ve sanayi odalarının, eğitim kuruluĢları 

Bağ-Kur, TSE ve belediyeler gibi kurum ve kuruluĢların temelini ahilik teĢkilatı oluĢturmaktadır51. 

Müslümanlara özgü bir kurum olan ahilik teĢkilatı 17. Yüzyıla kadar devam etmiĢ olup, Osmanlı 

döneminde bu durum değiĢerek ticaret iĢini Yahudi, Rum ve Ermeniler üstlenmiĢ, Türkler ise 

genellikle hayvancılık, çiftçilik, ulemalık, askerlik, bürokratlık gibi iĢlerle ilgilenerek ticaretin 

dıĢında kalmıĢlardır.  Ticaretin alt yapısı uzun yıllar istenilen seviyelere ulaĢamamıĢ olup 

Türklerin ticaret yapma gayreti ve giriĢimcilik kavramı 17 ġubat 1923‟de Atatürk „ün önderliğinde 

Ġzmir Ġktisat Kongresi ile atılmıĢtır. Bu kongrede alınan kararlar;  

- Özel teĢebbüs, krediler ve devletin yapacağı alt yapı hizmetleriyle desteklenecektir. 

- Özel sektörün yapamadığı yatırımları devlet yapmalıdır. 

- Ekonomik açıdan da ‟bağımsızlık‟ anlayıĢı sağlanacaktır. 

 

Ġzmir Ġktisat Kongresinde alınan bu kararlar ile ülkede giriĢimcilik ve ticaretin daha da 

sağlamlaĢması ve geliĢmesi için çalıĢmalar yapılmıĢtır. Türkiye‟de giriĢimciliğin geliĢimi ve 

giriĢimciliği etkileyen faktörler Tablo 4 „te 5 ayrı bölümde incelenmiĢtir. 

Tablo 4. Türkiye Cumhuriyeti Döneminde Ekonomik Yapılanmalar52. 

 

1923-1930 Ulusal Ekonominin Kurulması 

1930-1950 Devletçilik Dönemi 

1950-1970 Liberal Ekonomi ve Planlı Dönem 

1970-1980 Ġthal Ġkamesi Dönemi 

1980 ve Sonrası DıĢa Açık Büyüme 
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  Ġlter, a.g.e. , s. 26. 
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  Nurettin Öztürk, “Ahilik TeĢkilatı ve Günümüz Ekonomisi, ÇalıĢma Hayatı ve ĠĢ Ahlakı Açısından 
Değerlendirilmesi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2002, s. 45.                                                                                                                                     
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1923-1930 ulusal ekonominin kuruluĢu ile birlikte yabancıların elinde olan giriĢimcilik ve 

ticaretin tek elde toplanmasını engellemek ve Türk giriĢimciliğini teĢvik etmek adına birçok 

çalıĢma yapılmıĢtır. Ancak maddi yetersizlikler ve devam eden savaĢın etkisiyle giriĢimciliğe 

gerekli önem verilememiĢtir53. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde yatırım için sermaye ve yeterli 

miktarların olmaması nedeniyle ticaret ve iktisadi yapının geliĢmesi için devlet tarafından özel 

giriĢime destek olmak amacıyla 1924 yılında ĠĢ Bankası sonrasında 1925 yılında kamu ve özel 

kesimin ortaklığını teĢvik eden Sanayi ve Maadin Bankası kurulmuĢtur. 1927 senesinde özel 

giriĢime endüstrileĢmede öncelik veren TeĢvik-i sanayi kanunu çıkarılmıĢtır. Bu düzenlemeyle 

vergi muafiyeti, özel kesime karĢılıksız arazi verilmesi gibi değiĢiklikler yapılmıĢtır. Ayrıca New 

York borsasında 1929 yılında çıkan ekonomik kriz hem sanayileĢme politikalarının değiĢmesine 

hem de devletin sanayileĢmede daha baskıcı bir tutum sergilemesine neden olmuĢtur54. Bu 

durum devletçi yapı anlayıĢını ortaya çıkartmıĢtır. 

1930-1950 Devletçilik dönemi; özel teĢebbüslerin geliĢememesindeki en etkili unsurlar 

maddi imkansızlıklar, teknolojik yetersizlikler, donanımlı iĢgörene ulaĢamama durumudur. Bu 

dönemde ticaret aktifliği azalmıĢ, devletin ticari, faaliyetlere müdahaleleri ve yoğun baskısı 

ekonomiyi olumsuz etkilemiĢtir. 1930‟lu yılların baĢında ekonomideki bu gidiĢatın düzelmesi 

adına önemli çalıĢmalar yapılmıĢ ve kalkınmada özel sektöre, devlet desteğinin katkı sağlaması 

gerektiği görüĢü önem kazanmıĢtır. Bu sayede devletçilik politikası yaygınlaĢmaya baĢlamıĢ ve 

özel teĢebbüslerin yetemediği durumlarda devlet desteğiyle gerekli yatırımların yapılmasını 

sağlanarak hem özel teĢebbüslerin geliĢmesi hem de ekonominin canlanması hedeflenmiĢtir. 

Devletçilik politikasının asıl amacı özel teĢebbüslerin çalıĢmasını engellemek değil aksine onları 

destekleyerek hem ekonominin hem de ülke kalkınmasının ilerlemesini sağlamaktır. Ülkemizde 

devletçilik anlayıĢının önem kazanmasında özel sektörün yeterli sermayeye sahip olmaması, 

teknik eleman yetersizliği, 1929 dünya ekonomik bunalımı ve TeĢvik-i Sanayi Kanunundan 

istenen sonuçların alınamaması gibi durumlar etkili olmuĢtur. 

- Ülkemizde devletçilik politikasıyla ilgili ; 

- 1930 yılında Türk parasını koruma kanunu çıkarıldı. 

- 1930 yılında Türk ekonomisinin para iĢlerini düzenlemek için Merkez Bankasının kuruldu. 

- 1933 yılında Sümerbank kuruldu. 

- 1935 yılında yer altı kaynaklarının iĢletilmesi amacıyla Etibank kuruldu. 
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- 1935 yılında maden kaynaklarının araĢtırılıp bulunabilmesi için Maden Tetkik Arama 

Enstitüsü kuruldu. 

- 1933 yılında Birinci BeĢ Yıllık Sanayi Planı hazırlanmıĢtır. 

Birinci beĢ yıllık kalkınma planı 1933 yılında hazırlanmıĢ ve 1934„te uygulamaya 

konulmuĢtur. Bu plan ile devletçilik politikası anlayıĢı benimsenmiĢ ve demir-çelik, deri, ipek, 

cam, dokuma, Ģeker ve halı gibi birçok fabrika açılmıĢ ve özel teĢebbüsler desteklenmiĢtir. 

Devletçilik politikasının benimsendiği bu kalkınma planı baĢarı ile uygulanmıĢ ve ülkemizde 

önemli sanayi iĢletmeleri ve fabrikaları kurulmuĢtur.  II. Dünya SavaĢının baĢlaması nedeniyle 

devletin savunmaya büyük bir kaynak aktarmak zorunda olması, kamu yatırımlarında çok büyük 

ölçüde kısıntıya gidilmesi, dıĢ ticaretin giderek durma noktasına gelmesi, kaynak yaratmak 

amacıyla yeni vergilerin uygulamaya konulması ve savaĢ tehlikesi nedeniyle çok sayıda yetiĢmiĢ 

iĢ gücünün askere alınmasından dolayı tarımsal üretimde meydana gelen düĢüĢler gibi birçok 

etken 1940‟lı yıllarda ekonomiyi olumsuz bir Ģekilde etkilemiĢtir.  

1950-1970 liberal ve planlı ekonomi dönemi; 1950 yılında Türkiye ekonomisi Demokratik 

Parti ile ekonomik ve politik açıdan yeni bir baĢlangıç yapmıĢtır. Devletçilik kavramının ön planda 

olduğu ekonomik anlayıĢtan vazgeçilerek liberal görüĢün hakim olduğu liberal iktisat politikası 

önem kazanmıĢtır. Bu dönemde özel sermayeye ve özel sektöre önem verilmiĢ ve teĢvik 

edilmiĢtir. Bu teĢviklerden biride 1950 yılında kurulan Türkiye Sınai Kalkınma Bankasıdır. 

Türkiye Sınai Kalkınma Bankasının amacı özel sektöre destek sağlayıp, düĢük faizle proje 

bazında kredi imkanı sağlayarak özel sektörün geliĢmesi ve kalkınmasına destek olmaktır. 

1950‟li yıllarda liman, karayolu, elektrik santralleri gibi büyük yatırımlara destek olunmuĢ, 

tarım ve çiftçiliğin geliĢmesi için önemli çalıĢmalara imza atılmıĢtır. 1960 yılı askeri darbesinden 

sonra siyasi yapı değiĢmiĢ olup bu yapı ekonomi politikasında da önemli değiĢmelere sebep 

olmuĢtur. 1950 döneminde ülkenin yaĢadığı ekonomik kriz ve sıkıntıların nedeninin düzensiz ve 

plansız ekonomi politikasının olduğu düĢünüldüğünden 1960‟lı yıllarda düzenli ve planlı ekonomi 

görüĢü hakim olmuĢtur. Bu amaca yönelik olarak 1961 yılında Devlet Planlama TeĢkilatı 

kurulmuĢtur. Planlı dönemde özel sektöre ağırlık verilmiĢ ve özel sektör yatırımlarının artıĢ 

gösterdiği gözlemlenmiĢ ve özel giriĢimin sanayideki payı %70‟lere yükselmiĢtir 55
.  Özel sektöre 

verilen önem hem ekonominin canlanmasını sağlamıĢ hem de planlı ekonomi anlayıĢı ile 

ülkedeki giriĢimci sayısı önemli ölçüde artmıĢtır. 
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1970-1980 ithal ikamesi dönemi; daha çok yurtdıĢında üretilen ürünlerin teĢvik edilerek ve 

özendirilerek ülkemizde üretilmesinin amaçlandığı ekonomi dönemidir. Bu dönemde kamuya 

yapılan yatırımlar azalmıĢ olup, sanayileĢme ve giriĢimciliğin önemi artmıĢtır56. Ġleri teknolojiyle 

üretilen ürünlerin ithal edilmesi ciddi bir döviz gerektirdiğinden ülke kaynaklarının azalmasını 

engellemek ve ithalatın ivmesini düĢürmek için ülkenin mevcut kaynakları ile üretim yapması ve 

bunun teĢvik edilmesi ekonominin büyümesi açısından büyük önem kazanmıĢtır. 1970 

dönemlerinde dayanıklı tüketim mallarının üretimi hız kazanmıĢ televizyon, çamaĢır makinesi, 

buzdolabı gibi ürünlerin yanında otomobil üretimine de baĢlanmıĢtır. Devlet ağır sanayiyi 

destekleyerek ara malların üretiminin sağlanması için küçük ve orta büyüklükteki iĢletmelerin 

oluĢmasını teĢvik etmiĢ ve desteklemiĢtir. Ġthal ikamesi anlayıĢıyla dıĢa olan bağlılığın azaltılarak 

daha çok iç pazarın büyümesi, sanayileĢmenin geliĢmesi, dayanıklı tüketim mallarının üretiminin 

artması gibi çalıĢmalar yapılmıĢ ancak ihracatın geliĢmesi için yeterli imkan ve çalıĢmalar 

sağlanamadığından ülkeye giren dövizin artması sağlanamamıĢtır. Ülke içindeki ekonomik 

darboğaz ve grev-lokavt olaylarının artması ve Kıbrıs BarıĢ Harekâtı sonrasındaki ekonomik 

ambargo, petrol Ģokları, yüksek enflasyon, siyasal ekonomik istikrarsızlık, ithal ikamesi 

politikasının tıkanması, döviz sıkıntısı, dıĢa açık olamama giriĢimcilik üzerinde olumsuz etkiler 

yaratmıĢtır57. Ülkeyi ve ülke ekonomisini derinden etkileyen bu olumsuz hava 1980‟li yıllara kadar 

devam etmiĢ ve 1980 yılları baĢlarında farklı bir ekonomi anlayıĢının benimsenmesinde etkili 

olmuĢtur. 

  1980 ve sonrası dıĢa açık büyüme dönemi; Türkiye‟de 1980 dönemi giriĢimciliğin tam 

anlamıyla ilerlemeye baĢladığı dönem olmuĢtur. Ġthal ikameci sanayileĢme politikasının ön 

planda olduğu dönem geride kalmıĢ olup, ihracatın güç kazandığı ve ekonomik açıdan dıĢ 

dünyaya açılma politikasının benimsendiği dönemdir. 1980-1988 döneminde Turgut ÖZAL‟ ın 

önderliğinde ihracata dayalı büyüme süreci baĢlamıĢ ve düĢük maliyetle yüksek gelir elde etme 

amacıyla dünya ekonomisinde yer alma çalıĢmaları önem kazanmıĢtır. 1980‟li yıllar Türk 

giriĢimciliğinde ihracatın ilerlediği ve serbest piyasa ekonomisinin benimsendiği dönemler 

olmuĢtur. Serbest piyasa ekonomisinin benimsenmesi giriĢimcilik kavramının ülke içinde daha 

da geliĢmesi ve büyümesi açısından önemli bir dönem olmuĢtur. Bu stratejiyle birlikte 

giriĢimcilerin dünyaya açılması ve ihracatın hız kazanması sağlanmıĢ olup Türkiye artık ithal 

ikameci politikasından kurtulmuĢ ihracatta büyük adımlar attığı önemli bir döneme girmiĢtir. 

Piyasaya daha çok giriĢimci kazandırılmıĢ yeni ve güçlü giriĢimciler ihracatta önemli rol 

oynamıĢlardır. Serbest piyasa ekonomisinin istikrarlı ilerleyiĢiyle 1994 yılı ekonomik krizi 
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atlatılmıĢtır. 1998 yılında Asya „da baĢlayıp Rusya da ve ardından neredeyse dünyanın büyük 

bölümünü etkileyen ekonomik kriz ve piyasalardaki durgunluk Türk ekonomisini de büyük ölçüde 

etkilemiĢ ancak krizi fırsata dönüĢtürebilen Türk giriĢimciler bu krizden daha da güçlenerek 

çıkmıĢlardır58. Ancak Kasım 2000 ekonomik krizinde Türkiye dövize yönelen yoğun spekülatif 

saldırıyı, çok yüksek faizle IMF „den aldığı krediler ile atlatmaya çalıĢırken, 3 ay sonra 21 ġubat 

2001 „de „‟Kara ÇarĢamba „‟ olarak bilinen döviz krizini yaĢadı. Merkez bankasının döviz 

kurlarının hızlı değiĢimi ve ülkedeki spekülatif saldırılarla Türk ekonomisinin büyük ölçüde 

etkilendiği krizden ekonominin toparlanması uzun zaman almıĢtır.                                                  
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                                                             ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

        KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠ 

2.1.  KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠ KAVRAMI  

Kadın giriĢimciler, evin dıĢındaki bir yerde, kendi ismine kurmuĢ olduğu bir iĢ ortamında 

tek baĢına ya da istihdam etmiĢ olduğu diğer kiĢilerle beraber çalıĢan veya iĢin sahibi olma 

sıfatıyla ortaklık kuran, herhangi bir ürün/mal veya servisin üretilmesiyle ilgili faaliyetlerde 

bulunan, bu ürün/mal veya servisin dağıtılması, pazarlanması ve satıĢını yapan ve/veya 

yaptıran, iĢle ilgili iliĢki kurulan örgüt, kiĢi ve kurum/kuruluĢlarla kendi ismine iliĢki içine giren, iĢ 

sürecinin örgütlenme, ürün/mal ve hizmet üretimlerinin planlanma, iĢ yerinin iĢletilme, kapatılma 

veya geliĢtirilme durumu kendisi karar verebilen ve iĢinden kazandığı yatırım ve kullanım 

alanlarıyla ilgili söz sahibi olan kadınlara verilen isimdir 59.  

Kadınların iĢ yeri açma ve yönetme gibi aĢamalarda, erkeklere göre, kadın olmalarından 

kaynaklı daha çok sayıda ve zorlu olarak engellerle karĢılaĢtıkları kabul edilmiĢtir. Bu nedenle 

kadın giriĢimciliği kavramı ayrıca tanımlanmıĢ ve bu konuda çalıĢmalar yapılmıĢtır60. Kadın 

giriĢimciliği tam anlamıyla ifade etmek pek mümkün değildir. Kadın giriĢimci kavramı, farklı 

yazarlar tarafından farklı anlamlar yüklenmiĢtir. Genel olarak iĢ kadını ve kadın giriĢimci 

kavramlarının birbiriyle eĢ anlamlı kullanıldığını belirtmek gerekir. Ancak kadın giriĢimciler, kendi 

adlarına özel iĢ yapmaktadırlar. Oysa iĢ kadını kavramı bir iĢletmede çalıĢan bütün kadınları 

kapsamaktadır. Kadın giriĢimcilerin, daha çok risk üstlenmeye eğilimli oldukları gerçeğiyle diğer 

kadınlardan daha farklı, fazla dayanıklı ve kararlı olup, kendi kaderlerini kontrol etme konusunda 

daha çok istekli olan kadınları ifade etmektedir61. 

Kaynaklarda kadın giriĢimciliğiyle ilgili farklı tanımlamaların yapıldığı görülmektedir. Kadın 

giriĢimciler ile ilgili aĢağıdaki ortak noktalar dikkat çekmektedir62:   

- “Ev dıĢı bir mekânda, kendi adına kurduğu bir iĢletmesi olan”,   

- “Bir iĢletmede tek baĢına veya çalıĢtırdığı diğer kiĢilerle birlikte çalıĢan veya sahibi 

olması sıfatıyla ortaklık kuran”,   
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- “ĠĢ ile ilgili olarak çeĢitli kamu ve özel kuruluĢlarla temasa geçen”,   

- “ĠĢletmenin geleceği ile ilgili planlar yapan”,  

- “ĠĢletmeden elde ettiği kazancı, yatırım ve kullanım alanları üzerinde söz sahibi olan”,   

- - “ĠĢletmesi adına tüm riski üstlenen kadınların faaliyetleridir”. 

2.1.1. Kadının ÇalıĢma Hayatındaki Yeri ve Kadın GiriĢimciliğinin GeliĢimi  

Kadınların iĢgücüne katılmalarında görülen artıĢ genel olarak 20.yüzyılın en önemli 

ekonomik ve sosyal geliĢimi olarak algılanmaktadır. 1980‟li yılların ardından giriĢimcilik 

anlayıĢındaki hızlı artıĢ ekonomik alanda üretim faktörleri olarak yerini almıĢtır. Dünyada genel 

olarak çalıĢanların demografik özelliklerine bakıldığında birçok değiĢime sebep olduğu 

görülmektedir. Bu değiĢimlerden kadınların önemli oranda etkilendiği görülmüĢtür. Sanayi 

Devrimi‟ne gelene kadar kadınların görevi ev iĢleriyle aile bakımından ibaret olarak görülürken, 

yaĢanan geliĢmelerin sonucunda kadınlar iĢ hayatına girmiĢtir. Böylece çalıĢan kadın ve erkek 

sayısı artmıĢtır; ailenin geçimi için tek baĢına çabalayan anne sayısında da artıĢ olmuĢtur63. 

Kadının çalıĢma hayatındaki esas rolü, Birinci ve Ġkinci Dünya SavaĢları il olmuĢtur.  

Birinci Dünya SavaĢı‟nın baĢlamasıyla beraber çok sayıda kadının hatta evli ve çocuklu 

kadınların savaĢmak için ayrılan erkeklerden kalan yerleri doldurabilmek için iĢgücüne katılmaya 

baĢlamıĢtır. Ancak savaĢın ardından çoğunluğunun evlerine döndüğü görülmüĢtür. Ġkinci Dünya 

SavaĢı‟nda Ġngiltere, ABD ve Fransa gibi ülkelerde çok sayıda kadının, silah altına alınan 

erkelerin yerine silah fabrikalarında iĢe alındıkları görülmüĢtür. Bunun yanında, ekonomik 

düzenin sağlanması için erkeklerin çalıĢtığı iĢleri üstlenen kadınlar iĢ yaĢamına resmen 

girmiĢlerdir64.  

Endüstriyel geliĢmeler beraberinde üretiminde farklılaĢmaya neden olmuĢtur ve 

uzmanlaĢmıĢ iĢgücüne ihtiyaç arttırmıĢtır. Her nitelikte çalıĢana ihtiyaç duyulmaya baĢlandığı 

için kadınlar da önemli roller üstlenmiĢtir. Ekonomik bağımsızlığı kazanan kadınların üretime 

katılımlarının hem ülke ekonomisi hem de kadının konumu bakımından önemlidir. Kadınların, iĢ 

hayatında yaklaĢık olarak yarım yüzyıl öncesine göre belirgin değiĢimler sergilediği aĢikardır. Elli 

yıl öncesinde kadınların sadece küçük oranlarla kendi iĢlerinin sahibi ve iĢletmecisi durumunda 

oldukları görülmekteydi. ÇalıĢan kadınların yapmıĢ oldukları iĢler genel olarak, eĢi veya 
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erkeklere göre ikincil nitelikte ve düĢük ücretlerle istihdam edilen insanların çalıĢtığı yarı zamanlı 

iĢlerdi65. 

Ülkemizde 1990‟lardan bugüne bütün siyasi iktidarların, kadın istihdamını arttırabilmek 

için, kadın giriĢimciliğini farklı programlar ile destekledikleri görülmüĢtür. 1970‟lerde yaĢanan 

ekonomik krizler ve emeğin esnekleĢme süreci ile beraber birçok ülkedeki gibi, 94 kriziyle birlikte 

Türkiye‟de, kadınların ekonomik süreç ve istihdama daha çok katılmalarıyla kalkınmaya katkı 

sağlamaları beklenmiĢtir. Bu kapsamda kadın giriĢimciliği de desteklenmiĢtir. Kadınların 

iĢgücüne ve ekonomiye katkı sağlamalarının, ülkeler adına bir kazanç olması açısından 

kalkınmanın hızlanması ve büyümede kurulması gereken dengeli yapıya ulaĢılabilmesi için 

önemlidir. Bunun yanında büyümenin ve kalkınmanın anahtar geliĢmelerinden biri Ģeklinde kabul 

edildiğini de belirtmek gerekir66.  

1980‟li yıllardan sonra bir çok ülkede uygulandığı görülen yeni liberal ekonomik 

politikaların, sosyal devletten uzaklaĢma, kamu harcamalarının kısılması ve kamusal anlamda 

istihdamın azaltılmasını öngörmüĢtür. ĠĢsizliğin artıĢının önlenmesi için, giriĢimci eğitimlerinin 

yanı sıra yeni giriĢimci kredileriyle vergi indirimleri ve/veya muafiyetleri artırılmıĢtır. Kadınların 

giriĢimciliğinin artması için yeni yöntem ve modellerin denendiği ve kamusal desteklerle birlikte 

gönüllü kadın kurum/kuruluĢları ve uluslararası kuruluĢların da devreye girdiği görülmektedir67. 

Avrupa Birliği (AB), BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programı (BMKP) ve Dünya Bankası (DB) gibi 

uluslararası kurum/kuruluĢların kadın giriĢimciliğiyle ilgili özendirici politikaların baĢlatıldığı 

görülmektedir. 

2000‟lere doğru geliĢme sürecindeki ülkelere bakıldığında kadınların geleneksel rollerden 

kaynaklı yaĢadıkları sorunlar çözülmüĢ ve toplum içerisinde yönetici, lider ve giriĢimci gibi üst 

düzey rol arayıĢına girmiĢlerdir. ÇalıĢma hayatında yaĢanan bütün risk ve zorlukların karĢısında 

günümüzdeki kadınlar kendi iĢ yerini kurma konusunda karar vermiĢlerdir. Her gün daha fazla 

kadının, giriĢimci olarak iĢ hayatına katıldığı görülmektedir. Kadın giriĢimcilerin birçok alanda 

faaliyetlerinin olduğunu da belirtmek gerekir. Eskiden bu yana baĢarılı oldukları görülen hizmet 

sektörünün yanında erkeklerin hakim olduğu sahalarda da faaliyetleri zamanla artmaktadır. 
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Sosyal bilimlerde eğitimi tercih eden kadınların danıĢmanlık, halkla iliĢkiler, eğitmenlik ve satıĢ 

gibi bazı meslek guruplarında ve iĢ alanlarında giriĢimcilik gösterdiklerini belirtmek gerekir68. 

 Günümüze bakıldığında çok sayıda kadının, bağımsız çalıĢma, kendi iĢinin patronu 

olmak, risk almaya yatkınlık, değiĢiklik ve yenilik arzusunun tatmin edilmesi gibi ifade 

edilebilecek sebeplerden dolayı giriĢimcilik mesleğini tercih etmektedirler. Kadın giriĢimlerinin 

giderek artmasını çeĢitli sebeplere bağlamak mümkündür: 

- Sosyo-kültürel altyapıda yaĢanan değiĢimler sonucunda günümüzde bir çok kadının iĢ 

hayatına giriĢi ve öğretim düzeylerindeki artıĢ. 

- Yönetimdeki orta kadrolardaki kadınların çalıĢtıkları iĢletmelerde bir gün iĢlerini kaybetme 

düĢüncesiyle kendi kendilerinin patronu olmak istemeleri, 

- BaĢarılı kadın giriĢimcilerindeki sayının artmasıyla örnek alınacak kiĢilerin çoğalması, 

- Birçok örgütte cam tavan Ģeklinde isimlendirilen ve kadınların iĢ yerlerinde ancak belirli 

bir yere kadar yükselecekleri düĢüncesinin olması, yani iĢ hayatının halen daha 

erkeklerin egemenliğinde bulunmasıdır69 . 

Siyaset ve iĢ hayatında gerek dünyada gerekse de Türkiye‟ de erkeklerin egemen 

olduğunu söylemek mümkündür. Türkiye için bunun sebebinin ataerkil bir toplum olarak 

görülmektedir. Ancak bu durum zamanla değiĢim göstermiĢ ve kadınların yeni düĢüncelere bilgi, 

açık ve yeteneklerini ekonomik anlamda kazanca dönüĢtürme konusunda eğilimli olduklarını 

söylemek mümkündür70. 

2.1.2.  Kadınları GiriĢimciliğinde Ġtme ve Çekme Faktörleri  

Kadın giriĢimciliğinin etkilendiği çeĢitli etkenlerin olduğu görülmektedir. Bunlar Ģartlarla 

ilgili olabileceği gibi bazen de kiĢilere özgü sebepler olabilmektedir. Bürün bu faktörlerin genel 

anlamda çekme olarak sınıflandırılmaktadır. Ġtme faktörü, kadın giriĢimcilerin iĢ fikirleri ve 

düĢüncelerini zorlayan çevresel Ģartlar, çekme faktörü de bu fikirlerin desteklendiği olumlu 

geliĢmeleri ifade etmektedir. Kadınların iĢ kurmasının altında yatan sebeplere bakıldığında 

çekme ve itme faktörlerinin önemli olduğu görülmektedir. Kadınları iĢ kurmaya iten faktörlerin 

arasında, ülkenin ekonomik Ģartlarından kaynaklı iĢsizlik problemleri, kadınlara uygun olmadığı 
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görülen iĢ Ģartları ve kadınların ücretli olan iĢlerde cinsiyet ayrımcılığının yapılması olarak ifade 

edilebilir. Bağımsızlık istemeleri, kendisini gerçekleĢtirme, kendi iĢlerinin patronu olma, iĢ ve aile 

sorumluluğu arasında bulunan dengenin kurulma isteği gibi çeĢitli çekme faktörlerinin de 

kadınları iĢ kurmaya yönlendiren faktörlerin arasında saymak mümkündür.  

Ġtme faktörü; iĢ memnuniyetsizliği, düĢük gelir, iĢ fırsatlarının az olması, geliĢme 

imkanlarındaki yetersizlik, esnek çalıĢma saatlerine ihtiyaç duyulması ve sıkı çalıĢma ortamının 

kiĢilere verdiği sıkıntılar gibi ihtiyaçlara dayalı problemleri ifade eder. Kamu veya özel alanlarda 

yaĢanan hayal kırıklıkları kadınların kendi iĢlerini kurmalarına neden olan itme faktörleri 

arasındadır. “Küresel GiriĢimcilik Monitörü” bunu ihtiyaç girişimciliği Ģeklinde tanımlamaktadır. 

Yani giriĢimciliğin yetersiz olması ve olmayan seçeneklere tepki Ģeklinde ortaya çıktığı 

savunulmaktadır71.   

Çekme faktörü, kendine yetme, özgürlük, gelir etme, güç, özerklik, giriĢimci ruhu, sosyal 

statü ve arzusu gibi kendisini gerçekleĢtirme ihtiyaçlarının sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bazı 

çalıĢmalarda kadın giriĢimciliğindeki temel sebep hayat ile iĢ dengesinin iyi bir biçimde sağlama 

isteği olarak ifade edilmektedir. Küresel GiriĢimcilik Monitörü bunu durumu fırsat giriĢimciliği 

Ģeklinde tanımlamaktadır72.  

2.1.3.  Kadın GiriĢimciliğinin Boyutları 

Kadın giriĢimciliği konusunda daha önceden yapıldığı görülen sistematik çalıĢmaların 

dikkate alınmadığı görülmesine karĢın; mikro, makro ve orta değiĢkenlerden etkilenebilen 

karmaĢık bir konu olduğunu söylemek mümkündür. Kadın giriĢimciliğinin tek boyutta 

kavramsallaĢtırmadan ziyade iliĢkisel boyutta değerlendirilmeye alınması gerekliliğinden söz 

edilmeye baĢlandığı görülmektedir. AĢağıdaki Ģekle bakıldığında, analizin mikro (bireysel), orta 

(örgütsel) ve makro (ulusal) boyutlarının arasındaki iliĢki köprülerinin gösterildiği görülmektedir. 

Boyutlarla tarihsel geliĢim içerisinde kadın giriĢimciliğini ve ifade ettiklerini anlamaya yardımcı 

olmaktadır. Makro düzeydeki sosyal değerlerin de dahil olduğu yapısal Ģartlar, toplumsal 

tabakalaĢma, aile, hukuk ve iĢ anlayıĢlarını içermektedir. Diğer bütün katmanlarının da etkisinin 

olduğu görülmektedir. Mikro düzey bireysel temsilci, kimlik, motivasyon, bireysel yetenek ve 

fırsatları etkileyen beĢeri sermayenin bazı formlarını içermektedir. Orta düzey kiĢisel yetenek ve 

bağlamsal Ģartlarına göre istihdam fırsatları sağlayan örgütsel süreçleri kapsamaktadır. Yapılan 

bazı incelemeler neticesinde analizlerin çeĢitli düzeylerinin etkileĢimlerinin fark edildiği 
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görülmüĢtür. ÇalıĢmaların belli toplumsal inanç ve tarihi geleneklerin rolleriyle tamamlanmaya 

baĢladığını da belirtmek gerekir. 

 

ġekil 1: Kadın GiriĢimciliğinin Boyutları73 

 

 

EtkileĢimsel sistemde yerel anlamda çoklu seviyeli unsurlara bağlı bir Ģekilde giriĢimcilik 

çalıĢmalarının anlaĢılmaya yardımcı olduğu görülmüĢtür. Bu durumda ekonomik ve sosyal 

değiĢimlerin yönleri kapsamında cinsiyet iliĢkilerinin, yasal ve kurumsal geliĢmelerin ideoloji 

entegrasyonu çerçevesinde belli bir sosyo-ekonomik bağlam içerisinde giriĢimcilik 

araĢtırmalarının yapılması gerekmektedir. Bunun yanında nesnel yapı ve ölçülebilen nitelikleri 

uzlaĢtırmak için kiĢisel tecrübe ve yorumlarla temsili ve yapısal seviyelerin etkileĢimlerini anlama 

ve geliĢtirmeye fayda sağlamaktadır. Birbirlerine bağlı ve birbirlerinden bağımsız analizlere 

bakıldığında; farklı düzeylerin giriĢimciliğin yalnızca tarihi ve sosyal tabanında yer almamakta ve 

birbirlerine bağlı hatta birbirlerinin içinde gömülüdürler. 
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2.1.4.  Kadın GiriĢimcilerin Özellikleri ve Nitelikleri  

2.1.4.1. Kadın ve Erkek GiriĢimciler  

Kadın giriĢimcilerin erkek giriĢimcilerden ayrılmasının en önemli nedenleri arasında 

tarafların toplum içinde üstlenilen roller, görenek ve gelenekler veya insan yaĢamının bazı 

evrelerindeki ihtiyaç ve gereksinimlerin değiĢimi gibi faktörler önemli bir yeri vardır. Önemli diğer 

bir ayrım da erkek giriĢimcileri ekonomik anlamdaki beklentilerinin, kadın giriĢimcilerin de 

bireysel beklentilerin ön planda olması, buna bağlı bir Ģekilde kadın giriĢimcilerin erkeklere göre 

daha çok sosyal desteğe gereksinim duydukları görülmüĢtür74.  

Kadınların, erkek giriĢimciler ile karĢılaĢtırılması halinde kardan ziyade sosyal anlamdaki 

itibara önem verdikleri, risk alma konusunda erkek giriĢimcilere göre daha temkinli davrandıkları 

ve özgüvenlerinin daha az olduğu görülmüĢtür75. GiriĢimci bir kadının iĢletme kurma aĢamasında 

ya da kendilerinin iĢe baĢladıkları dönemde iĢle ilgili beklentilerinin düĢük seviyelerde olduğu ve 

bu yöntemle hayal kırıklığına uğramadığı gibi tatmin duygusuna dahi ulaĢabildikleri 

görülmüĢtür76. Kadın giriĢimcilerin erkek giriĢimcilere göre giriĢimci olma potansiyellerinin 35 ile 

45 yaĢ olduğu ve bu oranların erkeklerde daha erken baĢladığı yani 25 ile 35 yaĢ aralığında 

değiĢtiği görülmüĢtür77.  

“BirleĢmiĢ Milletleler Global GiriĢimciliği Ġzleme” programı çerçevesinde yapılan bir 

araĢtırmada kadın ve erkeklerin her ikisi içinde giriĢimcilik faaliyetlerinin yoğun olarak yaĢandığı 

yaĢ  grubunun 25 ile 34 yaĢ olduğu, bunları 35 ile 44 ve 19 ile 24 yaĢ grubunu izlediği tespit 

edilmiĢtir. 55 yaĢ  ve üzerininse giriĢimciliğin en düĢük seviyelerde gerçekleĢtiği yaĢ  grubu 

Ģeklinde belirlenmiĢtir78. Yine bu araĢtırmada, erkeklerin yeni iĢe baĢlama oranının yüzde 13.9 

olduğu görülürken, kadınlardaki bu oranın yüzde 8.9 olduğu tespit edilmiĢtir. Erkek giriĢimciler, 

ilk iĢlerini genel olarak inĢaat ve imalat sektörlerinde kurmalarının karĢısında, kadın 

giriĢimcilerin, hizmet sektörü, danıĢmanlık, eğitim, halkla iliĢkiler ve sağlık alanlarındaki ilk iĢlerini 

kurdukları görülmüĢtür79. Kadınların cinsiyet rollerinin esas alınıp, erkeğe ve kadına özgü olarak 

tanımlanan iĢler konusunda ayrımlaĢmaların olduğu görülmüĢtür.  Buna karĢılık sektöre giriĢte  
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kolaylık ve daha az donanım ve sermaye gerektirmesi gibi sebeplerle giriĢimci kadınların genel 

olarak gıda, turizm, hazır giyim, sağlık, temizlik ve sigortacılık sektörlerinde yoğunlaĢtıklarını 

söylemek mümkündür80.  

2.1.4.2. Kadın GiriĢimcilerin Özellikleri  

Günümüzdeki kadınların çalıĢma hayatında etkinliklerinin gittikçe arttırılması hem toplum 

hem de kendileri için önem arz etmektedir. Özellikle de kadının azimli, eğitimli, kararlı ve hırslı 

durması, onu erkeğe bağımlı olmaktan kurtarmaktadır. Ekonomik bağımsızlığı ve toplumda 

konumunu güçlendirmeye olanak sağlar. Kadınlara bu gücü veren en önemli olgunun onun 

giriĢimcilik özelliği olduğunu söylemek mümkündür. GiriĢimcilik faaliyetiyle kadınların, bir taraftan 

manevi ve maddi kazanımlar elde ederlerken, diğer taraftan finansal fırsatlar, bağımsızlık, 

toplumsal hizmet, aile istihdamı, iĢ güvenliği ve meydan okuyuculuk gibi özelliklerle cinsiyet 

ayrımcılığıyla ilgili yargıları kadınlar lehine çevirme Ģansını da elde etmiĢ olurlar. 

Türkiye‟deki araĢtırmalara bakıldığında kadın giriĢimciler ile ilgili ortaya çıktığı görülen 

ortak sorunların en baĢında, kültürel ve sosyal ortamda kadın rollerinin kalıplaĢtığının görülmesi, 

kadınların eğitim seviyelerinin düĢük olması, ailelerin verdiği tepkiler, iĢ yükünün fazla olması, 

finansal anlamda sıkıntı güçlüğü ile güven sağlama hususunda kadınların erkeklerden daha çok 

çaba harcama ihtiyacı gelir81. Kentsel ve kırsal ayrımına gitmeksizin kadın giriĢimcilerin 

özelliklerini aĢağıdaki gibi özetlemek mümkündür82:  

- Ev dıĢındaki bir ortamda, kendi ismine kurmuĢ olduğu bir veya birkaç iĢyeri bulunan, 

- Bu iĢ ortamında tek baĢına ve/veya istihdam edilen diğer kiĢiler ile çalıĢan yada iĢin 

sahibi olma sıfatlarıyla ortaklık kurabilen,  

- Herhangi bir ürün/mal veya hizmetin üretimiyle ilgili faaliyetleri yürütebilen, bu ürün/mal 

veya hizmet dağıtım, pazarlama ve satıĢını yapan ve/veya yaptıran,  

- ĠĢle ilgili iliĢki kurulması gereken örgüt, kiĢi, kurum/kuruluĢlar ile kendi adına iliĢki 

kurabilen, 

- ĠĢ süreçlerinin örgütlenmesi, mal/ürün ve hizmet üretimlerinin planlanması, iĢletmenin 

iĢletilmesi, kapatılma veya iĢlerin geliĢtirilmesiyle ilgili konularda kendisinin karar verdiği;  
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- ĠĢlerinden elde ettiği kazançların yatırım ve kullanım alanlarının üzerinde söz sahibi 

olabilen kadınlardır.  

Yapılan bazı araĢtırmalara bakıldığında kadın giriĢimcilerin genel olarak ileri yaĢta ve 

eğitimli oldukları görülmektedir. Ayrıca onları destekleyen babaları veya eĢleri vardır. GiriĢimci 

bir kadının, orta tabakaya mensup olan ailenin ilk çocuğu olarak doğduğu da yine yapılan 

araĢtırmalar sonucunda ortaya çıkmıĢtır. Bu kadınların ilk iĢlerinin hizmet alanında ve 35 yaĢının 

ardından, çocuklarını yetiĢtirdikten sonra kurdukları görülmektedir. Kadın giriĢimcilerin 

çoğunluğunun teknik eğitimi yoktur, bunun dıĢında iĢ tecrübelerine sahiptirler. Etkili iletiĢim 

yeteneği olan ve uzun vadede planlama yapmayı bilen kiĢilerdir. Kadınların baĢarma duyguları, 

bağımsızlık istekleri, ekonomik zorluklar ve iĢ tatmini nedeniyle çalıĢmaktadır. Ayrıca, otokritik 

yönetim anlayıĢını benimsemiĢlerdir. Kadın giriĢimcilerin genellikle gıda, sağlık ve giyim, hizmet 

ve turizm alanlarına yoğunlaĢmaktadır. Çoğunlukla da kendi birikimlerini küçük ölçekli 

iĢletmelerde değerlendirdikleri görülmektedir83.  

TÜĠK kapsamında yapılan araĢtırma verilerine göre çalıĢanlardan nüfusun dörtte birinin 

kadın olduğu, giriĢimcilik rakamları içinde bu oranın kadınların aleyhine daha kötüleĢerek her 

yüz giriĢimciden sadece yedisinin kadın olduğu tespit edilmiĢtir. Kısacası ülkemizdeki 

giriĢimcilerin sadece yüzde 6‟sının kadın olduğu görülmektedir84.  

2.1.5.  Kadınları GiriĢimci Olmaya Motive Eden Temel Faktörler 

ĠĢ örgütleri insan faktörünü ön plana çıkartılmasıyla birlikte gündem oluĢturmaya 

baĢladığı görülen motivasyonun, günümüz dünyasında modern yönetimin oluĢumunu etkileyen 

etmenlerden olarak kabul gördüğünü belirtmek gerekir. GiriĢimciler, giriĢimcilik ruhunun 

oluĢumunda veya bazı giriĢimlerde bulunma güdülerinin önemli rolünün olduğu gerçeğinin, 

yönetim alanında motivasyonun önemini net bir Ģekilde ortaya koyar. GiriĢimcilik kültürü 

kapsamında motivasyon, "giriĢimcilerin bir takım amaçları gerçekleĢtirmeleri için çeĢitli güdülerle 

teĢvik edilmesi" Ģeklinde tanımlanmaktadır. Bu tanımda bahsedilen güdünün, istekleri, arzuları, 

ihtiyaçları, dürtü ve ilgilerini kapsayan genel bir kavramdır. KiĢiyi belirli bir amaca iten güdüleyici 

durumlar, hedefe ulaĢabilmek için yapılan davranıĢlarla hedefe ulaĢmaksızın oluĢan üçlü bir 

döngüyü içerir85. 
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Kadınları giriĢimciliğe, kendi örgütlerini oluĢturmaya yönlendiren Ģeylere bakıldığında itici 

gücü sağladığı görülen tek baĢına faktörün yerine kombinasyon ya da faktörler dizini olduğu 

görülmektedir. Örneğin, bağımsızlık, baĢarı ve kontrol odağı gibi psikolojik motivasyonları, maddi 

bağımsızlık ve ekonomik gereklilikler için bir yol gibi ekonomik motivasyonlarının, buna ek bir 

Ģekilde kariyerde hayal kırıklığı, cam tavan sendromu ve kariyer fırsatı eksikliği gibi içinde 

yaĢanılan çalıĢma koĢullarından memnuniyetsizlik ve/veya esnek çalıĢma modelinin 

oluĢturulması gibi bir dizi faktör sayılabilmektedir. Kadın giriĢimciliği çalıĢmalarına bakıldığında, 

istihdam yetersizliklerini de kapsayan dıĢsal motiflerle bağımsızlık isteğini ve aile ile iĢ 

sorumluluklarının dengelenme yeteneğini kapsayan içsel motifler olarak iki tematik boyutta 

kadınların giriĢimciliğe yönlenmesini sağlayan sebepleri açıklar. Genel anlamda psikolojik ve 

finansal beĢ temel sebep sayılabilir86:  

- “Para kazanma ve belli varlık elde etme arzusu”  

- “Sahip oldukları iĢ fikrini hayata geçirme isteği”  

- “ĠĢ kurma düĢüncesinin çekiciliği”  

- “Kendi iĢini kurma hayalini uzun zamandır kuruyor olma”  

- “BaĢkalarının iĢinde çalıĢmanın cazip gelmemesi”. 

Kadın ve erkek giriĢimcilerin önceki çalıĢma alanları ve iĢ tecrübeleriyle birlikte yeni kurulan 

iĢlerin baĢarısını belirleme konusunda önemli bir faktör olarak görülmektedir. Her iki cinsiyette de 

kazanılan deneyimler akademik anlamda edinilmiĢ baĢarısızlık ve baĢarılardan daha fazla önem 

arz etmektedir. Tecrübe ve beĢeri sermayenin, üniversite eğitimi ile birlikte Ģekillenme 

durumunun önemli olduğu görülmektedir. ĠĢ kurma baĢarısında görülen önemli faktörleri 

aĢağıdaki gibi sıralamak mümkündür87:  

- “Bölgeden sağlanan yardım”  

- “Üniversite ve rehber ağları; profesyonel ve bireysel ağlar”  

- “Yatırımcı önerileri” 

- “Finansman/Sermaye”  

- “Eğitim” 

- “Firmanın yönetim ekibi”   

- “Önceki baĢarılardan ve baĢarısızlıklardan alınan dersler”   

- “Önceki iĢ alanı ve iĢ tecrübesi” . 
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Kadınların giriĢimciliğe yönelmesindeki önemli faktörlerin çoğunun ortak olduğu görülse de 

ülkeden, ülkeye kültürel ve ülke koĢullarına göre farklılıklar görülür. Bunun nedeni giriĢimcilik 

ruhunun oluĢması halinde toplumun kültür yapısının önemli etkilerinin olduğu görülmektedir. 

Bireyler adeta içerisinde yaĢadıkları toplumun kültürel değerlerinin de taĢıyıcısı konumunda 

olduğunu söylemek mümkündür. Bir toplumun ekonomik geliĢmiĢlik düzeyleri de giriĢimcilik 

ruhuyla yakından ilgili olduğunu belirtmek gerekir88. Yapılan araĢtırmalarda dikkat çeken 

faktörlere sahip olan giriĢimcilerin, iten unsurlara sahip giriĢimcilere nazaran daha baĢarılı 

oldukları tespit edilmiĢtir89. 

2.1.6. Kadın GiriĢimcilerin KarĢılaĢtıkları Engeller ve YaĢadıkları Sorunlar 

Toplumlar genelde, fırsat ve yasal haklardan yararlandırılmayla ilgili, kiĢi ve kesimler 

konusunda çifte standartların olduğu görülmektedir. Bu durumun neticesinde bireylerin 

değerlendirilmeye tabi tutulduğunu söylemek mümkündür. Günümüzde geliĢmiĢ ve 

endüstrileĢmiĢ ülkelere bakıldığında bile ayrımcılığa sıklıkla rastlanıldığı görülmektedir. Bu 

açıdan ayrımcılıktan paylarını alan bir kesimin de kadınlar olduğunu söylemek gerekir. Genel 

olarak çalıĢma hayatında “cam tavan etkisi” Ģeklinde isimlendirilen cinsler arasında ayrımcılık 

olgusunun bütün toplumlarda varlığını sürdürdüğü görülmektedir90. Internatıonal Labour Office 

(2000) de belirttiği gibi, “Cam tavan” 1970‟li yıllarda “Amerika BirleĢik Devletleri”nde ortaya 

çıktığı görülen bir kavramdır. Tutumlarla ilgisi olan önyargı ya da kalıpların yarattığı kadınların 

üst yönetim pozisyonlarına gelmelerini engelleyebilen, görünmez yapay engellerini ifade eder. 

Cam tavan olgusunun iĢ hayatı ve politikada daha ziyade gözlemlenmesine karĢın, esasen bu 

konu ekonomik ve sosyal anlamda cinsiyet eĢitsizliğinin bir yansıması olduğu görülmektedir91. 

Kadınların giriĢimcilik faaliyetleri konusunda karĢılaĢtıkları diğer bir sorunsa, çevresel ve 

iĢ Ģartlardan kaynaklı sorunlar olarak toplanabilmektedir. Bunlarsa: kadın giriĢimciliğiyle ilgili 

dünyada genel olarak, bütüncül bakıĢın sağlanamama durumu ve örgütlenememek, 

koordinasyon zorlukları ve kurumsal çeĢitlilikle politika uyulama ve geliĢtirmeyle ilgili engeller 

Ģeklinde sıralandığı görülmektedir92.   Bilgi toplumlarında kadınlar paylaĢma, hoĢgörü ve 

sevginin en önemli unsurlarındandır. ĠĢgücü piyasası kapsamında yerini alması gerekir ancak 
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karĢılaĢtığı engeller sebebiyle bu piyasada yeteri kadar yer alamamaktadır. GiriĢimci niteliklerini 

de böylelikle ortaya çıkaramamaktadır. Kadınların iĢ sahibi olma ve giriĢimci olmalarını 

engelleyen sorunları aĢağıdaki baĢlıklar altında değerlendirmek mümkündür:  

2.1.6.1.  Mikro Sorunlar  

Bilgisizlik, tecrübesizlik, sosyal bilgi ağına girmeme, yalnız kalma ve müĢteriyle gereken 

iletiĢimi kuramamak, ailenin tepkisi, iĢ yükünün fazlalığı, tüketici/müĢteri ve meslektaĢların 

algılarında görülen olumsuz tutumların mikro boyuttaki sorunlardır. Toplum kadın giriĢimcilere 

karĢı bakıĢ açısı ile onları algılama biçimi, kadınların toplum içindeki konumunu da etkiler. 

Bununla birlikte giriĢimcilerin örgütlerinin performansını yüksek tutabilmeleri için müĢteri ve 

çalıĢanlarıyla iyi bir etkileĢim içerisinde olmaları gerekir. Kadın giriĢimcilerin cinsiyetleri sebebiyle 

bu konuda zorlandıkları görülmektedir. Erkeklerin giriĢimcilik alt yapıları ve geçmiĢ 

deneyimlerinin kadınlardan daha çok olması bu konuda çeĢitli sorunlar oluĢturmaktadır. Bunları 

aĢağıdaki gibi sıralamak mümkündür93: 

Güvensizlik; Yeni yatırımlar yapacak olan giriĢimcilerin algı ve kavrama durumlarının, 

bireylerin kendisine olan güven derecelerini de etkilemektedir. ġayet birey kendine güveni olan 

biriyse alınan kararları daha az riskli görecektir. Bunun yanında güven düzeyi düĢükse, verdiği 

kararlarda zorlanacak ve daha riskli olduğunu düĢünecektir94. 

Ticari ve Yönetsel Deneyim Eksikliği; Yönetimin, beĢeri faktörlerle birlikte, iĢletmelerdeki 

bütün kaynakların planlanması, yönlendirilme ve koordine edilmesini kapsayan geniĢ kapsamlı 

bir kavram olduğu görülmektedir. Deneyim, belirli bir süre içinde insanların yaĢadıkları olay ve 

durumların neticesinde elde ettikleri, çoğu öğrenilerek elde edilemeyecek olduğu görülen 

kazanımlardır. Yönetim yeteneği deneyimiyle birleĢtirildiğindeyse giriĢimci, problemlerin 

üstünden rahatça gelebilecek, yeni durumlara kendini ve iĢletmeyi uyarlayabilmektedir95. 

Rol ÇatıĢması; Toplum içinde erkek ve kadınların üstlendiği rollerin mekana, zamana ve 

edinilen kültüre göre değiĢiklik gösterdiğini belirtmek gerekir. Kültürü, bireyler olarak bir olayın 

karĢısında takınılan tavır Ģeklinde de ifade etmek mümkündür. GeliĢtirilen tavırsa, ait olunan 

kültürel ve toplumsal kimliğe bağlı bir Ģekilde değiĢim gösterir. Bireylerin birden çok statü ve rol 

içerisinde olması toplumsal yapılara göre farklılık gösterebilmektedir. Toplumsal yapı 

karmaĢıklaĢtığında rollerin de arttığı görülmektedir. Bu sebeple karmaĢık toplum yapılarında, rol 
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oynama konusunda rol karmaĢıklığı ya da uyumsuzluğu zamanla rol çatıĢmasına 

dönüĢebilmektedir. Böyle bir yapının olduğu toplumlarda bireyler, devamlı öğrenme halindedir. 

Bunun nedeni de etkileĢme durumlarında yeni statüler iĢgal edildikçe ilgili rollerin uygun biçimde 

öğrenilmesi gerekmektedir. Rol çatıĢması, rollerden birinin diğeri ya da diğerlerinin baskısına 

girmesiyle ortaya çıkmaktadır96. 

Ayrımcılık; Cinsiyet kavramının canlıların ortaya çıkması ile beraber varolan bir 

kavramdır. Toplumsal hayatta her dönem tartıĢmalara konu olduğunu da belirtmek gerekir. 

YaĢamın doğası gereğince iki ayrı cinsiyete sahip olan varlıklar, bunların arasındaki farklılık ve 

benzerlikleri gündeme getirmektedir. Bu özellikler kapsamında çalıĢma hayatındaki konumlar 

biçimlenmektedir97.  

2.1.6.2. Makro Sorunlar  

Eğitim, mal temini, sermaye, iĢyeri bulma, araç/gereç temini, donanım, resmi kuruluĢlarla 

irtibat, piyasalardaki dalgalanma, kalifiye personel, ödemeler ve diğer giriĢimci kadınlar ile 

örgütlenememe gibi problemler makro sorunları oluĢturur. Daha ziyade devlet, sektörel ve 

yasalarla ilgili olan makro sorunları aĢağıdaki baĢlıklarda değerlendirmek mümkündür: 

Beceri ve Mesleki Eğitim: Kadınların güçlendirilme ve toplumsal cinsiyetten kaynaklanan 

ayrımcılığın azaltılabilmesi için eğitim, önemli araçlardan biridir. Bireylerin, davranıĢ kalıplarının 

belirlenmesinde etkili unsur olduğu görülen eğitim yoluyla yaĢama hazırlandıkları 

görülmektedir98.  Eğitim insanların iĢgücüne katılımını sağlamaktadır. Eğitim gençleri mevcut 

toplumsal ve siyasi düzene kazandırmaktadırlar. Eğitimin özellikle kadınlar için önemli 

dönüĢümler sağlama potansiyelleri vardır. Kadınların yaĢam düzeyleri ve statülerini yükselterek 

onları ikincil konumdan kurtarmayı sağlayan ve bireysel özgürlüğü kazanmasına yardımcı olan 

en önemli faktörün eğitim olduğu görülmektedir99. 

Mesleki Örgütlenme: Örgütlenme, kendi hesabına çalıĢanlar ve gelecekte bu statüde 

çalıĢmayı isteyenler için vazgeçilmez faaliyetlerdendir. Örgütsüz çalıĢmak, çalıĢanların 

emeklerinin karĢılığını alamamaları, gelir kaybına uğramaları, rekabetçi olan piyasa Ģartlarında 

zorluk çekmelerine sebep olabilmektedir100. Örgütlenmenin temel hedefini, aynı iĢ kolu ya da 

                                                           
96

 Ġsmail Doğan, Sosyoloji Kavramlar ve Sorunlar, Sistem Yayıncılık, Ġstanbul, 2000, s. 133-134. 
97

 ġenol Yaprak, Kadın ĠĢgücünün Ġstihdama Etkileri :EskiĢehir Bölgesinde Bir Uygulama, Ġstanbul Üniversitesi,Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Ġstanbul, 2003, s. 10. (YayımlanmıĢ Doktora Tezi) 
98

 Remzi AltunıĢık, ġuayip Özdemir ve Ömer Torlak,  Modern Pazarlama, DeğiĢim Yayınları, Ġstanbul, 2002, s. 78. 
99

 Ebru Sipahi, Türkiye‟de GiriĢimcilik ve Kadın GiriĢimciler Üzerine Bir AraĢtırma, Ġ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Ġstanbul, 1997, s. 67. (YayımlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi) 
100

 Ecevit, a.g.e., s. 28. 



 

38 

meslekte çalıĢanların bir araya gelip, kendi aralarındaki dayanıĢma, iĢbirliği ve koordinasyon 

sağlamaları oluĢturur. Örgütlenme kendi iĢine sahip olma ve gelecekte bu statülerde çalıĢmayı 

düĢünenler için her açıdan önemli faaliyettir. Aile örgütlerinin dıĢında bir faaliyete katılacak 

kadınların bu faaliyetlerinde yine bir örgütten destek almak ve kendisini bir çatı altında 

hissedebilme sosyo-psikolojik açıdan da önemli faydaları vardır. Bununla birlikte örgütlenmenin 

politik ve ekonomik yönünün de önem taĢıdığı görülmektedir101. 

Sermaye Teminindeki Sorunlar: GiriĢime baĢlama konusunda finansman için baĢvurulan 

kaynakların kadın ve erkek giriĢimciler için farklı olduğu görülmektedir. Hisrich ve Peters‟in 

yaptıkları çalıĢmalarda, erkek giriĢimcilerin giriĢimlerinin baĢlangıcında çekirdek sermayelerinin 

yanı sıra finansman kaynağı Ģeklinde banka ve yatırımcılardan kredi temin edebildikleri 

görülürken, kadınlar genel olarak yalnızca kiĢisel birikim ya da varlıklarından faydalanmayı tercih 

ederler102. GiriĢimcilerin yaĢadığı önemli sorunlarından birinin de sermaye yetersizliği olduğu 

görülmektedir. GiriĢimcilik özelliği olan kiĢilerin çoğunun, sermaye yetersizliğinden sahaya 

çıkamadıklarını söylemek gerekir. Bu engeli aĢıp kendi iĢlerini kurmaları, kiĢiler için yine 

sermaye yetersizliğini sınırlayıcı faktör olabilmektedir. Devletten iĢ istemeksizin kendi istihdam 

problemlerine çözüm üreten, vergilerini ödeyebilen giriĢimci kadınların en önemli sorunlarından 

biri olan sermaye teminiyle ilgili desteklenmeleri önemlidir103.  

2.2.  TÜRKĠYE’DE KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠ 

GiriĢimcilik için belirli bir süreç gerekmektedir. Bu süreçler, iĢ planı geliĢtirme, fırsatları 

görme, gereken kaynakların temin edilmesi ve iĢi yönetme süreçlerini kapsamaktadır. Bu 

süreçlerin gerçekleĢtiği platformlarda hükümet, talep, özel sektör ile siyasi etkilerin rol oynadığı 

görülmektedir. GiriĢimcilerin iĢ fırsatlarını görerek faaliyete geçmeleri için, piyasalarda yeterli 

taleplerin olması, hükümetin desteklemesi ve diğer rakipleri ile rekabet edecek güce sahip 

olması gerekir. Türkiye‟de bulunan giriĢimciler içerisinde kadın giriĢimcilere bakıldığında daha 

ziyade endüstri alanında yoğunlaĢtıkları görülür. Bunun yanında diğer sektörlerle ticaret 

hayatında faaliyetlerinin olduğu da görülmektedir104.  

Türkiye‟de kadınlar, iĢgücüne yani kalkınmaya katılımları erkeklere göre daha geride 

oldukları ve yıllara bakılarak kadınların iĢgücüne katılım oranlarında devamlı bir düĢüĢün 
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yaĢandığı görülmektedir. ÇalıĢma hayatının kadınlara yalnızca ekonomik özgürlük 

sağlamamaktadır. Bunun yanında özgüvenleri ve toplumsal saygınlıkları artmaktadır. Ayrıca aile 

içerisindeki konumlarının da iyileĢtiği görülmektedir. Kadınların iĢgücüne katılımında yasal olarak 

herhangi bir ayrım yoktur. Aksine pozitif bir ayrımcılığın yapılması söz konusudur. Buna rağmen, 

toplumun kadınlara yüklediği rol gereğince aile hayatındaki sorumlulukları ağır gelmektedir. Aile 

hayatındaki sorumluluklar kadınların, çalıĢma veya çalıĢmama Ģeklinde bir tercih yapmasına 

sebep olmaktadır. ÇalıĢma hayatıyla aile yaĢamının uzlaĢtırılması için, kadınların ailede 

yükledikleri yüklerin eĢlerinin arasında paylaĢımı ve devletin yasal düzenlemeler ile sağlayacağı 

destek önemlidir105. 

2.2.1. Türk GiriĢimcilerin Temel Özellikleri  

Toplum kültürü giriĢimciliğin etkilemesinin yanında demografik özelliklerin de giriĢimcilik 

kültürünü etkilediği daha önceden söylenmiĢti. Ülke nüfusunun yaĢlı ya da genç olması, aile, 

birey, aile geniĢliği, dine ve iĢ yaĢamıyla ilgili etik tutumlar örnek olarak verilebilmektedir. 

Cinsiyet ise birçok ülkede nüfusun yarısını oluĢturduğu görülen kadınların karĢısında 

tutumlarının ayrımcılık olup olmama durumu önem bir konudur. Cinsiyetle ilgili ayrımcılık yaptığı 

görülen bir ülkede ülke nüfusunun yarısının potansiyeli göz ardı edilmektedir. Birçok ülkede 

yasal olarak çabaların gösterilmesinin yanında, kadın iĢgücü ayrımcı uygulamalara maruz 

kalmaktadır. Genel olarak emeğin yoğun sektörlerde istihdam edildiği görülmektedir. 

Türkiye‟deki kadınların daha ziyade tarım alanında çalıĢıyor olması, bu durumun bir sonucu 

olduğunu göstermektedir. Türk kadın giriĢimci profili aĢağıdaki gibi ifade edilebilir106: 

- Kolektif davranıĢları olan bir ülkede yetiĢmelerinden dolayı giriĢimcilik düzeylerinin bireyci 

toplumlarda yetiĢmiĢ bir kadına nazaran daha düĢük olduğu,  

- Belirsizlikten kaçma derecesinin yüksek olduğu bir toplum içinde yetiĢtiğinden 

belirsizlikten kaçınma dereceleri düĢük bir kültürde yetiĢen kadın giriĢimcilere nazaran 

daha az risk aldığı ve giriĢimleri konusunda yakınlarından daha az destek görebildiği,  

- Güç mesafesinin yüksek olduğu toplumda yetiĢtiğinden, eĢitsizliklerin ziyade toleransla 

karĢılandığı bakıĢ açısı ile de mücadele etme zorunda kaldığı,  

- Yatırımlarının karĢılığını kısa vadede almak isteyen toplum içinde yetiĢtiğinden uzun 

vadeli düĢünebilen toplumsal bir kültürde yetiĢen kadın giriĢimcilere nazaran daha 

sabırsız ve aceleci dolayısıyla da hata yapmaya yatkınlığı,  
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- Türk toplumu daha az erkeksi ve daha fazla diĢil olmasınınsa, Türk kadın giriĢimcisinin 

önemli avantajlarından biri olduğunu söylemek mümkündür107. Öyle ki erkil toplumlara 

bakıldığında iĢ ve kariyer daha ziyade erkeklerin yapabileceği bir konu olarak görülür ve 

iĢ dünyası ile kariyer söz konusu olduğunda kadın ikinci plana atılabilmektedir. Bunun 

yanında toplumların genelde olduğu gibi Türk toplumunda kadına atfedilen rollerin, bu 

avantajın kullanımının önünde önemli engel olduğu söylemek mümkündür.  

Türkiye‟de, giriĢimci olmaya aday kadınların yanında giriĢimci olarak faaliyetleri olan 

kadınların kültürden kaynaklı sorunlarının olduğu görülmektedir. Bu sorunların en baĢında, 

toplumun erkek egemen bir kültüre sahip olduğu görülürken kadın rollerinin kalıplaĢmıĢ 

oluĢu; eğitimlerinin yetersizliği, ailelerden gelen tepkiler; iĢ yükündeki fazlalık; finans bulma 

güçlüğüyle güven kazanabilmek için kadınların erkeklerden daha çok çaba sarf etmesinin 

gereği gelir108. 

2.2.2. Türkiye’de GiriĢimci Kadınlar  

Türkiye‟de ilk defa kadın istihdamının arttırılma durumu 1993‟de gündeme gelmiĢtir. 

Ancak, bu durumun kamusal bir sorumluluk Ģeklinde dile getiriliĢi “Yedinci BeĢ Yıllık Kalkınma 

Planı”nda (1996-2000) olmuĢtur. Ġlerleyen dönemlerde kadın giriĢimciliğinin kalkınma planları 

kapsamında, kalkınmada kadın yaklaĢımına yer verildiği görülmektedir. Kadınların toplumsal 

statülerin yükseliĢi ve kalkınmaya katılımlarının artması için sağlık, eğitim, sosyal güvenlik ve 

istihdam alanlarıyla ilgili göstergelerinin iyileĢmesi, yasal anlamda erkek ile kadın eĢitliğini 

engelleyen konularına düzenleme getirilmesi, toplumsal statülerinin yükseliĢi ve erkek ile kadın 

eĢitliğinde ilerlemenin sağlanması hedeflenmiĢtir. 1997‟de 54. Hükümet Programı çerçevesinde, 

kadınların kendi uğraĢ alanları istihdam ve iĢ sağlayıcı projelerin uygulanmaya koyacak bir 

teĢkilatın kurulmasına kararlaĢtırılmıĢtır. Bunun yanında Türkiye‟de kadın istihdamının 

arttırılması ve kadın giriĢimciliğinin desteklenmesi konusunda çalıĢma ve programların 

hızlanması Türkiye‟nin 1999 yılı “Helsinki Avrupa Birliği Zirve Toplantısı”nda aday olan ülke 

statüsü kazanmasının ardından baĢlamıĢtır109. 

“Avrupa Birliği Uyum Politikaları” kapsamında ve 1999‟dan sonra kadın giriĢimciliği, kadın 

istihdamı ve Türkiye‟de iĢ hayatında erkek ve kadın eĢitliğini sağlama konularının yaygın bir 

Ģekilde desteklendiği görülmektedir. Kalkınma odaklı kadın giriĢimciliği kavramının, devlet ve 

piyasalarda temel aktör olduğu yukarıdan aĢağıya doğru biçimlenen bir kavram olarak geliĢtiği 

                                                           
107

 Selami Sargut, Kültürlerarası Farklılaşma Ve Yönetim, Ġmge Kitabevi Yayınları, Ankara, 2010, s. 175-176. 
108

 Ġsa Ġpçioğlu, Kadın Girişimcilik ,Girişimcilik ve Kobiler: Teori ve Uygulama, Ekin Yayınları, Bursa, 2011, s. 102. 
109

 Gülay Toksöz, Türkiye’de Kadın İstihdamının Durumu, Uluslararası ÇalıĢma Ofisi, Ankara, 2007, s. 74. 



 

41 

görülmektedir. Ancak piyasalarda ve evdeki güç iliĢkilerinin analizi kavramın tanımlanmasının da 

göz ardı edilmediğini söylemek gerekir110. 

2.2.3. Türkiye’de Kadın GiriĢimciliğini Destekleme ve GeliĢtirme ÇalıĢmaları   

Türkiye‟de kadınları giriĢimciliğe teĢvik eden çalıĢmalardaki çeĢitlilik dikkat çekmektedir. 

Kadın giriĢimciliğini geliĢtirme ve destekleme kapsamındaki oluĢum ve projelerini aĢağıdaki gibi 

sıralamak mümkündür111:   

- “BaĢbakanlık,   

- Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM),   

- Devlet Planlama TeĢkilatı (DPT),   

- Bankalar (Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halk Bankası),  

- Türkiye ĠĢ Kurumu (ĠġKUR),   

- KOSGEB ĠĢ GeliĢtirme Merkezleri,   

- Sosyal Riski Azaltma Projesi (SRAP),   

- Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM),  

- GiriĢimci Destekleme Merkezleri (GĠDEM),   

- Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV),  

- Kadın GiriĢimciler Derneği (KAGĠDER),   

- Kadın DayanıĢma Vakfı (KADAV),   

- Kadın Merkezi (KA-MER),   

- Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV),  

- Türk Grameen Mikrokredi Projesi,   

- Türkiye Ġsrafı Önleme Vakfı (TĠSVA)”.   

 

Türk Hükümeti‟nin, kalkınma hedefleri çerçevesinde kadınların iĢgücüne katılımlarının 

arttırılması için çeĢitli amaçların tayin edildiği görülmektedir. Hükümetin hazırladığı “Toplumsal 

Cinsiyet EĢitliği Ulusal Eylem Planı”, Türkiye‟deki kadınlarının iĢgücüne katılımının erkeklere 

göre çok daha geride olduğunu kabul eder. Raporda esas vurgulanan husus, kadınların genel 

ekonomik ve sosyal geliĢimlerinin iĢgücüne katılımlarıyla yakından iliĢkisi olduğu Ģeklindedir. 

Kadınların sosyal ve ekonomik geliĢimiyle iĢgücüne katılımı arasında yakından iliĢkinin olması, 

istihdamın kadınlara yalnızca ekonomik bağımsızlıklarını kazandırmakla kalmamıĢ aynı 
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zamanda kendilerine duydukları güveni ve sosyal saygınlarını da arttırarak aileleri içerisindeki 

konumlarını iyileĢtirmesinden ileri geldiği görülmektedir112. AĢağıda “Toplumsal Cinsiyet EĢitliği 

Ulusal Eylem Planı” Tablo 5‟ te sunulmuĢtur: 

                          
 

Tablo 5. Toplumsal Cinsiyet EĢitliği Ulusal Eylem Planı113. 
 
Hedef 1: Kadınların Ġstihdamını 
Arttırmaya Yönelik Çabaların Hızlanması Sorumlu KuruluĢ ĠĢbirliği Yapılacak KuruluĢ 

1.1.Eğitim, mesleki eğitim ve giriĢimcilik 
yoluyla kadınların istihdam edilebilirliğinin 
arttırılması. 
1.2.Çocuk ve yaĢlı bakım hizmetlerinin 
yaygınlaĢtırılması. 
1.3.Geleneksel yapılan yaygınlığın 
azaltılması için sosyal farkındalığın 
arttırılması. 

ÇSGB, 
ĠġKUR, 
MEB, 
KOSGEB 

KSGM, SHÇEK, 
GAP Ġdaresi BaĢkanlığı 
(GĠB), 
Üniversiteler, Sendikalar ve 
STK‟lar 

Hedef 2 : Kadınların Kırsal Alanlardaki 
Ekonomik Konumunun ĠyileĢtirilmesi 

  

2.1. Kadınların tarım alanındaki 
giriĢimciliğinin teĢvik edilmesi. 
2.2. Kırsal kesimdeki kadınlar için gelir 
getirici projelerin ve çalıĢma koĢullarını 
iyileĢtirmeye dönük projelerin uygulanması. 

Tarım ve Köy 
ĠĢleri Bakanlığı, 
MEB, 
ĠġKUR,ÇSGB 

KSGM, GĠB, MEB, Çevre ve 
Orman Bakanlığı, 
Ticaret Birlikleri, 
STK‟lar ve Üniversiteler 

Hedef 3 : ĠĢgücü piyasasında toplumsal 
cinsiyet ayrımcılığı ile mücadele 
edilmesi. 

  

3.1. Mevcut çalıĢma kanununun revize 
edilerek Toplumsal Cinsiyet EĢitliği ile ilgili 
hükümlerin kanuna eklenmesi. 
3.2. Benzer iĢleri yapan kadınlar ve 
erkekler arasında gelir farklılıkları ile ilgili 
verilerin oluĢturulması. 
3.3. Kadınların çalıĢma yaĢamında 
karĢılaĢtığı her türlü ayrımcılığa karĢı 
gerekli önlemlerin alınması. 

ÇSGB, 
KSGM, 
TÜĠK, 
ÜNĠVERSĠTELER 
Ġġ-KUR 

Ġġ-KUR, Barolar Birliği, 
Sendikalar, STK‟lar, 
ÇSGB (SGK), Özel Sektör, 
KSGM, Ġlgili 
Kamu Kurum ve KuruluĢları 

 

Tablodaki gibi toplumsal cinsiyet eĢitliğinin sağlanmasına yönelik olarak temelde üç 

hedefin belirlendiği görülmüĢtür. Bu üç hedefin gerçekleĢtirileceği kurum/kuruluĢlarla iĢbirliği 

yapılacak olan kurum/kuruluĢlar belirlenip; iĢbölümü yapılan ve etkin neticeler elde etmek için bu 

hedeflerin alt baĢlıklar olarak detaylandırılması da önemlidir. Kadınların iĢgücü piyasalarından 

alıkoyan önemli sebepler tespit edilmiĢtir. Bu sebeplerin giderilmesiyle ilgili çeĢitli çözümler 

geliĢtirilmiĢtir. Kadın giriĢimciliğinin arttırılmasında, yaĢlı ve çocuk bakım hizmetlerinin 
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yaygınlaĢtırılması, geleneksel yapıların yaygınlığının azaltılması, kadın-erkek eĢitliğinin 

sağlanması, kadınların iĢ hayatında karĢılaĢtığı her çeĢit ayrımcılığın ortadan kaldırılması bu 

ulusal eylem planı kapsamında ön plana çıkan durumların baĢında gelir114. 

Dokuzuncu Kalkınma Planı kapsamında AB ortalamasına bakıldığında iĢgücüne katılım 

oranlarının düĢük olduğu belirtilmiĢtir. Bu düĢüklükteki neden ise kadınların istihdama ve 

iĢgücüne yeteri kadar katılamaması gösterilmiĢtir. VIII. Plan dönemlerinde aktif iĢgücü 

politikalarındaki önemin giderek arttırıldığı, iĢgücünün yeterlilik ve becerilerin geliĢtirip istihdam 

edilebilirliğin arttırılması amaçlanmıĢtır. Bu aktif iĢgücü politikaları; mesleki eğitim, iĢgücü 

yetiĢtirme ve iĢgücü uyum programlarını, mesleki danıĢmanlık, mesleğe yöneltme ve rehberlik 

hizmetlerinin sunumu, iĢ arama stratejilerinin geliĢtirilmesini, özürlüler, iĢsizler, gençler ve 

kadınlar gibi dezavantajlı grupların iĢ bulması, giriĢimcilik eğitimleri ve istihdam garantili 

programlarını kapsar115. Buradaki aktif istihdam politikaları arasındaki meslek edindirme 

programlarının, giriĢimciliği destekleme gibi faaliyetlerin kadın iĢgücüne katılımı üzerinde etkin 

sonuçlar doğurduğunu da belirtmek gerekir. 

2.2.4. Türkiye’de Kadın GiriĢimcilere Destek Veren KuruluĢlar       

Kadınların çalıĢma hayatında söz sahibi olmaları, geliĢmiĢ olan ülkelerin ortak 

özelliklerinden biri olduğu görülmektedir. Son dönemlerde Türkiye'de kadınlara gerek kendi 

iĢlerini kurması, gerekse de çalıĢma yaĢamına katılıp istihdamı güçlendirebilmeleri için çeĢitli 

giriĢimci destekleri sağlanmaktadır. Kadın giriĢimci desteklerinin, özel kurum/kuruluĢlar veya 

kamu kurumları tarafından sunulduğun belirtmek gerekir.  Bu destekler genel olarak ödemesi 

kolay ve faiz oranlarının düĢük olduğu kredi ve ücretsiz olan mesleki eğitim kursları 

verilmektedir. Türkiye‟de kadın giriĢimcilere destek veren kuruluĢları aĢağıdaki gibi sıralamak 

mümkündür116: 

KOSGEB Kadın GiriĢimci Destekleri: KOSGEB 1990 yılında kurulmuĢ olup asıl amacı 

ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karĢılanmasında KOBĠ‟lerin desteklenmesinin 

sağlanarak daha etkili olmalarını sağlamaktır.  GiriĢimciliğin geliĢtirilmesi, iyileĢtirilmesi ve 

yaygınlaĢtırılması için gerekli çalıĢmaları yapıp giriĢimcileri desteklemek kuruluĢun görevleri 

arasındadır. “Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi (KOSGEB)”, 

Sanayi Bakanlığı kapsamında kadın giriĢimcilerin, iĢlerinin geniĢletilmesi ve kendi iĢlerini 

                                                           
114

 Adem Korkmaz ve Gülsüm Korkut, “Türkiye‟de Kadının ĠĢgücüne Katılımının Belirleyicileri”, Süleyman Demirel 

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2012, Cilt: 17, Sayı: 2, s. 46. 
115

 Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013), Resmi Gazete, Sayı 26215, 1 Temmuz 2006, s. 37-39. 
116

 A'dan Z'ye kadın giriĢimci destekleri, http://www.hurriyet.com.tr/galeri-adan-zye-kadin-girisimci-destekleri-
40395964?p=7 (EriĢim Tarihi: 22.03.2017). 

http://www.hurriyet.com.tr/galeri-adan-zye-kadin-girisimci-destekleri-40395964?p=7
http://www.hurriyet.com.tr/galeri-adan-zye-kadin-girisimci-destekleri-40395964?p=7


 

44 

yapabilmelerini kolaylaĢtırabilmek için kredi imkanlarını sağlamaktadır. Kredilerin yanında; 

mesleki eğitim, yazılım, danıĢmanlık ve AR-GE alanlarında da kadınlara yardımcı olmaktadır. 

Hizmet ve imalat sektörlerinde giriĢimcilik faaliyetlerine katılmayı isteyen kadınların, 120 aylık 

vadelerle 50 - 100 bin TL arasında ve 0 faiz oranı ile devlet destekli kredi ve hibe olarak maddi 

destek alabilmektedir. 

Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) : 1986 yılında kurulan ve asıl amacı dar 

gelirli kadınların ekonomik durumlarına destek olmak ve yaĢam kalitesini arttırmak olan sivil 

toplum örgütü dar gelirli kadınların mücadelesinde baĢarıya ulaĢmak için yerel yönetimler, kamu 

ve sivil toplum kuruluĢları, üniversiteler ve toplumdaki diğer aktörlerle iĢbirliği ve sinerji içinde 

çalıĢmalar yapıp kadınlar için iĢ bulma, destek sağlama ve eğitim verme gibi konularda büyük 

baĢarılara imza atmıĢlardır. 

Kadın GiriĢimciler Derneği (KAGĠDER): 37 kadın giriĢimci tarafından Eylül 2002‟de 

Ġstanbul‟da kurulmuĢ olup kar amacı gütmeyen bu dernek ülke çapında faaliyetlerde 

bulunmaktadır. KAGĠDER ‟in sanayiden pazarlamaya, denizcilik sektöründen film yapımcılığına 

kadar bir çok alanda baĢarılı olmuĢ ülkenin önde gelen kadın giriĢimcileri de dahil olmak üzere 

300‟den fazla üyesi bulunmaktadır. Türkiye'de kadınların yeni fikirlerle iĢ kurmalarının 

sağlanması ve desteklenmesi için kurulan KAGĠDER, "ĠĢimi Kuruyorum" ile "ĠĢimi GeliĢtiriyorum" 

projelerini uygulamaktadır. Teknik ve mesleki eğitimi neticesinde seçilen kadın projelerinin, altı 

ay boyunca dernekler tarafından desteklendiği görülmektedir. Bu destek içinde ücretsiz 

danıĢmanlık ve kredi hizmetleri bulunmaktadır. KuruluĢundan bu yana yerel, ulusal ve 

uluslararası düzeyde kamu, özel sektör ve sivil topluma mensup pek çok paydaĢla, bu amaca 

yönelik proje ve çalıĢmalar geliĢtirmekte ve yürütmektedir. KAGĠDER, vizyonu ve misyonu 

doğrultusunda, kadın giriĢimcilerin güçlenmesi için eğitim, rehberlik ve mentörlük desteği 

vermekte, kadının ekonomik konumunun güçlenmesi ve kadın-erkek fırsat eĢitliği konusunda 

savunu çalıĢmaları yapmaktadır. 

TOBB Kadın GiriĢimciler Kurulu Desteği: TOBB özel sektörün Türkiye‟de mesleki üst 

kuruluĢudur. Ülkemizde kadın giriĢimcileri destekleyen ve bununla ilgili faaliyetleri bulunan 

kurulun kadın giriĢimcilere eğitim, istihdam ve fikirlerini hayata geçirmelerinde yardımcı olacak 

çalıĢmaları bulunmaktadır. Kadın giriĢimcilerin daha donanımlı hale gelmesi, her yönden 

geliĢtirilmesi ve ilerlemesi için kadınlara her türlü destek ve fırsatı sunmak TOBB „un çalıĢmaları 

arasında yer almaktadır. "Yurt Ġçi Fuar Katılımında Kadın GiriĢimcilerin Desteklenmesi" projesini 

uyguladığı görülen TOBB, kadınların iĢ kurmalarını ve iĢlerini bütün dünyaya tanıtmalarını 



 

45 

sağlamaktadır. Böylelikle kadın giriĢimcilerin, ürettikleri ürün/mal ve hizmetler için yeni ticari 

alanlar bulabilmektedirler. 

Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) : 1990 yılında kurulan KSGM Ģuanda Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde hizmetini sürdürmektedir. Asıl amacı toplumda kadına 

fırsat eĢitliğini sağlayıp kadın ayrımcılığını önleyerek kadının geliĢmesini sağlayıp onu 

desteklemektir. KSGM; ÇalıĢma ve Sosyal güvenlik, Tarım, Kültür, Milli eğitim, Ticaret, Sanayi, 

Sağlık Bakanlıkları önde olmak üzere tüm kurum ve kuruluĢların kadın politikaları konusunda 

bilgilendirilmesinin sağlanarak yerel, ulusal ve uluslar arası finansmanlı projelerin 

gerçekleĢtirilmesi ve koordinasyonları konusunda önemli çalıĢmalara imza atmaktadır. 

Türkiye ĠĢ Kurumu (ĠġKUR) GiriĢimci Desteği: ĠġKUR, ülkemizdeki istihdamın korunması, 

arttırılması, geliĢtirilmesi ve iĢsizliğin önlenmesi gibi faaliyetleri gerçekleĢtirip iĢsizlik sigortası 

hizmetlerini sağlamak amacıyla kurulmuĢtur. ĠġKUR hem ülke ekonomisine fayda sağlamak hem 

de iĢ sahibi olmayan kiĢilere eğitimler, programlar ve kurslar düzenleyerek iĢ gücüne 

katılmamalarını desteklemektedir. ĠġKUR‟ un “GiriĢimcilik Eğitim Programları” ile kadınların 

giriĢimciliğe ve aktif iĢ hayatına baĢlamaları sağlanmıĢ olup, bireylerin kendi iĢlerini kurmaları ve 

geliĢtirmeleri de desteklenmiĢtir. Kendi iĢlerinin patronu olmayı isteyen kadınlara mesleki 

eğitimleri ücretsiz veren ĠġKUR, rehabilitasyon ve eğitim faaliyetleriyle her kesimden kadına gelir 

imkanı sunmaktadır. 

Türkiye Genç ĠĢ Adamları Derneği (TÜGĠAD) : 1986 yılında kurulan TÜGĠAD ülkemizdeki 

ilk Ulasal ve uluslar arası tek genç iĢ adamları derneğidir. Derneğin amacı genç iĢ adamları ve iĢ 

kadınlarının sosyal sorumluluklarının, liderlik vasıflarının ve ortak bakıĢ açılarının geliĢtirilerek 

ülke çapında sosyo-ekonomik anlamda geliĢmesi sağlamak amacıyla kurulmuĢtur. TÜGĠAD 

üyesi olan iĢ kadınlarına çıraklık, finansman ve pazarlama gibi konularda toplantı ve seminer 

destekleri sağlamaktadır.  

Türkiye Kalkınma Vakfı (TKV) : Kırsal alanda yaĢayan kadınlara destek vermek, 

statülerini yükseltmek ve toplumda yer almalarını sağlamak gibi önemli çalıĢmaları bulunan vakıf 

1969 yılında kurulmuĢ olup kırsal kesimde yer alan kadının aktif iĢ gücüne katılması için kayda 

değer giriĢimlerde bulunmuĢ ve kadın istihdamını desteklemiĢtir. 
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           ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

                                     YÖNTEM, BULGULAR VE YORUM     

3.1.  ARAġTIRMANIN AMACI VE ÖNEMĠ 

GiriĢimcilik insanların doğasında olan bazı bireysel özellik ve çevresinin de etkisi ile 

edinilen bir nitelik olduğu dolayısıyla öğretilemeyeceği düĢüncesinin son dönemlerde değiĢiklik 

göstererek, giriĢimciliği bir disiplin Ģeklinde diğer disiplinler gibi öğretilebileceği görüĢünün 

yaygınlaĢması söz konusudur. Kadınların iĢgücüne katılımlarının arttırılmasına yönelik 

politikaların genel olarak mikro kredi yolu ile giriĢimciliği geliĢtirme yönünde olduğu görülse de 

salt ekonomik politikalar kadınların giriĢimcilik eğilimlerini geliĢtirilmesinde pek mümkün 

görülmemiĢtir.  Bu sebeple dünyada genelindeki gibi Türkiye‟de de giriĢimcilik eğitimleri 

yöntemiyle giriĢimcilik davranıĢlarını geliĢtirmeye yönelik çeĢitli çalıĢmalar yapılmaktadır. 

Günümüzde kadınlar, giriĢimcilik çalıĢmalarını destekleyen proje ve politikalara öncelik 

verilmesiyle onların sosyal ve ekonomik geliĢimlere önemli katkı sağladığı görülmektedir. 

Kadınların giriĢimcilik konusunda erkeklere özgü olduğu inancını taĢıyan iĢlerde baĢarılı olması, 

daha iyi örgütlenerek olayların karĢısında daha sakin, duyarlı ve daha yoğun insan iliĢkilerine 

sahip bir tavırla yaklaĢmalarının bu görüĢleri desteklediği görülmektedir. Kadınların giriĢimci 

olarak, iĢleriyle ilgili uzun ve kısa vadeli planlar yapmak, kaynakları en iyi Ģekilde kullanmak, 

beĢeri iliĢkiler kurabilme ve sürdürmek, iĢlerinde edindiği tecrübeleri verimli kanallara aktarmak 

gibi bir çok olumlu özelliği bulunmaktadır. 

Günümüzde kadınların çalıĢma hayatında, her geçen zamanda etkinliğinin arttırılması, 

hem kendi hem de toplum bakımından önemlidir. Özellikle kadınların daha azimli, eğitimli, kararlı 

ve hırslı duruĢu onları, erkeğe bağımlılıktan kurtararak ekonomik olarak bağımsızlığını ve toplum 

içindeki konumunu güçlendirmesine fırsat sağlamaktadır. Kadınlara bu gücü veren en önemli 

olguysa onun giriĢimcilik özelliği olarak görülmektedir. GiriĢimcilik faaliyetiyle kadınlar, bir 

yandan maddi - manevi kazanımlar elde ederlerken, bir yandan da bağımsızlık, toplumsal 

hizmet, finansal fırsatlar, aile istihdamı, iĢ güvenliği ve meydan okuyuculuk gibi özelliklerle de 

cinsiyet ayrımcılığıyla ilgili yargıları kadınların lehine çevirebilme Ģansını da elde etmiĢ 

olduklarını belirtmek gerekir.  

Kadınların giriĢimci olarak çalıĢma hayatına katılması, kadınlar bakımından getirdiği 

zorluklarla engellerin bu süreç içinde dikkate alınıp; değerlendirilmesi gerekmektedir. Çünkü 

kadınlar, gerek kadın olmalarından kaynaklı, gerekse toplumsal ve iĢ hayatının erkek egemen 
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düzeninde zor Ģartlarda giriĢimcilik faaliyetlerini sürdürme çabasındadırlar. Ancak kadınların iĢ 

hayatında varlığını kısıtlayan uygulama ve düĢüncelerin, kadınları ekonomik yaĢamda 

pasifleĢtirme anlayıĢına ittiği söylenebilir. Çünkü son dönemlerde, kadınların çalıĢma hayatında, 

karĢı cinse oranla baĢarılı oldukları görülmektedir. Bunun temel nedeniyse daha önceden 

erkeklere özgü olduğu düĢünülen iĢlerde baĢarı göstermeleri, erkeklerle aralarında giriĢimcilikle 

ilgili deneyim ve bilgi farklarının gittikçe azalması, daha iyi örgütlenir duruma gelmeleri ve 

olayların karĢısında duyarlı, sakin ve yoğun insan iliĢkilerine sahip olmaları olarak 

gösterilmektedir.  

Bu kapsamda bu çalıĢmayla Türkiye‟de kadın giriĢimciliği ve kadın giriĢimciliğini etkileyen 

engeller ve fırsatlar ile ilgili literatüre katkı sağlamak amaçlanmıĢtır. AraĢtırma Ġstanbul Ġlinde 

bulunan kadın giriĢimcileri kapsamaktadır. 

3.2.  ARAġTIRMANIN HĠPOTEZĠ  

AraĢtırmanın hipotezleri aĢağıdaki Ģekilde belirlenmiĢtir: 

- Kadın giriĢimcilerin GiriĢimcilik Özellikleri eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir.  

- Kadın giriĢimcilerin GiriĢimcilik Özellikleri iĢletme kuruluĢ yılı göre farklılık göstermektedir.  

- Kadın giriĢimcilerin GiriĢimcilik Özellikleri iĢletme hukuki yapısı göre farklılık 

göstermektedir.  

- Kadın giriĢimcilerin GiriĢimcilik Özellikleri çalıĢan sayısına göre farklılık göstermektedir.  

- Kadın giriĢimcilerin GiriĢimcilik Özellikleri aylık gelire göre farklılık göstermektedir.  

- Kadın giriĢimcilerin GiriĢimcilik Özellikleri iĢ kurmadan önceki uğraĢa göre farklılık 

göstermektedir.  

- Kadın giriĢimcilerin GiriĢimcilik Özellikleri ailede giriĢimci olma durumuna göre farklılık 

göstermektedir.  

- Kadın giriĢimcilerin GiriĢimcilik Özellikleri anne çalıĢma durumuna göre farklılık 

göstermektedir.  

- Kadın giriĢimcilerin GiriĢimcilik Özellikleri deneyim sahibi olma durumuna göre farklılık 

göstermektedir.  

- Kadın giriĢimcilerin ĠĢ kurma nedenleri eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir.  

- Kadın giriĢimcilerin ĠĢ kurma nedenleri iĢletme kuruluĢ yılı göre farklılık göstermektedir.  

- Kadın giriĢimcilerin ĠĢ kurma nedenleri iĢletme hukuki yapısı göre farklılık göstermektedir.  

- Kadın giriĢimcilerin ĠĢ kurma nedenleri çalıĢan sayısına göre farklılık göstermektedir.  

- Kadın giriĢimcilerin ĠĢ kurma nedenleri aylık gelire göre farklılık göstermektedir.  
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- Kadın giriĢimcilerin ĠĢ kurma nedenleri iĢ kurmadan önceki uğraĢa göre farklılık 

göstermektedir.  

- Kadın giriĢimcilerin ĠĢ kurma nedenleri ailede giriĢimci olma durumuna göre farklılık 

göstermektedir.  

- Kadın giriĢimcilerin ĠĢ kurma nedenleri anne çalıĢma durumuna göre farklılık 

göstermektedir.  

- Kadın giriĢimcilerin ĠĢ kurma nedenleri deneyim sahibi olma durumuna göre farklılık 

göstermektedir.  

- Kadın giriĢimcilerin ĠĢletme Kurarken KarĢılaĢılan Sorunlar eğitim durumuna göre farklılık 

göstermektedir.  

- Kadın giriĢimcilerin ĠĢletme Kurarken KarĢılaĢılan Sorunlar iĢletme kuruluĢ yılı göre 

farklılık göstermektedir.  

- Kadın giriĢimcilerin ĠĢletme Kurarken KarĢılaĢılan Sorunlar iĢletme hukuki yapısı göre 

farklılık göstermektedir.  

- Kadın giriĢimcilerin ĠĢletme Kurarken KarĢılaĢılan Sorunlar çalıĢan sayısına göre farklılık 

göstermektedir.  

- Kadın giriĢimcilerin ĠĢletme Kurarken KarĢılaĢılan Sorunlar aylık gelire göre farklılık 

göstermektedir.  

- Kadın giriĢimcilerin ĠĢletme Kurarken KarĢılaĢılan Sorunlar iĢ kurmadan önceki uğraĢa 

göre farklılık göstermektedir.  

- Kadın giriĢimcilerin ĠĢletme Kurarken KarĢılaĢılan Sorunlar ailede giriĢimci olma 

durumuna göre farklılık göstermektedir.  

- Kadın giriĢimcilerin ĠĢletme Kurarken KarĢılaĢılan Sorunlar anne çalıĢma durumuna göre 

farklılık göstermektedir.  

- Kadın giriĢimcilerin ĠĢletme Kurarken KarĢılaĢılan Sorunlar deneyim sahibi olma 

durumuna göre farklılık göstermektedir.  

- Kadın giriĢimcilerin Faaliyet Sırasında KarĢılaĢılan Sorunlar eğitim durumuna göre 

farklılık göstermektedir.  

- Kadın giriĢimcilerin Faaliyet Sırasında KarĢılaĢılan Sorunlar iĢletme kuruluĢ yılı göre 

farklılık göstermektedir.  

- Kadın giriĢimcilerin Faaliyet Sırasında KarĢılaĢılan Sorunlar iĢletme hukuki yapısı göre 

farklılık göstermektedir.  

- Kadın giriĢimcilerin Faaliyet Sırasında KarĢılaĢılan Sorunlar çalıĢan sayısına göre farklılık 

göstermektedir.  
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- Kadın giriĢimcilerin Faaliyet Sırasında KarĢılaĢılan Sorunlar aylık gelire göre farklılık 

göstermektedir.  

- Kadın giriĢimcilerin Faaliyet Sırasında KarĢılaĢılan Sorunlar iĢ kurmadan önceki uğraĢa 

göre farklılık göstermektedir.  

- Kadın giriĢimcilerin Faaliyet Sırasında KarĢılaĢılan Sorunlar ailede giriĢimci olma 

durumuna göre farklılık göstermektedir.  

- Kadın giriĢimcilerin Faaliyet Sırasında KarĢılaĢılan Sorunlar anne çalıĢma durumuna 

göre farklılık göstermektedir.  

- Kadın giriĢimcilerin Faaliyet Sırasında KarĢılaĢılan Sorunlar deneyim sahibi olma   

durumuna göre farklılık göstermektedir.  

3.3.  ARAġTIRMANIN VARSAYIMLARI  

1. AraĢtırmada veri toplamak amacıyla kullanılan araçların istenilen bilgileri toplamaya 

elveriĢli olup, geçerlik ve güvenilirlik özelliklerine sahip olduğu, 

2. Veri toplama araçlarının test kullanma ilkelerine uygun olarak hazırlanıp kullanıldığı, 

3. AraĢtırmada seçilen örneklemin evreni temsil ettiği,  

Kadın giriĢimcilerin ölçme araçlarına içtenlikle ve dürüst olarak cevap verdikleri 

varsayılmıĢtır.  

3.4.  ARAġTIRMANIN SINIRLILIKLARI  

1. AraĢtırma Ġstanbul Ġlinde bulunan kadın giriĢimcileri kapsamaktadır. 

2. AraĢtırma verileri Kadın GiriĢimciliği Ve Kadın GiriĢimciliğini Etkileyen Engeller Ve 

Fırsatları değerlendirmek için gerekli ifadelerin yer aldığı sorular ve araĢtırmacı 

tarafından hazırlanan “KiĢisel Bilgi Formu” ile sınırlıdır.  

 

  3.5. ARAġTIRMANIN MODELĠ 

Bu araĢtırma genel tarama modelinde kullanılmıĢtır. Kadın GiriĢimciliği Ve Kadın 

GiriĢimciliğini Etkileyen Engeller Ve Fırsatların neler olduğu ve etkilendiği faktörleri belirlemek 

amacı ile veriler toplanmıĢtır. 
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3.6. EVREN VE ÖRNEKLEM  

AraĢtırma sonuçlarından elde edilen verilerin (bulgu) genellenmek istenilen 

bütününe evren adı verilmektedir. AraĢtırmanın evrenini 2017 yılında Ġstanbul ilindeki 

kadın giriĢimcilerin tamamını oluĢturmaktadır. AraĢtırmalar genellikle örneklem üzerinde 

yapılmakta, elde edilen araĢtırma sonuçları birçok durumda ilgili evrene 

genellenmektedir.  

AraĢtırmanın örneklemi basit tesadüfi örnekleme tekniği ile belirlenmiĢtir. 

Dolayısıyla araĢtırma için anket uygulamasında Ġstanbul ilinde tesadüfi olarak belirlenen 

155 kadın giriĢimcinin görüĢleri değerlendirmeye alınmıĢtır.  

3.7. VERĠ TOPLAMA ARACI VE TEKNĠKLERĠ  

ÇalıĢmada veri toplama aracı olarak 4 baĢlık altında toplanan toplam 32 

sorudan oluĢan anket kullanılmıĢtır. Anketin birinci bölümünde kadın giriĢimcilerin 

demografik özellikleri ile iĢletmelerine iliĢkin 10 adet soru yer alırken ikinci bölümünde 

kadın giriĢimcilerin giriĢimcilik özelliklerini belirleme ve iĢ hayatına baĢlama aĢamasında 

karĢılaĢtıkları sorunlara iliĢkin 11 adet soru bulunmaktadır. 

 

Üçüncü bölümde kadın giriĢimcilerin iĢletme faaliyetleri sırasında karĢılaĢtıkları 

sorunlara iliĢkin 2 adet soru bulunmakta olup dördüncü bölümde ise kadın giriĢimcilerin 

aile, sosyal yaĢam ve gelecek planlarına iliĢkin 9 adet soru yer almaktadır. Anketin 16, 

19, 21, 23 ve 24. sorularında 5‟li likert tipi ölçek kullanılmıĢtır. Diğer sorular ise çoktan 

seçmeli sorulardır. 

3.8. VERĠLERĠN ANALĠZĠ  

Örnekleme giren kadın giriĢimcilere uygulanan anket sonucu elde edilen 

verilerin analizinde SPSS 23.0 paket programı kullanılmıĢtır. Örneklemi oluĢturan kadın 

giriĢimcilerin çoktan seçmeli sorular ile ilgili bulgular için frekans analizi uygulanmıĢtır. 

Örneklemi oluĢturan kadın giriĢimcilerin likert tipli sorulara verdikleri cevaplardan elde 

edilen verilerin analizinde; iki iliĢkisiz örneklemden elde edilen puanların birbirinden 

anlamlı bir Ģekilde farklılık gösterip göstermediğini test etmek için Bağımsız T testi, 

iliĢkisiz iki ya da daha çok örneklem ortalamasının birbirinden anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢıp farklılaĢmadığını test etmek için Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA) 

uygulanmıĢtır. ANOVA sonucunda gruplar arasında anlamlı görülmesi durumunda 
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farkın hangi gruplar arasında olduğunu belirlenmesi post hoc testleri ile belirlenmiĢtir. 

Sayısal geliĢmelerle ilgili veriler tablolar haline getirilip yorumlanmıĢ, bağımsız 

değiĢkenler arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı α = 0.05 düzeyinde test 

edilmiĢtir.  

AraĢtırmanın bu bölümünde, örneklem grubuna ait demografik bilgilerin 

açıklanması ve elde edilen verilerin uygun istatistiksel yöntem ile analizi sonucunda 

ortaya çıkan bulgulara ve bu bulgulara yönelik yorumlara yer verilmiĢtir.  

3.9. GÜVENĠLĠRLĠK ANALĠZĠ 

Güvenilirlik, bir ölçümün hatadan bağımsız kalma derecesidir. Cronbach‟s 

alfa güvenilirlik testindeki güvenilirlik katsayısı 0 ile 1 arasında yer almaktadır. Bu 

katsayının 0.70 ve daha yukarıda olması tavsiye edilmektedir. 

 
Veriler SPSS 23.0 paket programına yüklenmiĢ ve yapılan güvenilirlik 

analizinde Cronbach‟s alpha değeri tüm verilerde 0,70 ve daha yukarı olarak 

bulunmuĢtur. Söz konusu Alfa değeri Tablo 6‟ya göre çok güvenilir seviyesine 

yakın çıkmıĢtır. Bu nedenle kullanılan anketin güvenilir olduğu söylenebilir. 

                              Tablo 6. Güvenilirlik Analizi 

 Cronbach's 

Alpha 

Madde 

Sayıları 

GiriĢimcilik Özellikleri 0,884 9 

ĠĢ Kurma Nedenleri 0,738 12 

ĠĢletme Kurarken KarĢılaĢılan Sorunlar 0,801 9 

Faaliyet Sırasında KarĢılaĢılan Sorunlar 0,784 10 

Aile YaĢamında KarĢılaĢılan Sorunlar 0,802 6 

 

3.10. FREKANS TABLOLARININ YORUMLANMASI 

AraĢtırmanın bu bölümünde, anket formunda yer alan I. Bölümdeki kiĢisel 

bilgilere ve ölçeklere ait olarak toplu frekans dağılım tabloları oluĢturulup 

yorumlanacaktır. 
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3.10.1. Kadın GiriĢimcilerin Demografik Özellikleri Ve ĠĢletmelerine ĠliĢkin Bilgiler 

Tablo 7. YaĢ Dağılımı 

 F % 

20-29 yaĢ 23 14,8 

30-39 yaĢ 46 29,7 

40-49 yaĢ 60 38,7 

50 yaĢ ve üzeri 26 16,8 

Toplam 155 100,0 

Tablo 7‟de görüldüğü gibi, örneklemi oluĢturan kadın giriĢimcilerin %14,8‟i 20-29 

yaĢ arası, %29,7‟si 30-39 yaĢ arası, %38,7‟si 40-49 yaĢ arası ve %16,8‟i 50 yaĢ ve 

üzerindedir. 

Tablo 8. Eğitim Durumu Dağılımı 

 F % 

Bir okul bitirmedi 2 1,3 

Ġlköğretim (ilk-orta) 25 16,1 

Ortaöğretim( lise ve meslek lisesi) 68 43,9 

Üniversite (2 ve 4 yıllık) 46 29,7 

Yüksek Lisans ve doktora 14 9,0 

Toplam 155 100,0 

 

Tablo 8‟de görüldüğü gibi, örneklemi oluĢturan kadın giriĢimcilerin %1,3‟ü bir 

okul bitirmedi, %16,1‟i ilköğretim, %43,9‟u ortaöğretim, %29,7‟sı üniversite ve %9‟u 

yüksek lisans ve doktora mezunudur.  
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Tablo 9.  Medeni Durum Dağılımı 

 F % 

Hiç evlenmedi 36 23,2 

Evli 91 58,7 

BoĢanmıĢ 22 14,2 

EĢi öldü 6 3,9 

Toplam 155 100,0 

 

Tablo 9‟da görüldüğü gibi, örneklemi oluĢturan kadın giriĢimcilerin %23,2‟sı hiç 

evlenmemiĢ, %58,7‟si evli, %14,2‟si boĢanmıĢ ve %3,9‟u eĢi ölmüĢtür.  

 

Tablo 10. Çocuk Sayısı Dağılımı 

 F % 

Çocuğum yok 57 36,8 

1 çocuk 41 26,5 

2 çocuk 43 27,7 

3 çocuk 14 9,0 

Toplam 155 100,0 

 

Tablo 10‟da görüldüğü gibi, örneklemi oluĢturan kadın giriĢimcilerin %36,8‟i 

çocuğu yok, %26,5‟i 1 çocuğa sahip, %27,7‟si 2 çocuğa sahip ve %9‟u 3 çocuğa 

sahiptir.   

 

 

                                      



 

54 

                              Tablo 11. ĠĢletmenin KuruluĢ Yılı Dağılımı 

 F % 

2014 ve öncesi 95 61,3 

2015 29 18,7 

2016 21 13,5 

2017 10 6,5 

Toplam 155 100,0 

Tablo 11‟de görüldüğü gibi, örneklemi oluĢturan kadın giriĢimcilerin %61,3‟ü 

2014 ve öncesinde kurulmuĢ, %18,7‟si 2015 yılında kurulmuĢ, %13,5‟i 2016 yılında 

kurulmuĢ ve %6,5‟i 2017 yılında kurulmuĢtur.    

Tablo 12.   ĠĢletmenin Hukuki Yapısı Dağılımı 

 F % 

ġahıs iĢletmesi 139 89,7 

Limited ġirket 11 7,1 

Diğer 5 3,2 

Toplam 155 100,0 

Tablo 12‟de görüldüğü gibi, örneklemi oluĢturan kadın giriĢimcilerin %89,7‟si 

Ģahıs iĢletmesi, %7,1‟i limited Ģirketi ve %3,2‟si diğer olarak dağılmaktadır.  

Tablo 13. ĠĢletmenin Faaliyet Gösterdiği Sektör Dağılımı 

 F % 

Bilgi ve iletiĢim 15 9,7 

Hizmet 74 47,7 

Ġmalat 28 18,1 

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyeti 14 9,0 

Toptan ve perakende ticaret 19 12,3 

Diğer 5 3,2 

Toplam 155 100,0 
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Tablo 13‟de görüldüğü gibi, örneklemi oluĢturan kadın giriĢimcilerin %9,7‟si bilgi 

ve iletiĢim sektöründe kurulmuĢ, %47,7‟si hizmet, %18,1‟i imalat, %9‟u konaklama ve 

yiyecek hizmeti faaliyeti, %12,3‟ü toptana ve perakende ticaret ve %3,2‟si diğer olarak 

dağılmaktadır.  

Tablo 14. ĠĢletmede ÇalıĢan KiĢi Sayısı Dağılımı 

 F % 

Yalnız kendim çalıĢıyorum 25 16,1 

1-4 kiĢi 101 65,2 

5-9 kiĢi 23 14,8 

10-49 kiĢi 6 3,9 

Toplam 155 100,0 

 

Tablo 14‟de görüldüğü gibi, örneklemi oluĢturan kadın giriĢimcilerin %16,1‟i 

yalnız kendim çalıĢıyorum, %65,2‟si 1-4 kiĢi, %14,8‟i 5-9 kiĢi ve %3,9‟u 10-49 kiĢi arası 

çalıĢana sahiptir.     

Tablo 15. Aylık Gelir Dağılımı 

 F % 

1500 TL ve altı 2 1,3 

1501-3000 TL 16 10,3 

3001-4500 TL 46 29,7 

4501 TL ve üzeri 91 58,7 

Toplam 155 100,0 

 

Tablo 15‟de görüldüğü gibi, örneklemi oluĢturan kadın giriĢimcilerin %1,3‟ü 1500 

TL ve altı, %10,3‟ü 1501-3000 TL, %29,7‟si 3001-4500 TL ve %58,7‟si 4501 TL ve üzeri 

aylık gelire sahiptir.  
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3.10.2. Kadın GiriĢimcilerin ĠĢ Hayatına BaĢlamalarına ĠliĢkin Bilgiler 

Tablo 16. ĠĢ Kurmadan Önceki UğraĢ Dağılımı 

 F % 

Ayni iĢi evde yapıyordum 8 5,2 

Bir iĢte çalıĢıyordum ( kamu-özel ) 110 71,0 

Eğitim/öğretime devam ediyorum 12 7,7 

ĠĢ arıyordum 9 5,8 

Ev iĢleriyle meĢguldüm 14 9,0 

Emekliydim 2 1,3 

Toplam 155 100,0 

 

Tablo 16‟da görüldüğü gibi, örneklemi oluĢturan kadın giriĢimcilerin %5,2‟si aynı 

iĢi evde yapıyordum, %71‟ibir iĢte çalıĢıyordum, %7,7‟si eğitim/öğretime devam 

ediyorum, %5,8‟i iĢ arıyordum,%9‟u ev iĢleriyle meĢguldüm ve %1,3‟ü emeklidir.  

Tablo 17.  Ailede GiriĢimci Olma Durumu Dağılımı 

 F % 

Evet, var 82 52,9 

Hayır, yok 73 47,1 

Toplam 155 100,0 

 

Tablo 17‟de görüldüğü gibi, örneklemi oluĢturan kadın giriĢimcilerin %52,9‟u 

ailede giriĢimci olduğu ve %47,1‟i ailede giriĢimci olmadığı tespit edilmiĢtir.  
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Tablo 18. Anne ÇalıĢma Durumu Dağılımı 

 F % 

Hayatı boyunca hiç çalıĢmadı 98 63,2 

Bir yıldan az süreli çalıĢtı/çalıĢıyor 13 8,4 

Bir yıldan uzun süreli çalıĢtı/çalıĢıyor 44 28,4 

Toplam 155 100,0 

 

Tablo 18‟de görüldüğü gibi, örneklemi oluĢturan kadın giriĢimcilerin %63,2‟si 

hayatı boyunca hiç çalıĢmadı, %8,4‟ü bir yıldan az süreli çalıĢtı/çalıĢıyor ve %28,4‟ü bir 

yıldan uzun süreli çalıĢtı/çalıĢmaktadır.   

 

Tablo 19. Mesleki Deneyim Dağılımı 

 F % 

Deneyimim yok 25 16,1 

0-2 yıl 13 8,4 

3-5 yıl 34 21,9 

5 Yıldan Fazla 83 53,5 

Toplam 155 100,0 

 

Tablo 19‟da görüldüğü gibi, örneklemi oluĢturan kadın giriĢimcilerin %16,1‟i 

deneyimim yok, %8,4‟ü 0-2 yıl, %21,9‟u 3-5 yıl ve %53,5‟i 5 yıldan fazla mesleki 

deneyime sahiptir.   
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Tablo 20. Mesleki Bilgi ve Becerilerinizi Nasıl Kazandınız Dağılımı 

 

F % 

Aileden 24 10,3 

ĠĢ hayatından 124 53,4 

Örgün ve yaygın eğitim yoluyla  42 18,1 

Meslek edindirme programları ile ( kurs, eğitim vb.) 42 18,1 

Toplam  232 100 

 

Tablo 20‟de görüldüğü gibi, örneklemi oluĢturan kadın giriĢimcilerin %10,3‟ü mesleki 

bilgi ve becerilerini aileden, %53,4‟ü iĢ hayatından, %18,1‟i örgün ve yaygın eğitim 

yoluyla, %18,1‟i meslek edindirme programları ile kazanmıĢtır.  

Tablo 21. GiriĢimcilik Özelliklerine Ait Dağılım 
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Toplam 

F % f % f % f % Ort. SS 

Risk üstlenebilme yeteneğim vardır 47 30 99 64 7 5 2 1 1,77 0,59 

Kendime güvenim ve cesaretim vardır 46 30 103 66 6 4 0 0 1,74 0,52 

Sabırlı ve hoĢgörülü bir insanım 27 17 99 64 19 12 10 6 2,08 0,74 

Ġnsanlarla kolay ve iyi iletiĢim kurarım 44 28 102 66 8 5 1 1 1,78 0,56 

Yönetim becerisine sahibim 40 26 104 67 7 5 4 3 1,84 0,62 

Aldığım eğitim ve deneyimlerime güvenirim 36 23 110 71 4 3 5 3 1,86 0,61 

Hırslı ve kararlı bir yapım vardır 41 26 105 68 3 2 6 4 1,83 0,64 
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Sorunlara çözüm odaklı yaklaĢırım 32 21 111 72 7 5 5 3 1,90 0,61 

Özverili ve çalıĢkan bir yapım vardır 50 32 103 66 2 1 0 0 1,69 0,49 

 

Tablo 21‟de kadın giriĢimcilerin giriĢimcilik özelliklerine verdikleri yanıtların 

frekans ve yüzde değerleri verilmiĢtir. Kadın giriĢimcilerin giriĢimcilik özelliklerini 

incelemek amacıyla uygulanan ölçekteki ölçek maddeleri incelendiğinde, “Risk 

üstlenebilme yeteneğim vardır” ifadesine %30‟u kesinlikle katılıyorum, %64‟ü 

katılıyorum, %5‟i kararsızım, %1‟i katılmıyorum cevabını vermiĢtir.  

“Kendime güvenim ve cesaretim vardır” ifadesine %30‟u kesinlikle katılıyorum, %66‟sı 

katılıyorum, %4‟ü kararsızım cevabını vermiĢtir.  

 “Sabırlı ve hoşgörülü bir insanım” ifadesine %17‟si kesinlikle katılıyorum, %64‟ü 

katılıyorum, %12‟si kararsızım, %6‟sı katılmıyorum cevabını vermiĢtir.  

 “İnsanlarla kolay ve iyi iletişim kurarım” ifadesine %28‟i kesinlikle katılıyorum, 

%66‟sı katılıyorum, %5‟i kararsızım, %1‟i katılmıyorum cevabını vermiĢtir.  

 “Yönetim becerisine sahibim” ifadesine %26‟sı kesinlikle katılıyorum, %67‟si 

katılıyorum, %5‟i kararsızım, %3‟ü katılmıyorum cevabını vermiĢtir. 

 “Aldığım eğitim ve deneyimlerime güvenirim” ifadesine %23‟u kesinlikle katılıyorum, 

%71‟i katılıyorum, %3‟ü kararsızım, %3‟ü katılmıyorum cevabını vermiĢtir.  

 “Hırslı ve kararlı bir yapım vardır” ifadesine %26‟sı kesinlikle katılıyorum, %68‟i 

katılıyorum, %2‟si kararsızım, %4‟ü katılmıyorum cevabını vermiĢtir.  

 “Sorunlara çözüm odaklı yaklaşırım” ifadesine %21‟i kesinlikle katılıyorum, %72‟si 

katılıyorum, %5‟i kararsızım, %3‟ü katılmıyorum cevabını vermiĢtir.  

 “Özverili ve çalışkan bir yapım vardır” ifadesine %32‟si kesinlikle katılıyorum, %66‟sı 

katılıyorum, %1‟i kararsızım cevabını vermiĢtir.  
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Tablo 22. “Kendi ĠĢinizi Kurup ÇalıĢmak Ġçin EĢinizi Ve/Veya Ailenizi Ġkna Etmek 

Zorunda Kaldınız Mı?” DeğiĢkenine Ait Dağılım 

 F % 

Evet 69 44,5 

Hayır 86 55,5 

Toplam 155 100,0 

 

Tablo 22‟de görüldüğü gibi, örneklemi oluĢturan kadın giriĢimcilerin %44,5‟i 

kendi iĢinizi kurup çalıĢmak için eĢinizi ve/veya ailenizi ikna etmek zorunda kalmıĢ ve 

%55,5‟i kendi iĢinizi kurup çalıĢmak için eĢinizi ve/veya ailenizi ikna etmek zorunda 

kalmamıĢtır. 

Tablo 23. “ĠĢletmenizi Kurarken Kimlerden Destek Gördünüz?” DeğiĢkenine Ait Dağılım 

 F % 

Hiç kimseden destek görmedim. 6 1,9 

EĢimden 86 27,7 

Anne ve babadan 112 36,0 

Çocuklarımdan 19 6,1 

Yakın çevre ve arkadaĢlarımdan 68 21,9 

Sivil toplum kuruluĢları veya kadın örgütlerinden 1 0,3 

Kamu Kurum ve KuruluĢlarından (Belediye, Valilik, Kaymakamlık) 1 0,3 

KOSGEB(Kalkınma Ajansı, Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı, vb.) 18 5,8 

Toplam  311 100,0 

Tablo 23‟de görüldüğü gibi, örneklemi oluĢturan kadın giriĢimcilerin %1,9‟u hiç 

kimseden destek görmemiĢ, %27,7‟si eĢinden, %36‟sı anne ve babadan, %6,1‟i 

çocuklarından, %21,9‟u yakın çevre ve arkadaĢlarından, %0,3‟ü “Sivil toplum kuruluĢları 

veya kadın örgütlerinden”, %0,3‟ü “Kamu Kurum ve KuruluĢlarından (Belediye, Valilik, 

Kaymakamlık)” ve %5,8‟i KOSGEB (Kalkınma Ajansı, Sosyal YardımlaĢma ve 

DayanıĢma Vakfı, vb.)‟den destek almıĢtır.  
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Tablo 24. “ĠĢ Kurma Nedenleri” DeğiĢkenine Ait Dağılım 
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Toplam 

f % f % f % f % f % Ort. SS 

Ailemin ihtiyaçlarını karĢılamak için 22 14 115 74 4 3 12 8 2 1 2,08 0,77 

Ekonomik bağımsızlığımı kazanmak 

için 
36 23 118 76 1 1 0 0 0 0 1,77 0,43 

Kendi iĢimin patronu olmak için 27 17 110 71 5 3 13 8 0 0 2,03 0,74 

Zamanımı değerlendirmek için 18 12 128 83 3 2 4 3 2 1 1,99 0,60 

Yüksek kazanç elde etmek için 20 13 118 76 5 3 12 8 0 0 2,06 0,69 

Ġdealimi gerçekleĢtirmek ve kendimi 

kanıtlamak 
19 12 119 77 8 5 9 6 0 0 2,05 0,64 

Bilgi, beceri ve deneyimlerimi 

değerlendirebilmek 
18 12 126 81 5 3 6 4 0 0 1,99 0,55 

Mesleğimi yapmak 12 8 101 65 16 10 24 15 2 1 2,37 00,88 

Sosyal statümü yükseltmek, toplumda 

bir prestij ve ün sahibi olmak 
10 6 72 46 16 10 55 35 2 1 2,79 1,04 

ĠĢ bulamadığım için giriĢimde 

bulundum 
6 4 51 33 11 7 82 53 5 3 3,19 1,06 

Finansal destek ve teĢvik verildiği için 2 1 26 17 10 6 109 70 8 5 3,61 0,87 

Miras yoluyla devraldım veya ailemin 

iĢini devam ettirmek zorunda kaldım 
1 1 12 8 6 4 110 71 26 17 3,95 0,76 

 

Tablo 24‟de kadın giriĢimcilerin iĢ kurma nedenlerine verdikleri yanıtların frekans 

ve yüzde değerleri verilmiĢtir. Kadın giriĢimcilerin iĢ kurma nedenlerini incelemek 

amacıyla uygulanan ölçekteki ölçek maddeleri incelendiğinde, “Ailemin ihtiyaçlarını 
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karşılamak için” ifadesine %14‟u kesinlikle katılıyorum, %74‟ü katılıyorum, %3‟ü 

kararsızım, %8‟i katılmıyorum ve %1‟i kesinlikle katılmıyorum cevabını vermiĢtir.  

 “Ekonomik bağımsızlığımı kazanmak için” ifadesine %23‟u kesinlikle katılıyorum, 

%76‟sı katılıyorum, %1‟i kararsızım cevabını vermiĢtir.  

 “Kendi işimin patronu olmak için” ifadesine %17‟si kesinlikle katılıyorum, %71‟i 

katılıyorum, %3‟ü kararsızım, %8‟i katılmıyorum cevabını vermiĢtir.  

 “Zamanımı değerlendirmek için” ifadesine %12‟si kesinlikle katılıyorum, %83‟ü 

katılıyorum, %2‟si kararsızım, %3‟ü katılmıyorum ve %1‟i kesinlikle katılmıyorum 

cevabını vermiĢtir.  

“Yüksek kazanç elde etmek için” ifadesine %13‟u kesinlikle katılıyorum, %76‟sı 

katılıyorum, %3‟ü kararsızım, %8‟i katılmıyorum cevabını vermiĢtir.  

“İdealimi gerçekleştirmek ve kendimi kanıtlamak” ifadesine %12‟si kesinlikle katılıyorum, 

%77‟si katılıyorum, %5‟i kararsızım, %9‟u katılmıyorum cevabını vermiĢtir.  

 “Bilgi, beceri ve deneyimlerimi değerlendirebilmek” ifadesine %12‟si kesinlikle 

katılıyorum, %81‟i katılıyorum, %3‟ü kararsızım, %4‟ü katılmıyorum cevabını vermiĢtir.  

 “Mesleğimi yapmak” ifadesine %8‟i kesinlikle katılıyorum, %65‟i katılıyorum, %10‟u 

kararsızım, %15‟i katılmıyorum ve %1‟i kesinlikle katılmıyorum cevabını vermiĢtir.  

“Sosyal statümü yükseltmek, toplumda bir prestij ve ün sahibi olmak” ifadesine %6‟sı 

kesinlikle katılıyorum, %46‟sı katılıyorum, %10‟u kararsızım, %35‟i katılmıyorum ve %1‟i 

kesinlikle katılmıyorum cevabını vermiĢtir.  

 “İş bulamadığım için girişimde bulundum” ifadesine %4‟u kesinlikle katılıyorum, %33‟ü 

katılıyorum, %7‟si kararsızım, %53‟ü katılmıyorum ve %3‟ü kesinlikle katılmıyorum 

cevabını vermiĢtir.  

 “Finansal destek ve teşvik verildiği için” ifadesine %1‟i kesinlikle katılıyorum, %17‟si 

katılıyorum, %6‟sı kararsızım, %70‟i katılmıyorum ve %5‟i kesinlikle katılmıyorum 

cevabını vermiĢtir.  
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 “Miras yoluyla devraldım veya ailemin işini devam ettirmek zorunda kaldım” ifadesine 

%1‟i kesinlikle katılıyorum, %8‟i katılıyorum, %4‟ü kararsızım, %71‟i katılmıyorum ve 

%17‟si kesinlikle katılmıyorum cevabını vermiĢtir.  

Tablo 25. “ĠĢletmenizi Kurarken Sermaye Teminini Nasıl Sağladınız?” DeğiĢkenine Ait 

Dağılım 

 F % 

Kendi birikimim  115 38,3 

Ailemden borç aldım  59 19,7 

Çevremden borç aldım 24 8,0 

Ortak buldum 26 8,7 

Banka kredisi aldım 48 16,0 

Devlet desteği aldım 27 9,0 

Diğer 1 0,3 

Toplam 300 100,0 

 

Tablo 25‟de görüldüğü gibi, örneklemi oluĢturan kadın giriĢimcilerin %38,3‟ü 

kendi birikimim, %19,7‟si ailemden borç aldım, %8‟i çevremden borç aldım, %8,7‟si 

ortak buldum, %16‟sı banka kredisi aldım, %9‟u devlet desteği aldım ve %1‟i diğer 

yollardan sermayesini temine etmiĢtir. 
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Tablo 26.  “ĠĢletme Kurarken KarĢılaĢılan Sorunlar” DeğiĢkenine Ait Dağılım 
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Toplam 

F % f % f % f % f % Ort. SS 

ĠĢletmemi kurarken hiçbir sorunla 

karĢılaĢmadım 
2 1 19 12 3 2 119 77 12 8 3,77 0,81 

ĠĢletmemi kurarken ailevi nedenlerden 

dolayı sorun yaĢadım 
3 2 20 13 7 5 121 78 4 3 3,66 0,81 

ĠĢletmemi kurarken bilgi eksikliği ve 

tecrübesizliğimden dolayı sorun yaĢadım 
5 3 54 35 7 5 86 55 3 2 3,18 1,04 

ĠĢletmemi kurarken toplumun olumsuz 

bakıĢı, önyargılı tutumlar nedeniyle sorun 

yaĢadım 

6 4 42 27 10 6 94 61 3 2 3,30 1,01 

ĠĢletmemi kurarken sermaye temininde 

sorun yaĢadım 
8 5 119 77 4 3 23 15 1 1 2,29 0,81 

ĠĢletmemi kurarken bürokratik iĢlemlerden 

dolayı sorun yaĢadım 
7 5 98 63 1 1 48 31 1 1 2,60 1,00 

ĠĢletmemi kurarken yer temininde sorun 

yaĢadım 
5 3 92 59 2 1 55 35 1 1 2,71 1,01 

ĠĢletmemi kurarken personel temininde 

sorun yaĢadım 
5 3 76 49 4 3 67 43 3 2 2,92 1,06 

ĠĢletmemi kurarken yaĢadığım sorunların 

kadın olmamdan dolayı kaynaklandığını 

düĢünüyorum 

7 5 54 35 9 6 82 53 3 2 3,13 1,06 

 

Tablo 26‟da kadın giriĢimcilerin iĢletme kurarken karĢılaĢılan sorunlara verdikleri 

yanıtların frekans ve yüzde değerleri verilmiĢtir. Kadın giriĢimcilerin iĢletme kurarken 

karĢılaĢılan sorunları incelemek amacıyla uygulanan ölçekteki ölçek maddeleri 

incelendiğinde, “İşletmemi kurarken hiçbir sorunla karşılaşmadım” ifadesine %1‟i 
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kesinlikle katılıyorum, %12‟si katılıyorum, %2‟si kararsızım, %77‟si katılmıyorum ve %8‟i 

kesinlikle katılmıyorum cevabını vermiĢtir.  

“İşletmemi kurarken ailevi nedenlerden dolayı sorun yaşadım” ifadesine %2‟si kesinlikle 

katılıyorum, %13‟ü katılıyorum, %5‟i kararsızım, %78‟i katılmıyorum ve %3‟ü kesinlikle 

katılmıyorum cevabını vermiĢtir. 

 “İşletmemi kurarken bilgi eksikliği ve tecrübesizliğimden dolayı sorun yaşadım” 

ifadesine %3‟ü kesinlikle katılıyorum, %35‟i katılıyorum, %5‟i kararsızım, %55‟i 

katılmıyorum ve %2‟si kesinlikle katılmıyorum cevabını vermiĢtir. 

 “İşletmemi kurarken toplumun olumsuz bakışı, önyargılı tutumlar nedeniyle sorun 

yaşadım” ifadesine %6‟sı kesinlikle katılıyorum, %27‟si katılıyorum, %6‟sı kararsızım, 

%61‟i katılmıyorum ve %2‟si kesinlikle katılmıyorum cevabını vermiĢtir. 

 “İşletmemi kurarken sermaye temininde sorun yaşadım” ifadesine %5‟i kesinlikle 

katılıyorum, %77‟si katılıyorum, %3‟ü kararsızım, %15‟i katılmıyorum ve %1‟i kesinlikle 

katılmıyorum cevabını vermiĢtir.  

 “İşletmemi kurarken bürokratik işlemlerden dolayı sorun yaşadım” ifadesine %5‟i 

kesinlikle katılıyorum, %63‟ü katılıyorum, %1‟i kararsızım, %31‟i katılmıyorum ve %1‟i 

kesinlikle katılmıyorum cevabını vermiĢtir. 

 “İşletmemi kurarken yer temininde sorun yaşadım” ifadesine %3‟ü kesinlikle 

katılıyorum, %59‟u katılıyorum, %1‟i kararsızım, %35‟i katılmıyorum ve %1‟i kesinlikle 

katılmıyorum cevabını vermiĢtir.  

 “İşletmemi kurarken personel temininde sorun yaşadım” ifadesine %3‟ü kesinlikle 

katılıyorum, %49‟u katılıyorum, %3‟ü kararsızım, %43‟ü katılmıyorum ve %2‟si kesinlikle 

katılmıyorum cevabını vermiĢtir.  

 “İşletmemi kurarken yaşadığım sorunların kadın olmamdan dolayı kaynaklandığını 

düşünüyorum” ifadesine %5‟i kesinlikle katılıyorum, %35‟i katılıyorum, %6‟sı kararsızım, 

%53‟ü katılmıyorum ve %2‟si kesinlikle katılmıyorum cevabını vermiĢtir. 
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3.10.3. Kadın GiriĢimcilerin ĠĢletme Faaliyetleri Sırasında KarĢılaĢtıkları Sorunlara 

ĠliĢkin Bilgiler 

Tablo 27. “ĠĢinizi Yürütürken Sorunlarla KarĢılaĢıyor Musunuz?” DeğiĢkenine Ait 

Dağılım 

 F % 

Evet 138 89,0 

Hayır 17 11,0 

Toplam 155 100,0 

 

Tablo 27‟de görüldüğü gibi, örneklemi oluĢturan kadın giriĢimcilerin %89‟u iĢini 

yürütürken sorunla karĢılaĢıyor ve %11‟i iĢini yürütürken sorunlarla karĢılaĢmıyor olarak 

dağılmaktadır.  
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Tablo 28. “Faaliyet Sırasında KarĢılaĢılan Sorunlar” DeğiĢkenine Ait Dağılım 
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Toplam 

f % f % f % f % f % Ort. SS 

ĠĢletmemin faaliyeti sırasında deneyimsizliğimden 

dolayı sorun yaĢıyorum 
3 2 33 21 9 6 107 69 3 2 3,48 0,91 

ĠĢletmemin faaliyeti sırasında ailevi nedenlerden 

dolayı sorun yaĢıyorum 
0 0 17 11 6 4 127 82 5 3 3,77 0,68 

ĠĢletmemin faaliyeti sırasında tedarikçi iliĢkilerinde 

sorun yaĢıyorum 
3 2 95 61 5 3 51 33 1 1 2,69 0,98 

ĠĢletmemin faaliyeti sırasında müĢteri iliĢkilerinde 

sorun yaĢıyorum 
3 2 46 30 11 7 93 60 2 1 3,29 0,97 

ĠĢletmemin faaliyeti sırasında borç ödemeleri 

nedeniyle sorun yaĢıyorum 
4 3 118 76 7 5 25 16 1 1 2,36 0,80 

ĠĢletmemin faaliyeti sırasında uygun krediye 

ulaĢamamamdan dolayı sorun yaĢıyorum 
4 3 79 51 4 3 66 43 2 1 2,89 1,04 

ĠĢletmemin faaliyeti sırasında bürokratik  

iĢlemlerden dolayı sorun yaĢıyorum 
5 3 95 61 6 4 48 31 1 1 2,65 0,98 

ĠĢletmemin faaliyeti sırasında çalıĢanların üzerinde 

otorite kurmakta sorun yaĢıyorum 
1 1 28 18 11 7 113 73 2 1 3,56 0,82 

ĠĢletmemin faaliyeti sırasında pazardaki erkek 

hâkimiyetinden dolayı sorun yaĢıyorum 
13 8 77 50 8 5 56 36 1 1 2,71 1,07 

ĠĢletmemin faaliyeti sırasında yaĢadığım sorunların 

kadın olmamdan dolayı kaynaklandığını 

düĢünüyorum 

6 4 61 39 5 3 82 53 1 1 3,07 1,05 

 

Tablo 28‟de kadın giriĢimcilerin faaliyet sırasında karĢılaĢılan sorunlara verdikleri 

yanıtların frekans ve yüzde değerleri verilmiĢtir. Kadın giriĢimcilerin faaliyet sırasında 

karĢılaĢılan sorunları incelemek amacıyla uygulanan ölçekteki ölçek maddeleri 

incelendiğinde, “İşletmemin faaliyeti sırasında deneyimsizliğimden dolayı sorun 
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yaşıyorum” ifadesine %2‟si kesinlikle katılıyorum, %21‟i katılıyorum, %6‟sı kararsızım, 

%69‟u katılmıyorum ve %2‟si kesinlikle katılmıyorum cevabını vermiĢtir.  

 “İşletmemin faaliyeti sırasında ailevi nedenlerden dolayı sorun yaşıyorum” ifadesine 

%11‟i katılıyorum, %4‟ü kararsızım, %82‟si katılmıyorum ve %3‟ü kesinlikle 

katılmıyorum cevabını vermiĢtir.  

 “İşletmemin faaliyeti sırasında tedarikçi ilişkilerinde sorun yaşıyorum” ifadesine %2‟si 

kesinlikle katılıyorum, %61‟i katılıyorum, %3‟ü kararsızım, %33‟ü katılmıyorum ve %1‟i 

kesinlikle katılmıyorum cevabını vermiĢtir.  

 “İşletmemin faaliyeti sırasında müşteri ilişkilerinde sorun yaşıyorum” ifadesine %2‟si 

kesinlikle katılıyorum, %30‟u katılıyorum, %7‟si kararsızım, %60‟ı katılmıyorum ve %1‟i 

kesinlikle katılmıyorum cevabını vermiĢtir.  

 “İşletmemin faaliyeti sırasında borç ödemeleri nedeniyle sorun yaşıyorum” ifadesine 

%3‟ü kesinlikle katılıyorum, %76‟sı katılıyorum, %5‟i kararsızım, %16‟sı katılmıyorum ve 

%1‟i kesinlikle katılmıyorum cevabını vermiĢtir.  

 “İşletmemin faaliyeti sırasında uygun krediye ulaşamamamdan dolayı sorun 

yaşıyorum” ifadesine %79‟u kesinlikle katılıyorum, %4‟ü katılıyorum, %66‟si kararsızım, 

%1‟i katılmıyorum ve %8‟i kesinlikle katılmıyorum cevabını vermiĢtir  

 “İşletmemin faaliyeti sırasında bürokratik işlemlerden dolayı sorun yaşıyorum” ifadesine 

%3‟ü kesinlikle katılıyorum, %61‟i katılıyorum, %4‟ü kararsızım, %31‟i katılmıyorum ve 

%1‟i kesinlikle katılmıyorum cevabını vermiĢtir.  

 “İşletmemin faaliyeti sırasında çalışanların üzerinde otorite kurmakta sorun yaşıyorum” 

ifadesine %1‟i kesinlikle katılıyorum, %18‟i katılıyorum, %7‟si kararsızım, %73‟ü 

katılmıyorum ve %1‟i kesinlikle katılmıyorum cevabını vermiĢtir.  

“İşletmemin faaliyeti sırasında pazardaki erkek hâkimiyetinden dolayı sorun yaşıyorum” 

ifadesine %8‟i kesinlikle katılıyorum, %50‟si katılıyorum, %5‟i kararsızım, %36‟si 

katılmıyorum ve %1‟i kesinlikle katılmıyorum cevabını vermiĢtir.  

 “İşletmemin faaliyeti sırasında yaşadığım sorunların kadın olmamdan dolayı 

kaynaklandığını düşünüyorum” ifadesine %4‟ü kesinlikle katılıyorum, %39‟u katılıyorum, 

%3‟ü kararsızım, %53‟ü katılmıyorum ve %1‟i kesinlikle katılmıyorum cevabını vermiĢtir.  
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3.10.4. Kadın GiriĢimcilerin Aile, Sosyal YaĢam Ve Gelecek Planlarına ĠliĢkin 

 Bilgiler 

Tablo 29. “Aile YaĢamında KarĢılaĢılan Sorunlar” DeğiĢkenine Ait Dağılım 

 

K
e
s
in

lik
le

 k
a
tı

lı
y
o
ru

m
 

K
a
tı

lı
y
o
ru

m
 

K
a
ra

rs
ız

ım
 

K
a
tı

lm
ıy

o
ru

m
 

K
e
s
in

lik
le

 k
a
tı

lm
ıy

o
ru

m
 

Toplam 

f % F % f % f % f % Ort. SS 

GiriĢimci olmamdan dolayı ev iĢlerinde 

sorunlar yaĢıyorum 
4 3 66 43 7 5 76 49 2 1 3,04 1,04 

GiriĢimci olmamdan dolayı çocuk 

bakımında sorunlar yaĢıyorum 
7 5 54 35 5 3 85 55 4 3 3,16 1,08 

GiriĢimci olmamdan dolayı aile bireylerine 

yeterli zaman ayıramıyorum 
8 5 102 66 4 3 40 26 1 1 2,51 0,96 

GiriĢimci olmamdan dolayı kendime yeterli 

zaman ayıramıyorum 
7 5 125 81 2 1 20 13 1 1 2,25 0,76 

GiriĢimci olmamdan dolayı sosyal baskı 

hissediyorum 
2 1 43 28 11 7 99 64 0 0 3,34 0,93 

GiriĢimci olmamdan dolayı fiziksel ve 

zihinsel yorgunluk yaĢıyorum 
19 12 121 78 2 1 13 8 0 0 2,06 0,69 

 

Tablo 29‟da kadın giriĢimcilerin faaliyet sırasında karĢılaĢılan sorunlara verdikleri 

yanıtların frekans ve yüzde değerleri verilmiĢtir. Kadın giriĢimcilerin faaliyet sırasında 

karĢılaĢılan sorunları incelemek amacıyla uygulanan ölçekteki ölçek maddeleri 

incelendiğinde, “Girişimci olmamdan dolayı ev işlerinde sorunlar yaşıyorum” ifadesine 

%3‟ü kesinlikle katılıyorum, %43‟ü katılıyorum, %5‟ı kararsızım, %49‟u katılmıyorum ve 

%1‟i kesinlikle katılmıyorum cevabını vermiĢtir.  
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“Girişimci olmamdan dolayı çocuk bakımında sorunlar yaşıyorum” ifadesine %5‟i 

kesinlikle katılıyorum, %35‟i katılıyorum, %3‟ü kararsızım, %55‟i katılmıyorum ve %3‟ü 

kesinlikle katılmıyorum cevabını vermiĢtir.  

 “Girişimci olmamdan dolayı aile bireylerine yeterli zaman ayıramıyorum” ifadesine %5‟i 

kesinlikle katılıyorum, %66‟sı katılıyorum, %3‟ü kararsızım, %26‟sı katılmıyorum ve %1‟i 

kesinlikle katılmıyorum cevabını vermiĢtir.  

 “Girişimci olmamdan dolayı kendime yeterli zaman ayıramıyorum” ifadesine %5‟i 

kesinlikle katılıyorum, %81‟i katılıyorum, %1‟ı kararsızım, %13‟u katılmıyorum ve %1‟i 

kesinlikle katılmıyorum cevabını vermiĢtir.  

 “Girişimci olmamdan dolayı sosyal baskı hissediyorum” ifadesine %1‟i kesinlikle 

katılıyorum, %28‟i katılıyorum, %7‟sı kararsızım, %64‟u katılmıyorum cevabını vermiĢtir.  

“Girişimci olmamdan dolayı fiziksel ve zihinsel yorgunluk yaşıyorum” ifadesine %19‟u 

kesinlikle katılıyorum, %78‟i katılıyorum, %1‟ı kararsızım, %8‟i katılmıyorum cevabını 

vermiĢtir. 

 

Tablo 30. “Ev ĠĢlerini Yürütmek Ve/Veya Çocuk Bakımı Ġçin Destek Alıyor Musunuz?” 

DeğiĢkenine Ait Dağılım 

 F % 

Destek almıyorum 37 18,6 

EĢimden destek alıyorum 26 13,1 

Aile desteği alıyorum 62 31,2 

Temizlikçi desteği alıyorum 56 28,1 

Bakıcı desteği alıyorum 6 3,0 

Hem bakıcı, hem temizlikçi desteği alıyorum 12 6,0 

Toplam 199 100,0 

 

Tablo 30‟da görüldüğü gibi, örneklemi oluĢturan kadın giriĢimcilerin %18,6‟sı ev 

iĢlerini yürütmek ve/veya çocuk bakımı için destek almıyor, %13,1‟i eĢinden destek 
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alıyor, %31,2‟si aile desteği alıyor, %28,1‟i temizlikçi desteği alıyor, %3‟ü bakıcı desteği 

alıyor ve %6‟sı hem bakıcı hem temizlikçi desteği alıyor olarak dağılmaktadır.  

Tablo 31. “GiriĢimci Olmanızın Size SağlamıĢ Olduğu Avantajlar Nelerdir?” 

DeğiĢkenine Ait Dağılım 

 F % 

Herhangi bir avantajı yok 2 0,3 

Bir iĢle meĢgul olma 54 8,3 

Evin bütçesine katkıda bulunma 121 18,6 

Maddi özgürlük 136 21,0 

Kendine güven 116 17,9 

BaĢarma duygusu 98 15,1 

YaĢamdan duyulan memnuniyet 60 9,2 

BaĢkalarına istihdam olanağı sağlayabilmek 62 9,6 

Toplumdaki sosyal statü 35 5,4 

Toplam 649 100,0 

 

Tablo 31‟de görüldüğü gibi, örneklemi oluĢturan kadın giriĢimcilerin %0,3‟ü 

Herhangi bir avantajı yok, %8,3‟ü Bir iĢle meĢgul olma, %18,6‟sı Evin bütçesine katkıda 

bulunma, %21‟i Maddi özgürlük, %17,9‟u Kendine güven, %15,1‟i baĢarma duygusu, 

%9,2‟si yaĢamdan duyulan memnuniyet, %9,6‟sı BaĢkalarına istihdam olanağı 

sağlayabilmek ve %5,4‟ü Toplumdaki sosyal statü olarak dağılmaktadır.  
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Tablo 32. “GiriĢimciliğin Alternatifi Sizin Ġçin Nedir? Bu ĠĢi Yapmasaydınız Ne ĠĢ Yapıyor 

Olurdunuz?” DeğiĢkenine Ait Dağılım 

 F % 

Hiçbir iĢ yapmazdım 12 7,7 

BaĢka bir sektörde, yine giriĢimci olurdum 41 26,5 

Aynı iĢte ücretli çalıĢırdım 80 51,6 

Farklı iĢte ücretli çalıĢırdım 16 10,3 

Memur olurdum 6 3,9 

Toplam 155 100,0 

 

Tablo 32‟de görüldüğü gibi, örneklemi oluĢturan kadın giriĢimcilerin %7,7‟si 

Hiçbir iĢ yapmazdım, %26,5‟i BaĢka bir sektörde, yine giriĢimci olurdum, %51,6‟sı Aynı 

iĢte ücretli çalıĢırdım, %10,3‟ü Farklı iĢte ücretli çalıĢırdım ve %3,9‟u Memur olurdum 

cevabını vermiĢtir.  

Tablo 33. “ĠĢinizle Ġlgili Gelecek Planınız Nedir?” DeğiĢkenine Ait Dağılım 

 F % 

ĠĢi bırakmayı düĢünüyorum 3 1,9 

ĠĢimde mevcut durumu devam ettireceğim 81 52,3 

Ürün ve hizmet sayısını arttırarak ve çeĢitlendirerek büyümeyi hedefliyorum 65 41,9 

Farklı sektöre girmeyi düĢünüyorum 6 3,9 

Toplam  155 100,0 

 

Tablo 33‟de görüldüğü gibi, örneklemi oluĢturan kadın giriĢimcilerin %1,9‟u ĠĢi 

bırakmayı düĢünüyorum, %52,3‟ü ĠĢimde mevcut durumu devam ettireceğim, %41,9‟u 

Ürün ve hizmet sayısını arttırarak ve çeĢitlendirerek büyümeyi hedefliyorum ve %3,9‟u 

Farklı sektöre girmeyi düĢünüyorum cevabını vermiĢtir. 
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Tablo 34. “Ülkemizde Kadın GiriĢimciliğinin GeliĢmesi Ġçin Devletten Beklentiniz 

Nelerdir?” DeğiĢkenine Ait Dağılım 

 F % 

Vergi kolaylıkları getirilmesi 150 43,5 

Rekabet koĢullarının geliĢtirilmesi 33 9,6 

Eğitim olanaklarının sağlanması 35 10,1 

Teknik destek sağlanması 23 6,7 

Kredi olanaklarının iyileĢtirilmesi 104 30,1 

Bürokratik iĢlemlerin azaltılması 83 24,1 

Toplam  345 100,0 

 

Tablo 34‟de görüldüğü gibi, örneklemi oluĢturan kadın giriĢimcilerin %43,5‟i 

Vergi kolaylıkları getirilmesi, %9,6‟sı Rekabet koĢullarının geliĢtirilmesi, %10,1‟i Eğitim 

olanaklarının sağlanması, %6,7‟si Teknik destek sağlanması, %30,1‟i Kredi 

olanaklarının iyileĢtirilmesi ve %24,1‟i Bürokratik iĢlemlerin azaltılması cevabını 

vermiĢtir.  

Tablo 35. “Kadınlarla Ġlgili Herhangi Bir Sivil Toplum Örgütüne Üye Misiniz?” 

DeğiĢkenine Ait Dağılım 

 F % 

Evet 46 29,7 

Hayır 109 70,3 

Toplam 155 100,0 

 

Tablo 35‟de görüldüğü gibi, örneklemi oluĢturan kadın giriĢimcilerin %29,7‟si sivil 

toplum örgütüne üye ve %70,3‟ü sivil toplum örgütüne üye değildir.  
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Tablo 36. “Kadın GiriĢimci Olarak Eskiye Oranla (GiriĢimcilikten Önce) KiĢisel Ġmajınız 

Ve Kendinize Olan Güveninizin Ġyi Yönde GeliĢtiğini DüĢünüyor Musunuz?” 

DeğiĢkenine Ait Dağılım 

 
F % 

Evet, iyi yönde geliĢti 148 95,5 

Hayır, kötü yönde geliĢti 
1 0,6 

Herhangi bir değiĢiklik olmadı 6 3,9 

Toplam 
155 100,0 

 

Tablo 36‟da görüldüğü gibi, örneklemi oluĢturan kadın giriĢimcilerin %95,5‟i evet, 

iyi yönde geliĢti, %0,6‟sı hayır, kötü yönde geliĢti ve %3,9‟u herhangi bir değiĢiklik 

olmadı vermiĢtir.  

Tablo 37. “GiriĢimci Olmayı BaĢka Kadınlara Da Tavsiye Eder Misiniz?” DeğiĢkenine 

Ait Dağılım 

 F % 

Evet 155 100,0 

Toplam 155 100,0 

 

Tablo 37‟de görüldüğü gibi, örneklemi oluĢturan kadın giriĢimcilerin %100‟ü 

baĢka kadınlara da tavsiye etmektedir.  

3.11. T Test ve Tek Yönlü Varyans Analizi ( ANOVA)  Sonuçları ve Yorumlanması  

Bu bölümde kadın giriĢimcilerin giriĢimciliğe iliĢkin tutumlarının demografik 

değiĢkenlere göre farklılaĢıp farklılaĢmadığını incelemek amacıyla T Test ve Tek Yönlü 

Varyans Analizi ( ANOVA) uygulanmıĢ ve bulgular aĢağıdaki tablolarda verilmiĢtir. 
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Tablo 38.  Eğitim Durumuna Göre Farklılık Analizi 

  N Ort. SS 

F 

  

p 

  

 

GiriĢimcilik Özellikleri Bir Okul Bitirmedi 2 1,78 0,94 2,494 0,045 Ġlköğretim > 

Üniversite 
Ġlköğretim  25 2,00 0,44     

Ortaöğretim 68 1,88 0,37     

Üniversite  46 1,70 0,47     

Yüksek Lisans Ve 

Doktora 
14 1,74 0,42     

Toplam 155 1,83 0,43     

ĠĢ Kurma Nedenleri Bir Okul Bitirmedi 2 2,50 0,24 1,621 0,172  

Ġlköğretim  25 2,49 0,26      

Ortaöğretim 68 2,55 0,30      

Üniversite  46 2,41 0,34      

Yüksek Lisans Ve 

Doktora 
14 2,44 0,22     

 

Toplam 155 2,49 0,30      

ĠĢletme Kurarken 

KarĢılaĢılan Sorunlar 

Bir Okul Bitirmedi 2 3,00 0,79 0,709 0,587  

Ġlköğretim  25 3,18 0,62      

Ortaöğretim 68 3,00 0,48      

Üniversite  46 3,08 0,46      

Yüksek Lisans Ve 

Doktora 
14 3,12 0,52     

 

Toplam 155 3,06 0,50      

Faaliyet Sırasında 

KarĢılaĢılan Sorunlar 

Bir Okul Bitirmedi 2 3,40 0,28 1,674 0,159  

Ġlköğretim  25 3,20 0,58      

Ortaöğretim 68 2,99 0,57      

Üniversite  46 2,97 0,47 

  

 

Yüksek Lisans Ve 

Doktora 
14 3,26 0,57 

  

 

Toplam 155 3,05 0,55 
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Tablo 38‟de görüldüğü üzere kadın giriĢimcilerin giriĢimcilik özellikleri puanları 

ortalamalarının eğitim durumu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) 

sonucunda eğitim durumu grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı 

bulunmuĢtur (F=2,494; p=0,045 < 0.05).  Hangi alt gruplar arasında farklılaĢtığını 

belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonrası post-hoc testi 

sonucunda ilköğretim mezunu olanların giriĢimcilik özellikleri üniversite mezunlarından 

daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. 

  ĠĢ kurma nedenleri grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı 

bulunmamıĢtır (F=1,621; p=0,172 > 0.05).   

 ĠĢletme Kurarken KarĢılaĢılan Sorunlar grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (F=0,709; p=0,587 > 0.05).   

 Faaliyet Sırasında KarĢılaĢılan Sorunlar grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (F=1,674; p=0,159 > 0.05).  

Tablo 39. ĠĢletme KuruluĢ Yılına Göre Farklılık Analizi 

 

N Ort. SS 

F 

  

P 

  

 

GiriĢimcilik Özellikleri 2014 ve öncesi 95 1,88 0,41 1,224 0,303  

2015 29 1,73 0,49     

2016 21 1,76 0,40     

2017 10 1,79 0,48     

Toplam 155 1,83 0,43     

ĠĢ Kurma Nedenleri 2014 ve öncesi 95 2,54 0,28 3,817 0,011 2014 ve 

öncesi  

> 

2015 

2015 29 2,34 0,33     

2016 21 2,44 0,36     

2017 10 2,56 0,08     

Toplam 155 2,49 0,30     

ĠĢletme Kurarken 2014 ve öncesi 95 3,05 0,47 1,666 0,177  
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KarĢılaĢılan Sorunlar 2015 29 3,23 0,45     

2016 21 2,93 0,65     

2017 10 2,97 0,58     

Toplam 155 3,06 0,50     

Faaliyet Sırasında 

KarĢılaĢılan Sorunlar 

2014 ve öncesi 95 3,11 0,49 3,192 0,025 2014 ve 

öncesi  

> 

2016 

2015 29 3,07 0,60     

2016 21 2,71 0,53     

2017 10 3,09 0,72     

Toplam 155 3,05 0,55     

 

Tablo 39‟da görüldüğü üzere kadın giriĢimcilerin giriĢimcilik özellikleri puanları 

ortalamalarının iĢletme yılı değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda iĢletme yılı 

grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır (F=1,224; 

p=0,303 > 0.05).    

ĠĢ kurma nedenleri grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı 

bulunmuĢtur. (F=3,187; p=0,011 < 0.05).  Hangi alt gruplar arasında farklılaĢtığını 

belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonrası post-hoc testi 

sonucunda 2014 yılı ve öncesinde kurulan iĢletmelerin iĢ kurma nedenleri 2015 yılında 

kurulanlardan daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. 

 ĠĢletme Kurarken KarĢılaĢılan Sorunlar grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (F=1,666; p=0,177 > 0.05).   

Faaliyet Sırasında KarĢılaĢılan Sorunlar grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (F=3,192; p=0,025 < 0.05). Hangi alt gruplar 

arasında farklılaĢtığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

sonrası post-hoc testi sonucunda 2014 yılı ve öncesinde kurulan iĢletmelerin faaliyet 

sırasında karĢılaĢılan sorunlar 2016 yılında kurulanlardan daha yüksek olduğu tespit 

edilmiĢtir. 
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Tablo 40. ĠĢletme Hukuki Yapısına Göre Farklılık Analizi 

 
N Ort. SS F p  

GiriĢimcilik 

Özellikleri 

ġahıs ĠĢletmesi 139 1,86 0,43 3,142 0,011 ġahıs ĠĢletmesi > 

Diğer 

Limited ġirket 11 1,7 0,45 
  

Diğer 4 1,28 0,19 
  

Toplam 155 1,83 0,43 
  

ĠĢ Kurma 

Nedenleri 

ġahıs ĠĢletmesi 139 2,5 0,28 4,783 0,047 ġahıs ĠĢletmesi > 

Diğer 

ġahıs ĠĢletmesi > 

Limited ġirket 

Limited ġirket 11 2,3 0,33 
  

Diğer 4 2,83 0,49 
  

Toplam 155 2,49 0,3 
  

ĠĢletme Kurarken 

KarĢılaĢılan 

Sorunlar 

ġahıs ĠĢletmesi 139 3,06 0,48 1,558 0,202  

Limited ġirket 11 2,95 0,53 
 

 

 

Diğer 4 3,5 0,9 
  

 

Toplam 155 3,06 0,5 
  

 

Faaliyet 

Sırasında 

KarĢılaĢılan 

Sorunlar 

ġahıs ĠĢletmesi 139 3,06 0,52 1,463 0,227  

Limited ġirket 11 2,75 0,38 
 

 

 

Diğer 4 3,3 1,33 
  

 

Toplam 155 3,05 0,55 
  

 

 

Tablo 40‟da görüldüğü üzere kadın giriĢimcilerin giriĢimcilik özellikleri puanları 

ortalamalarının iĢletme hukuki yapısı değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) 

sonucunda iĢletme hukuki yapısı grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan 

anlamlı bulunmuĢtur (F=3,142; p=0,011 < 0.05).  Hangi alt gruplar arasında 

farklılaĢtığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonrası post-

hoc testi sonucunda Ģahıs iĢletmesi olanların giriĢimcilik özellikleri diğer iĢletme 

tiplerinden daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. 
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  ĠĢ kurma nedenleri grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı 

bulunmuĢtur (F=4,783; p=0,047 < 0.05). Hangi alt gruplar arasında farklılaĢtığını 

belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonrası post-hoc testi 

sonucunda Ģahıs iĢletmesi olanların iĢ kurma nedenlerinin limited Ģirket ve diğer iĢletme 

tiplerinden daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir.   

 ĠĢletme Kurarken KarĢılaĢılan Sorunlar grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (F=1,558; p=0,202 > 0.05).   

 Faaliyet Sırasında KarĢılaĢılan Sorunlar grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (F=1,463; p=0,227 > 0.05).  

Tablo 41. ÇalıĢan Sayısına Göre Farklılık Analizi 

 

N Ort. SS 

F 

  

p 

  

GiriĢimcilik Özellikleri Yalnız Kendim ÇalıĢıyorum 25 1,91 0,41 2,633 0,052 

1-4 KiĢi 101 1,86 0,42     

5-9 KiĢi 23 1,73 0,46     

10-49 KiĢi 6 1,43 0,49     

Toplam 155 1,83 0,43     

ĠĢ Kurma Nedenleri Yalnız Kendim ÇalıĢıyorum 25 2,59 0,29 1,728 0,164 

1-4 KiĢi 101 2,48 0,30     

5-9 KiĢi 23 2,47 0,25     

10-49 KiĢi 6 2,31 0,53     

Toplam 155 2,49 0,30     

ĠĢletme Kurarken 

KarĢılaĢılan Sorunlar 

Yalnız Kendim ÇalıĢıyorum 25 3,06 0,59 0,603 0,614 

1-4 KiĢi 101 3,06 0,51     

5-9 KiĢi 23 3,00 0,38     

10-49 KiĢi 6 3,31 0,51     

Toplam 155 3,06 0,50     
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Faaliyet Sırasında 

KarĢılaĢılan Sorunlar 

Yalnız Kendim ÇalıĢıyorum 25 3,03 0,64 0,344 0,793 

1-4 KiĢi 101 3,07 0,55     

5-9 KiĢi 23 2,95 0,43     

10-49 KiĢi 6 3,10 0,51     

Toplam 155 3,05 0,55     

 

Tablo 41‟de görüldüğü üzere kadın giriĢimcilerin giriĢimcilik özellikleri puanları 

ortalamalarının çalıĢan sayısı değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) 

sonucunda çalıĢan sayısı grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı 

bulunmamıĢtır (F=2,663; p=0,052 > 0.05).   

  ĠĢ kurma nedenleri grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı 

bulunmamıĢtır (F=1,728; p=0,164 > 0.05).   

 ĠĢletme Kurarken KarĢılaĢılan Sorunlar grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (F=0,603; p=0,614 > 0.05).   

 Faaliyet Sırasında KarĢılaĢılan Sorunlar grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (F=0,344; p=0,793 > 0.05).  

Tablo 42.  Aylık Gelire Göre Farklılık Analizi 

  N Ort. SS 

F 

  

P 

  

 

GiriĢimcilik 

Özellikleri 

1500 TL Ve Altı 2 1,11 0,16 2,751 0,045 3001-4500 > 

1500 TL ve 

altı 1501-3000 TL 16 1,87 0,47     

3001-4500 TL 46 1,92 0,34     

4501 TL Ve Üzeri 91 1,80 0,46     

Toplam 155 1,83 0,43     

ĠĢ Kurma Nedenleri 1500 TL Ve Altı 2 2,71 0,65 2,473 0,064  

1501-3000 TL 16 2,43 0,30      

3001-4500 TL 46 2,58 0,31      



 

81 

4501 TL Ve Üzeri 91 2,45 0,28      

Toplam 155 2,49 0,30      

ĠĢletme Kurarken 

KarĢılaĢılan 

Sorunlar 

1500 TL Ve Altı 2 3,00 0,94 4,737 0,003 3001-4500 > 

1501-3000 TL 

4501 TL ve 

üzeri > 1501-

3000 TL 

1501-3000 TL 16 2,63 0,73     

3001-4500 TL 46 3,11 0,48     

4501 TL Ve Üzeri 91 3,12 0,42     

Toplam 155 3,06 0,50     

Faaliyet Sırasında 

KarĢılaĢılan 

Sorunlar 

1500 TL Ve Altı 2 2,70 1,56 2,806 0,042 4501 TL ve 

üzeri > 1501-

3000 TL 1501-3000 TL 16 2,72 0,62     

3001-4500 TL 46 3,04 0,55     

4501 TL Ve Üzeri 91 3,12 0,49     

Toplam 155 3,05 0,55     

 

Tablo 42‟de görüldüğü üzere kadın giriĢimcilerin giriĢimcilik özellikleri puanları 

ortalamalarının aylık gelir değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) sonucunda aylık gelir 

grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur (F=2,751; 

p=0,045 < 0.05).  Hangi alt gruplar arasında farklılaĢtığını belirlemek üzere yapılan tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) sonrası post-hoc testi sonucunda aylık geliri 3001-4500 

TL olanların giriĢimcilik özellikleri 4501 TL Ve Üzeri olanlardan daha yüksek olduğu 

tespit edilmiĢtir. ĠĢ kurma nedenleri grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan 

anlamlı bulunmuĢtur (F=2,473; p=0,064 > 0.05). ĠĢletme Kurarken KarĢılaĢılan Sorunlar 

grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur (F=4,737; 

p=0,003 > 0.05).  Hangi alt gruplar arasında farklılaĢtığını belirlemek üzere yapılan tek 

yönlü varyans analizi (ANOVA) sonrası post-hoc testi sonucunda 3001-4500 TL ve 

4501 TL ve üzeri olanların ĠĢletme Kurarken KarĢılaĢılan Sorunlar 1501-3000 TL 

olanlardan daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir.  Faaliyet Sırasında KarĢılaĢılan 

Sorunlar grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı bulunmuĢtur 

(F=2,806; p=0,042 > 0.05).  Hangi alt gruplar arasında farklılaĢtığını belirlemek üzere 

yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonrası post-hoc testi sonucunda 4501 TL 

ve üzeri olanların Faaliyet Sırasında KarĢılaĢılan Sorunlar 1501-3000 TL olanlardan 

daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir.   
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Tablo 43. ĠĢ Kurmadan Önceki UğraĢa Göre Farklılık Analizi 

  

N Ort. 

S

S F P 

Fark 

GiriĢimcilik 

 Özellikleri 

 

 

 

Ayni ĠĢi Evde Yapıyordum 
8 

1,7

5 

,4

6 2,12 

0,06

6 

 

Bir ĠĢte ÇalıĢıyordum ( Kamu-

Özel ) 

11

0 

1,8

4 

,4

5 

  

 

Eğitim/Öğretime Devam 

Ediyorum 
12 

1,8

1 

,3

3 

  

 

ĠĢ Arıyordum 
9 

1,4

8 

,3

0 

  

 

Ev ĠĢleriyle MeĢguldüm 
14 

2,0

6 

,3

7 

  

 

Emekliydim 
2 

1,8

9 

,1

6 

  

 

Toplam 

15

5 

1,8

3 

,4

3 

  

 

ĠĢ Kurma Nedenleri 

 

 

 

 

Ayni ĠĢi Evde Yapıyordum 
8 

2,5

0 

,2

2 

1,62

3 

0,15

7 

 

Bir ĠĢte ÇalıĢıyordum ( Kamu-

Özel ) 

11

0 

2,4

8 

,2

9 

  

 

Eğitim/Öğretime Devam 

Ediyorum 
12 

2,4

9 

,3

3 

  

 

ĠĢ Arıyordum 
9 

2,3

8 

,4

1 

  

 

Ev ĠĢleriyle MeĢguldüm 
14 

2,6

2 

,3

2 

  

 

Emekliydim 
2 

2,9

2 

,1

2 

  

 

Toplam 

15

5 

2,4

9 

,3

0 

  

 

ĠĢletme Kurarken KarĢılaĢılan 

Sorunlar 

 

 

Ayni ĠĢi Evde Yapıyordum 
8 

3,1

9 

,4

6 

3,07

8 

0,01

1 

Bir iĢte 

çalıĢıyordu

m 

 >  

Ev iĢleri ile 

meĢguldü

Bir ĠĢte ÇalıĢıyordum ( Kamu-

Özel ) 

11

0 

3,1

3 

,4

6 

  Eğitim/Öğretime Devam 

Ediyorum 
12 

2,9

9 

,5

2 
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ĠĢ Arıyordum 
9 

2,7

2 

,6

0 

  

m 

Ev ĠĢleriyle MeĢguldüm 
14 

2,7

2 

,5

8 

  

Emekliydim 
2 

3,4

4 

,1

6 

  

Toplam 

15

5 

3,0

6 

,5

0 

  

Faaliyet Sırasında KarĢılaĢılan 

Sorunlar 

 

 

Ayni ĠĢi Evde Yapıyordum 
8 

3,1

8 

,3

3 

3,11

9 

0,01

0 

Bir iĢte 

çalıĢıyordu

m  

> 

 ĠĢ 

arıyordum 

Bir ĠĢte ÇalıĢıyordum ( Kamu-

Özel ) 

11

0 

3,0

9 

,5

3 

  Eğitim/Öğretime Devam 

Ediyorum 
12 

3,0

9 

,5

4 

  

ĠĢ Arıyordum 
9 

2,4

6 

,6

8 

  

Ev ĠĢleriyle MeĢguldüm 
14 

2,9

1 

,4

8 

  

Emekliydim 
2 

3,6

0 

,2

8 

  

Toplam 

15

5 

3,0

5 

,5

5 

   

Tablo 43‟de görüldüğü üzere kadın giriĢimcilerin giriĢimcilik özellikleri puanları 

ortalamalarının iĢ kurmadan önceki uğraĢ değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) 

sonucunda iĢ kurmadan önceki uğraĢ grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel 

açıdan anlamlı bulunmuĢtur (F=2,120; p=0,066 < 0.05).   

  ĠĢ kurma nedenleri grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı 

bulunmuĢtur (F=1,623; p=0,157 > 0.05).  

 ĠĢletme Kurarken KarĢılaĢılan Sorunlar grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (F=3,078; p=0,011 > 0.05).  Hangi alt gruplar 

arasında farklılaĢtığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

sonrası post-hoc testi sonucunda “Bir iĢte çalıĢıyordum” olanların iĢ kurma nedenlerinin 

Ev iĢleri ile meĢguldüm daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir.   



 

84 

 Faaliyet Sırasında KarĢılaĢılan Sorunlar grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (F=3,119; p=0,010 > 0.05). Hangi alt gruplar 

arasında farklılaĢtığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

sonrası post-hoc testi sonucunda “Bir iĢte çalıĢıyordum” olanların iĢ kurma nedenlerinin 

ĠĢ arayanlardan daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir.   

Tablo 44. Ailede GiriĢimci Olma Durumuna Göre Farklılık Analizi 

  N Ort. SS  T  P 

GiriĢimcilik özellikleri  Evet, var 82 1,77 0,48 -1,993 0,048 

Hayır, yok 73 1,90 0,37 

  ĠĢ kurma Nedenleri  Evet, var 82 2,45 0,30 -1,666 0,098 

Hayır, yok 73 2,53 0,30     

ĠĢletme Kurarken KarĢılaĢılan Sorunlar Evet, var 82 3,09 0,48 0,782 0,435 

Hayır, yok 73 3,03 0,52     

Faaliyet Sırasında KarĢılaĢılan Sorunlar Evet, var 82 3,07 0,58 0,541 0,590 

Hayır, yok 73 3,02 0,51     

Tablo 44‟e göre kadın giriĢimcilerin giriĢimcilik özellikleri ailede giriĢimci olup 

olmama değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 

amacıyla gerçekleĢtirilen bağımsız grup t testi sonucunda, giriĢimcilik özellikleri 

grupların aritmetik ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuĢtur.  

(t=-1,993; p=0,048 < 0,05).  Destek almayanların giriĢimcilik özelliklerinin destek 

alanlardan daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir.  

ĠĢ kurma nedenleri grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı 

bulunmuĢtur (t=-1,666; p=0,098> 0.05).  

 ĠĢletme Kurarken KarĢılaĢılan Sorunlar grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (t=0,782; p=0,435 > 0.05).  

 Faaliyet Sırasında KarĢılaĢılan Sorunlar grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (t=0,541; p=0,590 > 0.05).  
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Tablo 45. Anne ÇalıĢma Durumuna Göre Farklılık Analizi 

  
N Ort. SS 

F 

  

p 

  

 

GiriĢimcilik 

Özellikleri 

Hayatı Boyunca Hiç 

ÇalıĢmadı 
98 1,89 0,37 2,616 0,076 

 

Bir Yıldan Az Süreli 

ÇalıĢtı/ÇalıĢıyor 
13 1,74 0,52     

 

Bir Yıldan Uzun 

Süreli 

ÇalıĢtı/ÇalıĢıyor 

44 1,72 0,52     

 

Toplam 155 1,83 0,43      

ĠĢ Kurma 

Nedenleri 

Hayatı Boyunca Hiç 

ÇalıĢmadı 
98 2,55 0,27 5,522 0,005 

Hayatı Boyunca Hiç 

ÇalıĢmadı > Bir Yıldan Az 

Süreli ÇalıĢtı/ÇalıĢıyor 

Hayatı Boyunca Hiç 

ÇalıĢmadı > Bir Yıldan Uzun 

Süreli ÇalıĢtı/ÇalıĢıyor 

Bir Yıldan Az Süreli 

ÇalıĢtı/ÇalıĢıyor 
13 2,32 0,24     

Bir Yıldan Uzun 

Süreli 

ÇalıĢtı/ÇalıĢıyor 

44 2,41 0,35     

Toplam 155 2,49 0,30     

ĠĢletme Kurarken 

KarĢılaĢılan 

Sorunlar 

Hayatı Boyunca Hiç 

ÇalıĢmadı 
98 3,02 0,52 1,145 0,321 

 

Bir Yıldan Az Süreli 

ÇalıĢtı/ÇalıĢıyor 
13 3,03 0,46     

 

Bir Yıldan Uzun 

Süreli 

ÇalıĢtı/ÇalıĢıyor 

44 3,16 0,46     

 

Toplam 155 3,06 0,50      

Faaliyet Sırasında 

KarĢılaĢılan 

Sorunlar 

Hayatı Boyunca Hiç 

ÇalıĢmadı 
98 3,01 0,54 2,083 0,128 

 

Bir Yıldan Az Süreli 

ÇalıĢtı/ÇalıĢıyor 
13 2,91 0,58     

 

Bir Yıldan Uzun 

Süreli 

ÇalıĢtı/ÇalıĢıyor 

44 3,18 0,54     

 

Toplam 155 3,05 0,55      
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Tablo 45‟de görüldüğü üzere kadın giriĢimcilerin giriĢimcilik özellikleri puanları 

ortalamalarının anne çalıĢma durumu değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) 

sonucunda anne çalıĢma durumu grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan 

anlamlı bulunmamıĢtır (F=2,616; p=0,076 > 0.05).   

  ĠĢ kurma nedenleri grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı 

bulunmuĢtur (F=5,522; p=0,005 < 0.05). Hangi alt gruplar arasında farklılaĢtığını 

belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonrası post-hoc testi 

sonucunda hayatı boyunca hiç çalıĢmayanların iĢ kurma nedenlerinin bir yıldan az ve 

daha fazla süreli çalıĢanlardan daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir.   

 ĠĢletme Kurarken KarĢılaĢılan Sorunlar grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (F=1,145; p=0,321 > 0.05).   

 Faaliyet Sırasında KarĢılaĢılan Sorunlar grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (F=2,083; p=0,128 > 0.05).  

Tablo 46. Deneyime Sahip Olma Durumuna Göre Farklılık Analizi 

 

 N Ort. SS 

F 

  

p 

  

Fark 

GiriĢimcilik 

Özellikleri 

Deneyimim Yok 25 1,90 0,37 0,270 0,847  

0-2 Yıl 13 1,79 0,38      

3-5 Yıl 34 1,82 0,47      

5 Yıldan Fazla 83 1,82 0,45      

Toplam 155 1,83 0,43      

ĠĢ Kurma 

Nedenleri 

Deneyimim Yok 25 2,66 0,35 3,666 0,014 Deneyimim Yok 

>3-5 Yıl 

Deneyimim Yok 

>5 Yıldan Fazla 

0-2 Yıl 13 2,41 0,16     

3-5 Yıl 34 2,43 0,25     

5 Yıldan Fazla 83 2,47 0,31     

Toplam 155 2,49 0,30     

ĠĢletme Kurarken 

KarĢılaĢılan 

Deneyimim Yok 25 2,77 0,60 3,932 0,010 3-5 yıl > 

Deneyimim yok 
0-2 Yıl 13 3,15 0,70     
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Sorunlar 3-5 Yıl 34 3,18 0,45     5 yıldan fazla > 

Deneyimim yok 
5 Yıldan Fazla 83 3,09 0,42     

Toplam 155 3,06 0,50     

Faaliyet 

Sırasında 

KarĢılaĢılan 

Sorunlar 

Deneyimim Yok 25 2,80 0,60 2,613 0,053  

0-2 Yıl 13 3,04 0,69      

3-5 Yıl 34 3,02 0,56      

5 Yıldan Fazla 83 3,14 0,48      

Toplam 155 3,05 0,55      

 

Tablo 46‟da görüldüğü üzere kadın giriĢimcilerin giriĢimcilik özellikleri puanları 

ortalamalarının deneyime sahip olma değiĢkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan tek yönlü varyans analizi (Anova) 

sonucunda deneyime sahip olma grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan 

anlamlı bulunmamıĢtır (F=0,270; p=0,847 > 0.05).   

  ĠĢ kurma nedenleri grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel açıdan anlamlı 

bulunmuĢtur (F=3,666; p=0,014 < 0.05). Hangi alt gruplar arasında farklılaĢtığını 

belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) sonrası post-hoc testi 

sonucunda deneyimi olmayanların  iĢ kurma nedenlerinin 3-5 yıl ve 5 yıldan fazla 

deneyime sahip olanlardan daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir.   

 ĠĢletme Kurarken KarĢılaĢılan Sorunlar grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (F=3,932; p=0,010 < 0.05).  Hangi alt gruplar 

arasında farklılaĢtığını belirlemek üzere yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 

sonrası post-hoc testi sonucunda “3-5 yıl ve 5 yıldan fazla deneyime sahip olanların 

iĢletme kurarken karĢılaĢılan sorunları deneyime sahip olmayanlardan daha yüksek 

olduğu tespit edilmiĢtir.   

 Faaliyet Sırasında KarĢılaĢılan Sorunlar grup ortalamaları arasındaki fark 

istatistiksel açıdan anlamlı bulunmamıĢtır. (F=2,163; p=0,053 > 0.05).  
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SONUÇ 

GiriĢimcilik, hem kadının maddi özgürlüğünü kazanmasını hem toplumda yer 

edinmesini hem de aile ve iĢ dengesini kurarak bu dengenin devam etmesini sağladığı 

gibi bir çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Eğitim, aile sorumluluğu, cinsiyet 

ayrımcılığı, finansal yetersizlikler, iĢ tecrübesi, kültür, iletiĢim, mesleki bilgi ve bürokratik 

engeller kadınların giriĢimci olma yolundaki karĢılarına çıkan en önemli engeller 

arasında sayılmaktadır. 

Her geçen gün çalıĢan bayan sayısının artması, kadın giriĢimciliğinin de 

geliĢmesi aynı zamanda kadınların ekonomik ve sosyal anlamda etkin olarak rol alması 

önemli bir husus olup hem kiĢinin ev ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı 

sağlamaktadır.  Erkeklere nazaran daha duygusal olan kadın giriĢimciler iĢ yaĢamının, 

aile hayatının ve kadın olmanın gerektirdiği zorluklar ve sorunlarla mücadele 

etmektedirler.  

Ülke ekonomisine büyük etkisi olan kadın giriĢimcilerin çalıĢma hayatına atılma 

nedenleri, is kurarken karĢılaĢtıkları sorunlar, kendilerine sağlanan destekler ve 

engellerin hepsine yönelik araĢtırmalara ihtiyaç vardır. 

Türkiye de kadın giriĢimcilerin karĢılaĢtığı engeller ve fırsatların tespiti amacıyla 

bu çalıĢma Ġstanbul ilinde bulunan 155 kadın giriĢimciyle yüz yüze görüĢme ve anket 

çalıĢması yapılmıĢ ve farklı bulgular elde edilmeye çalıĢılmıĢtır. 

ÇalıĢmada kadın giriĢimcilerin demografik özelliklerine göre ağırlıklı olarak 40-49 

yaĢ grubunda oldukları, eğitimlerinin çoğunlukla ortaöğretim düzeyinde olduğu, büyük 

bir kısmının evli ve çocuğunun olmadığı, iĢletmesini son 3 yıldan önce kurduğu, hukuki 

statü olarak Ģahıs iĢletmesi sahibi oldukları ve genellikle hizmet sektöründe faaliyette 

bulunduğu anlaĢılmıĢtır. Kadın giriĢimcilerin bir çoğunun 1-4 kiĢi istihdam ettiği ve aylık 

4501 TL ve üstü aylık net gelire sahip oldukları görülmüĢtür.  

. Kadın giriĢimcilerin büyük çoğunluğunun giriĢimciliğe baĢlamadan önce baĢka 

yerlerde çalıĢtığı, mesleki tecrübelerinin 5 yıldan fazla olduğu ve mesleki beceri ve 

deneyimlerini iĢ hayatında kazandıkları görülmüĢtür. Kadın giriĢimcilerin ailelerindeki 

giriĢimcilik durumları incelendiğinde ise büyük bir çoğunluğunun ailesinde giriĢimci 

olduğu için giriĢimciliği tercih ettiği anlaĢılmıĢ, kadın giriĢimcilerin büyük bir kısmının 

annelerinin hayatı boyunca hiçbir iĢte çalıĢmadıkları ve ailelerinin giriĢimci olmalarında 
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kendilerini destekledikleri görülmüĢtür. GiriĢimci bayanların eğitimlerinin yükselmesi ve 

iĢ hayatında yer alması giriĢimcilikte ilerlemesini sağlayan etkenler arasında yer 

almaktadır. ĠĢletmesini kurarken kadın giriĢimcilerin eĢinden ve ailelerinden den aldığı 

desteğin motivasyon ve özgüvenlerini arttırarak daha güvenle giriĢimciliğe baĢladıklarını 

anlaĢılmıĢtır. Kadın giriĢimcilerin iĢlerini kurarken gerekli olan sermayeyi kendi birikimi 

ile sağladıkları anlaĢılmıĢtır. ĠĢ kurma nedenleri araĢtırıldığında ise “ Bilgi, beceri ve 

deneyimlerimi değerlendirebilmek” , “Kendi iĢimin patronu olmak için” , ve “Ġdeallerimi 

gerçekleĢtirmek ve kendimi kanıtlamak” seçeneklerinin yüksek oranda cevaplandırıldığı 

anlaĢılmıĢtır. Kadınların toplum içindeki rol ve statüsü göz önüne alındığında giriĢimci 

olurken desteğe ihtiyaç duyduğu eĢ ve aile desteğinin giriĢimciliğe attığı ilk adımda 

önemli bir husus teĢkil ettiği ve devlet teĢviklerinin kadın giriĢimciliğini önemli bir Ģekilde 

etkilediği anlaĢılmıĢtır. 

 Kadın giriĢimcilerin giriĢimcilik özellikleri incelendiğinde “Sabırlı ve hoĢgörülü bir 

insanım“ ifadesi en yüksek cevaplandırma oranına sahiptir. Kadın giriĢimcilerin büyük 

bir kısmının iĢletmelerini kurarken herhangi bir sorunla karĢılaĢmadığını belirtmiĢ olup 

kadın giriĢimcilerin asıl sorunu iĢlerini yürütürken yaĢadıkları ve “ĠĢletmemin faaliyeti 

sırasında ailevi nedenlerden dolayı sorun yaĢıyorum ” ifadesi en yüksek cevaplandırma 

oranına sahip olduğu anlaĢılmıĢtır.  UlaĢılan bilgilere göre iĢletmenin yürütülmesi 

sırasında sorun yaĢadığını ifade edenlerin oranının yüksek olması bu konularda daha 

detaylı ve iyileĢtirici çalıĢmaların yapılmasını zorunlu kılmıĢtır. Kadın giriĢimcilerin ev 

iĢleri ve çocuk bakımı sırasında destek alma durumları incelendiğinde büyük bir 

çoğunluğunun ailesinden, eĢinden veya dıĢarıdan yardım aldığı anlaĢılmıĢtır. Bu 

bilgilere göre kadın giriĢimcilerin aile ve sosyal hayatları incelendiğinde bayanlara has 

kaynaklı sorunlar yaĢadıkları anlaĢılmıĢtır. Bu nedenle bu sorunların çözümü için ek 

yatırımlar, destekleyici eğitim programları ve gerekli yasal düzenlemelere ihtiyaç 

duyulduğu anlaĢılmıĢtır. 

 Kadın giriĢimcilerin giriĢimci olmanın kendilerine sağladığı avantajlar 

incelendiğinde büyük çoğunluğunun giriĢimciliğin kendilerine avantaj sağladığını ve en 

büyük avantajının kendilerine maddi özgürlük sağlaması olduğunu belirtmiĢlerdir. Kadın 

giriĢimcileri büyük çoğunluğunun devletten vergi kolaylıkları getirmesini bekledikleri ve 

büyük bir çoğunluğunun sivil toplum örgütlerine üye olmadıkları anlaĢılmıĢtır. 

GiriĢimciliğin alternatifi olarak büyük çoğunluğunun çalıĢma isteğinin bulunduğu ve eğer 

giriĢimci olmasalardı aynı iĢte ücretli çalıĢma isteğinde bulundukları anlaĢılmıĢtır. Kadın 
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giriĢimcilerin gelecek planları incelendiğinde ise büyük çoğunluğunun mevcut 

durumlarını korumayı hedefledikleri tespit edilmiĢtir. GiriĢimcilik öncesi ve sonrası 

kiĢisel imaj ve güven değiĢikliği durumları incelendiğinde çoğunun iyi yönde geliĢtiğini 

ve tamamının giriĢimciliği baĢkalarına da tavsiye ettikleri sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Toplumsal cinsiyet konusunun benimsendiği ve tartıĢıldığı zor dönemlerde cinsiyet 

farklılığı kapsayan araĢtırmaların bazı akademik çevreler tarafından eleĢtirildiğini 

belirtmek gerekir. Ancak, konu çalıĢma hayatı olduğu için erkek ve kadınların 

doğalarında ve yaradılıĢlarından kaynaklanan bazı farklı davranıĢ ve tutumların ortaya 

çıktığı görülmektedir. Bu farklılıklar, giriĢimcilik konusunda için de önem arz etmektedir. 

Öyle ki bu tarz çalıĢmaların sayılarının arttıkça özellikle iĢ hayatında dezavantajlı 

durumdaki kadın giriĢimciler için daha fazla strateji belirlenebileceğini söylemek 

mümkündür. Bunun yanında, literatürde kadın giriĢimciler, erkek giriĢimcilere göre iĢ 

modelleri ve stratejileri açısından farklı olduğunu ortaya koyan araĢtırmaların olduğunu 

belirtmek gerekir. AraĢtırma kapsamında aĢağıdaki önerileri sunmak mümkündür: 

- Daha fazla diĢil özellik gösteren toplumlarda yetiĢtikleri için, hafif hizmet ve 

sanayi sektörüne ait olan iĢ kollarında küçük organizasyonlar kurmaktalar ve 

bunları büyütmeyi düĢünmedikleri görülmektedir. Türk kadın giriĢimcilere, belirli 

bir baĢarı elde etmelerinin ardından, yatırımları büyütmeye odaklanmaları 

önerilebilir.  

- Belirsizlikten kaçınma dereceleri yüksek olan bir toplumda yetiĢtikleri için 

özellikle rakiplerine nazaran daha fazla stres yaĢadıkları ve daha fazla endiĢe 

duydukları görülür. Türk kadın giriĢimcilere, risk ve stres yönetimi konularında 

eğitim verilmesi, kadın giriĢimcilerin faydasına çalıĢan kuruluĢ ve kurumlara da 

risk ve stres yönetimiyle ilgili Türk kadın giriĢimcilerinin farkındalıklarının 

artırılma için çeĢitli çalıĢmaların yapılması önerilmektedir.  

- Güç mesafesi yüksek olan bir toplumda yetiĢtikleri için çalıĢanlar ile iliĢkiler daha 

ziyade duygusaldır. Bu konuda cinsiyet faktörü de girerse Türk kadın 

giriĢimcilerinin çalıĢanları ile iliĢkilerinde duygusal davrandıkları görülmektedir. 

Bu anlamda, Türk kadın giriĢimcileriyle ilgili liderlik ve yönetimi gibi konularda 

eğitim alıp; kadın giriĢimcilerin yararına çalıĢan kurum/kuruluĢlarsa iliĢki 

yönetimi ve liderlikle ilgili Türk kadın giriĢimcilerinin farkındalıklarının artırılması 

konusunda çeĢitli çalıĢmalar yapmaları önerilmektedir.  
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EKLER  

EK-A 

         ANKET FORMU 

Sayın Kadın GiriĢimcimiz; 

Bu anket çalıĢması, Ġstanbul genelinde kadın giriĢimci profilinin incelenmesi, kadın 

giriĢimciliğinin geliĢmesini ve engellenmesini et1kileyen faktörlerin tespiti ile giriĢimcilik 

öncesi ve sonrasındaki hayat farklılıklarının incelenmesi amacıyla yapılmaktadır. 

Anket sorularına verilen cevapların tam ve doğru olması araĢtırma sonuçlarını yakından 

etkileyecektir. Elde edilen bilgiler akademik amaçla kullanılacak olup tamamen gizli 

tutulacaktır. 

Değerli vaktinizi ayırdığınız için teĢekkür eder iyi çalıĢmalar dilerim. 

          

Tena ERDEMĠR 

 

A. KADIN GĠRĠġĠMCĠLERĠN DEMOGRAFĠK ÖZELLĠKLERĠ VE ĠġLETMELERĠNE 

ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER117. 

 

1. Ġliniz: ……… 

 

2. YaĢınız: 

(  ) 19 ve altı 

(  ) 20 - 29 

(  ) 30 - 39 

(  ) 40 - 49 

(  ) 50 ve üzeri 

 

3. Eğitim durumunuzu belirtiniz(açık öğretim dahil): 

(  ) Bir okul bitirmedi 

(  ) Ġlköğretim (ilk-orta) 

(  ) Orta öğretim (lise ve meslek lisesi) 

(  ) Üniversite (2 ve 4 yıllık) 

(  ) Yüksek Lisans ve Doktora 

4. Medeni durumunuzu belirtiniz: 

(  ) Hiç evlenmedi       (  ) Evli           (  ) BoĢanmıĢ          (  ) EĢi öldü 

                                                           
117

 Ahmet Merih ÖZYILMAZ, Türkiye‟de Kadın GiriĢimciliği ve Kadınların KarĢılaĢtıkları Sorunlar Üzerine Bir 
AraĢtırma, NevĢehir Hacı BektaĢ Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, NevĢehir, 2016.  
(YayımlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi) 

 



 

A 2 
 

EK-A 

5. Çocuğunuz var mı, varsa kaç çocuğunuz var? 

(  ) Çocuğum yok. 

(  ) 1 

(  ) 2 

(  ) 3 

(  ) 4 ve üzeri 

 

 

6. ĠĢletmenizin KuruluĢ Yılı: 

(  ) 2014 ve öncesi  (  ) 2015  (  ) 2016 (  )  2017 

 

 

7. ĠĢletmenizin hukuki yapısını belirtiniz: 

(  ) ġahıs ĠĢletmesi       (  ) Limited ġirket      (  ) Anonim ġirket              (  ) Diğer 

 

8. ĠĢletmenizin faaliyet gösterdiği sektörü belirtiniz: 

(  ) Bilgi ve iletiĢim 

(  ) Hizmet 

(  ) Ġmalat 

(  ) ĠnĢaat 

(  ) Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyeti 

(  ) Madencilik ve taĢ ocakçılığı 

(  ) Toptan ve perakende ticaret 

(  ) UlaĢtırma ve depolama 

(  ) Diğer (Belirtiniz) …………………… 

 

9. ĠĢletmeniz bünyesinde kaç kiĢi çalıĢtırıyorsunuz? 

(  ) Yalnız kendim çalıĢıyorum. 

(  ) 1 - 4 kiĢi 

(  ) 5 - 9 kiĢi 

(  ) 10 - 49 kiĢi 

(  ) 50 ve üzeri kiĢi 

 

10. Aylık ortalama kazancınız ne kadar? 

(  ) 1.500-TL ve altı 

(  ) 1.501 – 3.000-TL 

(  ) 3.001 – 4.500-TL 

(  ) 4.501-TL ve üzeri 
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B. KADIN GĠRĠġĠMCĠLERĠN Ġġ HAYATINA BAġLAMALARINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

 

11. ĠĢ kurmadan önceki uğraĢınız? 

(  ) Aynı iĢi evde yapıyordum 

(  ) Bir iĢte çalıĢıyordum (kamu-özel) 

(  ) Eğitim/öğretime devam ediyordum 

(  ) ĠĢ arıyordum 

(  ) Ev iĢleriyle meĢguldüm 

(  ) Emekliydim 

(  ) Diğer (Belirtiniz) …………………… 

 

12. Ailenizde; anne, baba ve/veya, eĢinizden giriĢimci olan var mı? 

(  ) Evet, var   (  )  Hayır,yok 

 

13. Anneniz çalıĢtı mı/çalıĢıyor mu ? 

(  ) Hayatı boyunca hiç çalıĢmadı 

(  ) Bir yıldan az süreli çalıĢtı/çalıĢıyor 

(  ) Bir yıldan uzun süreli çalıĢtı/çalıĢıyor 

 

14. Kurduğunuz iĢle ilgili mesleki deneyiminiz var mı? 

(  ) Deneyimim yok 

(  ) 0 - 2 yıl 

(  ) 3 - 5 yıl 

(  ) 5 yıldan fazla 

 

15. Mesleki bilgi ve becerilerinizi nasıl kazandınız? (Birden fazla seçenek 

iĢaretleyebilirsiniz) 

(  ) Aileden 

(  ) ĠĢ hayatından 

(  ) Örgün ve yaygın eğitim yoluyla 

(  ) Meslek edindirme programları ile (kurs, eğitim vb) 

(  ) Diğer (Belirtiniz): ………. 
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16. AĢağıda baĢarılı bir giriĢimci olabilmek için bazı kiĢilik özellikleri verilmiĢtir. Bu 
özelliklere ne ölçüde katıldığınızı verilen ölçeği kullanarak belirtiniz. 

 

 
 
GĠRĠġĠMCĠLĠK ÖZELLĠKLERĠ 
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Risk üstlenebilme yeteneğim vardır      

Kendime güvenim ve cesaretim vardır      

Sabırlı ve hoĢgörülü bir insanım      

Ġnsanlarla kolay ve iyi iletiĢim kurarım      

Yönetim becerisine sahibim      

Aldığım eğitim ve deneyimlerime 

Güvenirim 

     

Hırslı ve kararlı bir yapım vardır      

Sorunlara çözüm odaklı yaklaĢırım      

Özverili ve çalıĢkan bir yapım vardır      

 
 

17. Kendi iĢinizi kurup çalıĢmak için eĢinizi ve/veya ailenizi ikna etmek zorunda kaldınız 

mı? 

(  ) Evet   (  ) Hayır 

 

 

18. ĠĢletmenizi kurarken kimlerden destek gördünüz? Birden fazla seçenek 

iĢaretleyebilirsiniz. 

(  ) Hiç kimseden destek görmedim. 

(  ) EĢimden 

(  ) Anne ve babadan 

(  ) Çocuklarımdan 

(  ) Yakın çevre ve arkadaĢlarımdan 

(  ) Sivil toplum kuruluĢları veya kadın örgütlerinden 

(  ) Kamu Kurum ve KuruluĢlarından (Belediye, Valilik, Kaymakamlık, 

(  ) KOSGEB, Kalkınma Ajansı, Sosyal YardımlaĢma ve DayanıĢma Vakfı, vb.) 

(  ) Diğer (Belirtiniz)……………………… 
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19. AĢağıda sizin iĢ kurma nedenlerine iliĢkin bazı ifadeler verilmiĢtir. Bu ifadelere 
ne ölçüde katıldığınızı verilen ölçeği kullanarak belirtiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ġġ KURMA NEDENLERĠ 
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Ailemin ihtiyaçlarını karĢılamak için      

Ekonomik bağımsızlığımı kazanmak için      

Kendi iĢimin patronu olmak için      

Zamanımı değerlendirmek için      

Yüksek kazanç elde etmek için      

Ġdealimi gerçekleĢtirmek ve kendimi 

kanıtlamak 

     

Bilgi, beceri ve deneyimlerimi 

Değerlendirebilmek 

     

Mesleğimi yapmak      

Sosyal statümü yükseltmek, toplumda bir 

prestij ve ün sahibi olmak 

     

ĠĢ bulamadığım için giriĢimde bulundum      

Finansal destek ve teĢvik verildiği için      

Miras yoluyla devraldım veya ailemin iĢini 

devam ettirmek zorunda kaldım 
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20. ĠĢletmenizi kurarken sermaye teminini nasıl sağladınız ?  

(Birden fazla seçenek iĢaretleyebilirsiniz) 

(  ) Kendi birikimim 

(  ) Ailemden borç aldım 

(  ) Çevremden borç aldım 

(  ) Ortak buldum 

(  ) Banka kredisi kullandım 

  (  ) Devlet desteği aldım 

  (  ) Diğer (Belirtiniz) ………………… 

 

21.Kadın giriĢimcilerin iĢletmelerini kurarken karĢılaĢtıkları sorunlara iliĢkin bazı 
ifadeler verilmiĢtir. Bu ifadelere ne ölçüde katıldığınızı verilen ölçeği kullanarak 
belirtiniz. 

 

 

ĠġLETME KURARKEN KARġILAġILAN 
SORUNLAR 
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ĠĢletmemi kurarken hiçbir sorunla karĢılaĢmadım      

ĠĢletmemi kurarken ailevi nedenlerden dolayı 

sorun yaĢadım 

     

ĠĢletmemi kurarken bilgi eksikliği ve 

tecrübesizliğimden dolayı sorun yaĢadım 

     

ĠĢletmemi kurarken toplumun olumsuz bakıĢı, 

önyargılı tutumlar nedeniyle sorun yaĢadım 

     

ĠĢletmemi kurarken sermaye temininde sorun 

YaĢadım 

     

ĠĢletmemi kurarken bürokratik iĢlemlerden dolayı 

sorun yaĢadım 

     

ĠĢletmemi kurarken yer temininde sorun yaĢadım      

ĠĢletmemi kurarken personel temininde sorun 

YaĢadım 

     

ĠĢletmemi kurarken yaĢadığım sorunların kadın 

olmamdan dolayı kaynaklandığını düĢünüyorum 
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  EK-A 

C. KADIN GĠRĠġĠMCĠLERĠN ĠġLETME FAALĠYETLERĠ SIRASINDA 

KARġILAġTIKLARI SORUNLARA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

 

22. ĠĢinizi yürütürken sorunlarla karĢılaĢıyor musunuz? 

(  ) Evet   (  ) Hayır 

 

23. Kadın giriĢimcilerin iĢletmelerinin faaliyetleri sırasında karĢılaĢtıkları sorunlara 
iliĢkin bazı ifadeler verilmiĢtir. Bu ifadelere ne ölçüde katıldığınızı verilen ölçeği 
kullanarak belirtiniz. 

 

 

 
FAALĠYET SIRASINDA KARġILAġILAN 
SORUNLAR 
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ĠĢletmemin faaliyeti sırasında deneyimsizliğimden 

dolayı sorun yaĢıyorum 

     

ĠĢletmemin faaliyeti sırasında ailevi nedenlerden 

dolayı sorun yaĢıyorum 

     

ĠĢletmemin faaliyeti sırasında tedarikçi iliĢkilerinde 

sorun yaĢıyorum 

     

ĠĢletmemin faaliyeti sırasında müĢteri iliĢkilerinde 

sorun yaĢıyorum 

     

ĠĢletmemin faaliyeti sırasında borç ödemeleri 

nedeniyle sorun yaĢıyorum 

     

ĠĢletmemin faaliyeti sırasında uygun krediye 

ulaĢamamamdan dolayı sorun yaĢıyorum 

     

ĠĢletmemin faaliyeti sırasında bürokratik 

iĢlemlerden dolayı sorun yaĢıyorum 

     

ĠĢletmemin faaliyeti sırasında çalıĢanların üzerinde 

otorite kurmakta sorun yaĢıyorum 

     

ĠĢletmemin faaliyeti sırasında pazardaki erkek 

hâkimiyetinden dolayı sorun yaĢıyorum 

     

ĠĢletmemin faaliyeti sırasında yaĢadığım 
sorunların kadın olmamdan dolayı kaynaklandığını 
DüĢünüyorum 
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   EK-A 

D.KADIN GĠRĠġĠMCĠLERĠN AĠLE, SOSYAL YAġAM VE GELECEK 
PLANLARINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER 

 
 24. Kadın giriĢimcilerin aile yaĢamlarında karĢılaĢtıkları sorunlara iliĢkin aĢağıdaki 
ifadelere ne ölçüde katıldığınızı verilen ölçeği kullanarak belirtiniz. 

 

25. Ev iĢlerini yürütmek ve/veya çocuk bakımı için destek alıyor musunuz? 

(Birden fazla seçenek iĢaretleyebilirsiniz) 

(  ) Destek almıyorum 

(  ) EĢimden destek alıyorum 

(  ) Aile desteği alıyorum 

(  ) Temizlikçi desteği alıyorum 

(  ) Bakıcı desteği alıyorum 

(  ) Hem bakıcı, hem temizlikçi desteği alıyorum 
 

26. GiriĢimci olmanızın size sağlamıĢ olduğu avantajlar nelerdir? 

(Birden fazla seçenek iĢaretleyebilirsiniz) 

(  ) Herhangi bir avantajı yok 

(  ) Bir iĢle meĢgul olma 

(  ) Evin bütçesine katkıda bulunma 

(  ) Maddi özgürlük 

(  ) Kendine güven 

 

 
AĠLE YAġAMINDA KARġILAġILAN SORUNLAR 
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GiriĢimci olmamdan dolayı ev iĢlerinde sorunlar 

YaĢıyorum 

     

GiriĢimci olmamdan dolayı çocuk bakımında 

sorunlar yaĢıyorum 

     

GiriĢimci olmamdan dolayı aile bireylerine yeterli 

zaman ayıramıyorum 

     

GiriĢimci olmamdan dolayı kendime yeterli 

zaman ayıramıyorum 

     

GiriĢimci olmamdan dolayı sosyal baskı 

Hissediyorum 

     

GiriĢimci olmamdan dolayı fiziksel ve zihinsel 

yorgunluk yaĢıyorum 
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(  ) BaĢarma duygusu 

(  ) YaĢamdan duyulan memnuniyet 

(  ) BaĢkalarına istihdam olanağı sağlayabilmek 

(  ) Toplumdaki sosyal statü 

(  ) Diğer (Belirtiniz):………… 
 

27. GiriĢimciliğin alternatifi sizin için nedir?Bu iĢi yapmasaydınız ne iĢ yapıyor 

olurdunuz? 

(  ) Hiçbir iĢ yapmazdım 

(  ) BaĢka bir sektörde, yine giriĢimci olurdum 

(  ) Aynı iĢte ücretli çalıĢırdım 

(  ) Farklı iĢte ücretli çalıĢırdım 

(  ) Memur olurdum 

(  ) Diğer(Belirtiniz):……………………………… 
 

28. ĠĢinizle ilgili gelecek planınız nedir? 

(  ) ĠĢi bırakmayı düĢünüyorum 

(  ) ĠĢimde mevcut durumu devam ettireceğim 

(  ) Ürün ve hizmet sayısını arttırarak ve çeĢitlendirerek büyümeyi hedefliyorum 

(  ) Farklı sektöre girmeyi düĢünüyorum 

(  ) Diğer(Belirtiniz):………… 
 

29. Ülkemizde kadın giriĢimciliğinin geliĢmesi için devletten beklentiniz nelerdir? 

(Birden fazla seçenek iĢaretleyebilirsiniz) 

(  ) Vergi kolaylıkları getirilmesi 

(  ) Rekabet koĢullarının geliĢtirilmesi 

(  ) Eğitim olanaklarının sağlanması 

(  ) Teknik destek sağlanması 

(  ) Kredi olanaklarının iyileĢtirilmesi 

(  ) Bürokratik iĢlemlerin azaltılması 

(  ) Diğer(Belirtiniz):……………………………… 
 

30. Kadınlarla ilgili herhangi bir sivil toplum örgütüne üye misiniz? 

(  ) Evet    (  ) Hayır 
 

31. Kadın giriĢimci olarak eskiye oranla (giriĢimcilikten önce) kiĢisel imajınız ve 

kendinize olan güveninizin iyi yönde geliĢtiğini düĢünüyor musunuz? 

(  ) Evet, iyi yönde geliĢti 

(  ) Hayır, kötü yönde geliĢti 

(  ) Herhangi bir değiĢiklik olmadı 
 

32. GiriĢimci olmayı baĢka kadınlara da tavsiye eder misiniz? 

(  ) Hayır   (  )  Evet 
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