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ÖNSÖZ 

Bu çalışma sırasındaki en büyük şansım, kendi hayatımı da ilgilendiren bir konuda 
araştırma yapıyor olmaktı. Kariyerini uzun süredir girişimci olarak sürdüren birisi 
olarak, kendi hayat hikayeme benzer hikayelerle çalışmak büyük bir şanstı. Bir 
yüksek lisans öğrencisinin kendi mesleki alanını ve teknik bilgisini araştırmaya 
dökmesi zaten özel bir durumdur. Ama araştırması esnasında kendi yaşam tarzıyla 
ilgili sayısız örnekler görmesi, kendi davranış ve görüşlerini soyutlamaya çalışması 
ve durumuyla ilgili farkındalıklar yaşaması ayrı bir keyif veriyor.  

Bu keyifli fakat zor çalışmamda gösterdiği tolerans ve desteğinden ötürü danışmanım 
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Erçek’e teşekkür etmeliyim. 

Görüşme yaptığım tüm girişimciler, benimle çok özel kişisel düşüncelerini ve 
deneyimlerini paylaştılar. Katkıları ve bana olan güvenleri tezin sonuçlarına çok 
olumlu bir şekilde yansıdı. 

Son olarak, tüm eğitimim boyunca bana destek olan aileme, eşime ve bu zorlu tez 
sürecinde beni sabırsızlıkla bekleyen küçük kızım Defne’ye çok şey borçlu 
olduğumu düşünüyorum.  
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GĐRĐŞĐMCĐLĐK SÜRECĐNDE SOSYAL AĞLARIN ETK ĐLERĐ 

ÖZET 

Popüler kültür sayesinde, son yıllarda akademik literatürde de hayli yer kaplamaya 
başlayan sosyal ağlar fenomeniyle tanıştık. Son iki yüz yıldır değişik disiplinlerin en 
çok önem verdiği konularından birisi olan girişimcilik olgusunun ise, sosyal ağlar 
literatürünün belki de en geniş ele alındığı alan olduğu görülüyor. 

Girişimcilik, ekonomi, işletme, sosyoloji ve psikoloji gibi pek çok disiplinin 
ortaklaşa araştırdığı karmaşık bir olgudur. Yeni girişimler, modern ekonominin pazar 
oluşturma, dengeleme ve kalkınma gibi pek çok mekanizmasını harekete geçirirler. 
Buna paralel olarak modern çağda yapılan bir çok çalışma, girişimciliğin ekonomik 
anlamda deterministik süreçlerine yoğunlaşmıştır. Zaman içerisinde sosyologların, 
psikologların ve hatta antropologların akademik yayınlara katkıda bulunmaları, 
postmodern yaklaşım içerisinde yeni bir araştırma alanı oluşturmuştur: Girişimcilikle 
sosyal ağların etkileşimi. 

Bu arada, girişimcilik ve sosyal ağlar etkileşimi üzerine ülkemizde yapılan 
araştırmalar son derece yetersizdir. Türk girişimcilik literatürü, ağırlıklı olarak 
ekonomik yapıyla küçük işletme entegrasyonu üzerinde durmakta; özellikle servis 
odaklı girişimlerin sosyal çevreyle olan etkileşimi çok fazla dikkate alınmamaktadır. 

Bu araştırmada, girişimcilik sürecine etki eden faktörlerden oluşan teorik bir model 
oluşturuldu. Bu model oluşturulurken hem literatürden hem de öncül çalışmalardan 
faydalanıldı. Söz konusu model, girişimci olma kararıyla başlayan bir süreçten ve bu 
sürece etki eden girişimci karakteri, sosyal ağ özellikleri, durumsal, yapısal ve 
çevresel faktörlerden oluşuyor. Araştırma sırasında bilgi teknolojileri temelli iş 
kollarından girişimcilerle yapılan detaylı görüşmelerde, bu faktörlerin girişimcilik 
sürecine olan etkileri sorgulandı, ortaya çıkan sonuçlar tekrar modele yansıtıldı ve 
düzeltilmiş bir model ortaya çıkarıldı. Tezin nihai amacı, tekrarlanan bir desen 
arayışı içinde, Türkiye’nin ekonomik ve kültürel bağlamına uyan bir etkileşim 
modeli oluşturmaktır. 

Yöntem olarak kalitatif araştırma metodolojisi kullanıldı. Referans yöntemiyle 
oluşturulan girişimci örneklemiyle yapılan 1 ile 2.5 saat arası süren detaylı 
görüşmeler sırasında, girişimcilerin hayat hikayeleri ve genel fikirlerini alınarak iş ve 
sosyal çevre hakkındaki eğilimleri sorgulandı. Kalitatif, küçük örneklemli ve zaman-
kesitsel bir araştırmayla yanıltıcı sonuçlara ulaşılacağı düşünülerek, girişimcilerin 
başarı ya da başarısızlık durumlarıyla ilgili neden-sonuç ilişkisi incelenmedi. Zaten 
araştırma, istatistiki temsil iddiası içerisinde olmamakla birlikte, büyük resmi 
oluşturmak ve ülke dinamiklerini ele alarak bütünleşik bir model kurmak amacını 
taşımaktadır. Bu yönüyle ileride yapılacak kantitatif çalışmalar için bir baz 
oluşturulması da amaçlanmaktadır. 
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SOCIAL NETWORKING IN THE ENTREPRENEURIAL PROCESS 

SUMMARY 

For a couple of decades, business literature has been interested in social networking 
phenomena, which is also a trendy topic in populer culture nowadays. On the other 
hand, various disciplines are involved in entrepreneurship over two centuries. 
Combined these two complicated topic, a new research area became popular in 
literature and thus, social networking concept found a great application area. 

Entrepreneurship is a very complicated process in which multi-disciplinary 
approaches have been contributed, such as economy, business administration, 
sociology, psychology and organization theories. New start-ups stimulate important 
mechanisms in modern economy like market development, equilibrium distortion 
and economic developments. In modern approaches, most of academic researches 
have been highly focused on economic determinism of the process and function of 
the entrepreneur as an actor. As sociology, psychology and even anthropology began 
to contribute the literature, postmodern approaches create a new area studying 
interactions of social networks with entrepreneurial process. 

Looking into Turkish literature, studies on entrepreneurial networking are very 
limited. Turkish entrepreneurship literature is mostly interested in small business 
integration to economic system, instead of social interactions of new businesses. 

In this research, a theoretical model from characteristics and factors influencing 
entrepreneurial process has been created, based on literature research and preliminary 
findings. Theoretical model consists of a process approach initiated by a decision to 
become entrepreneur and includes entrepreneur personality, network characteristics, 
situational, structural and environmental factors contributing to activities of this 
process. During the research, theoretical perspective has been investigated with 
entrepreneurs of information systems and technology centric new businesses. 
Findings has been interpreted and applied back into the proposed model to find a 
consistent pattern within Turkish entrepreneurship context. 

In this research, a qualitative methodology has been used. Duing interviews from 1 to 
2.5 hours, entrepreneurs sampled by reference method explained their life stories, 
general approaches and social perceptions towards entrepreneurship. Because of the 
missleading nature of qualitative and cross-sectional studies of limited-sampling, 
deterministic structure of entrepreneurial activities in terms of success or failure has 
not been analyzed. Besides, the research is not claimed to be statistically 
comprehensive. Instead, to base further quantitative studies, an exploratory research 
has been implemented, aiming to see the big picture and construct a complete model 
under current Turkish business dynamics and socio-cultural context. 
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1.  GĐRĐŞ 

Girişimcilik, ekonomi, işletme, sosyoloji ve psikoloji gibi pek çok disiplinin 

ortaklaşa olarak araştırdığı karmaşık bir olgudur. Yeni girişimler, modern 

ekonominin doğuşundan itibaren pazar oluşumunu tetiklemek, ekonomik gelişmeleri 

hızlandırmak ve farklı pazarları dengelemek gibi pek çok fonksiyon üstlenmiştir. 

Girişimcilik süreciyle ilgili pek çok akademik çalışma, sürecin ekonomik anlamda 

yarattığı neden sonuç ilişkilerini irdelemiştir. Zaman içerisinde sosyologların, 

psikologların ve hatta antropologların akademik yayınlara katkıda bulunmasıyla bu 

olgunun girişimci merkezli boyutları ve sosyokültürel etkileşimleri araştırma konusu 

haline gelmiştir. Savaş sonrası Avrupa ve Amerika merkezli yayınlar, girişimcilikte 

sosyal ağların etkisinin incelendiği yeni bir araştırma alanı oluşturmuştur. Bu alan, 

girişimcilikle ilgili aktivitelerde girişimcinin kişisel özelliklerinin ve çevresiyle olan 

etkileşiminin sürece olan etkilerinin araştırıldığı bir literatür oluşturmaktadır. 

1.1 Tezin Amacı 

Girişimcilik son yıllarda Türkiye’de de hem popular kültür anlamında, hem de 

akademik araştırmalar boyutunda işlenmeye başlamıştır. Mevcut yayınlar ve 

araştırmalar incelendiğinde girişimciliğin ekonomik yönlerinin ve ekonomik 

kalkınma ile ilgili boyutlarının ağırlıklı olarak irdelendiği dikkati çekmektedir. 

Sosyal, kültürel ve girişimci merkezli boyutlar anlamında ise popüler kültürde yaygın 

olarak karşılaştığımız basmakalıp bir takım kabuller ve önyargılar, önemli yanılgılara 

neden olmaktadır.  

Girişimcilik, girişimci olmaya karar verilmesiyle başlar. Buna sebep olan faktörler, 

karakter yapıları, kişisel özellikler ve olaylar aynı zamanda sürecin sonrasına devam 

edilmesini destekler veya engeller. Bu adım öncesinde ya da sonrasında girişimci bir 

fikir üretir ya da bir fırsat görür. Bu iki adım seri olarak kabul edilebilir. Girişimci 

bundan sonra belirlediği işi gerçekleştirebilmek için bilgiye, güce, kaynaklara ve 

başka fırsatlara erişmek durumundadır. Araştırmada tanımlanan süreç, girişimcinin 

organizasyonel oluşumuyla sonlanacaktır.  



 2 

Bu noktada süreç, girişimin başarı ya da başarısızlığı sonucuna taşınmıyor. Bunun en 

önemli sebebi, ticari bir işletmenin başarısının ya da başarısızlığının seçilen 

metodolojiyle belirlenemez oluşudur. Ticari bir işletme için başarı ya da başarısızlık, 

finansal güçten ekonomik koşullara ve hatta tesadüf ve şansa kadar pek çok 

parametreden etkilenen karmaşık bir determinizm içerir. Bu parametreler çok geniş 

örneklem tabanları ve uzun soluklu araştırmalar olmadığı sürece soyutlanıp ortaya 

konamayacaktır.  

Tezin amacı, tanımlanan bu süreçte sosyal ağların ve sosyal ağ etkileşimlerinin 

etkisini araştırmak olacaktır. Bunu yapmak için bir kaç temel yaklaşım öne 

sürülebilir. Literatür incelendiğinde sosyal ağ bağlamının ülkemizde çok etkin olarak 

araştırılmadığı görülmektedir. Geniş örneklemler üzerinden gerçekleştirilecek 

kantitatif araştırmalar için gereken modellerin eksikliği de dikkati çekmektedir. Bu 

yüzden öncelikli olarak bu modelin oluşturulmasını amaçlayan keşif çalışması ön 

planda tutulmuştur. 

Araştırma sırasında, özellikle yeni dönem bilgi teknolojileri merkezli girişimlerin 

oluşum ve işletim süreçlerini incelenerek, sosyal ağ etkileşimleri arasında yaygın bir 

desen bulunması amaçlanmaktadır. 

1.2 Literatür Özeti 

Tezin amacına uygun olarak literatür taraması dört ana başlık altında yapıldı. 

Öncelikle girişimcilik kavramı tanımlanacak ve bu konuda geliştirilmi ş kuramlar ile 

çalışmalar incelenecektir. Türkiye’deki durum incelendikten sonra sosyal ağ konusu 

irdelenecektir. Son olarak da girişimcilik süreçlerinde etkili olduğu düşünülen 

karakteristikler ve faktörlerle ilgili araştırmalara yer verilecektir. Belli kısımlarda 

kuramsal altyapının felsefi, sosyolojik ve antropolojik kavramlara değindiğini 

görülüyor. Bu yüzden bu kısımlar yüzeysel olarak geçilecektir. 

1.2.1 Girişimcilik Tanımı ve Kuramları 

Girişimcilik, genel olarak ’yeni iş organizasyonu yaratmak’ eylemi üzerinde 

tanımlanmış bir olgudur. Fakat son yıllarda bu tanım, süreçsel bir bakış altında 

incelenmiş ve sosyal ve politik organizasyon formasyonu halini almıştır. 
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Girişimcilik üzerine yapılmış araştırmalar, ağırlıklı olarak girişimci-merkezli 

modeller üzerinde durmuştur. Dolayısıyla literatür öncelikli olarak girişimci 

tanımıyla başlar.  

Shane (2003) girişimci aktörün çok uzun bir süre modern ekonomi tarafından 

dışlandığına, hatta modern ekonominin kurucusu kabul edilen Adam Smith’in bile 

girişimciyi ’kapitalist’ olarak tanımladığına dikkat çeker. 

Hebert ve Link (1989), girişimciliğin tarihini ve evrimini araştırırken, girişimci 

kelimesinin ilk defa 18. yüzyılda Cantillon tarafından kullanıldığını gösterir. 

Cantillon, pazarlar arasındaki ekonomik alışverişi yürütürken kâr etme amacını 

taşıyan ve bu amaçla risk alan girişimciyi, toprak sahipleri ve çalışanların1 dışındaki 

ekonomik aktörler olarak tanımlar. Girişimcinin ekonomik fonksiyonu bu tanımlama 

içerisinde çok fazla irdelenmemiştir. Hatta Cantillon o kadar ileri gitmişti ki, 

hırsızları ve soyguncuları da girişimci olarak tanımlamıştı. Cantillon’un antik 

tanımlamalarını bir kenara bırakırsak, girişimcilikle ilgili teoriler bir kaç tarihi 

aşamada açıklanmaya çalışılmıştır (Hebert ve Link, 1989; Low ve MacMillan, 1988).  

Đlk aşamada Joseph Schumpeter (1934), Marx ve Weber gibi ekonomistlerin 

görüşlerini de dikkate alarak bir sentez oluşturmuştur. Bu sentez, ekonomik gelişme 

olgusunu ön planda tutarak girişimciyi ’persona causa of economic development’, 

yani ekonomik gelişmenin nedeni olan kişi olarak tanımlamaktadır. Girişimci, 

döngüsel akımları (circular flow) yeni ürün (keşif) veya yöntemlerle (inovasyon) 

değişime zorlayan, bu arada değişen maliyet ve fiyat aralıklarından kendisine kâr 

sağlayan aracıdır (a.g.k). Low ve McMillan (1988) bu yaklaşımı, yeni 

kombinasyonlar oluşturmak olarak özetlemiştir. Schumpeterian ya da Alman 

geleneği olarak tanımlanan bu sentez, modern ekonominin girişimciliğe olan bakışını 

değiştirmiş ve ilk kez bütünsel bir çerçeve içinde incelenmesini sağlamıştır.  

                                                 
 
1 Cantillon’un ‘hireling’ olarak isimlendirdiği, burada çalışan olarak çevirilen kelime Türkçe’de tam 
anlamıyla karşılanamıyor. ‘Hireling’, ırgatları, uşakları, hizmetçileri de kapsayan geniş bir tabir ve 
içinde bir miktar da köleliği kapsıyor. 
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Daha sonraki yıllarda, Chicago geleneği olarak tanımlanan ve insan kaynakları bakış 

açısını temel alan görüşler, Knight ve Schultz tarafından yayınlanmıştır. Schultz 

(1980), daha öncekileri; girişimcinin kişisel özelliklerini, gözlemlenebilir 

davranışlarını ve sosyokültürel çevreyle olan etkileşimini dikkate almadıkları 

gerekçesiyle eleştirmiştir. Schultz’un bakışı neoklasik ekonomi içerisinde kalmış 

fakat pazar dengesizlikleri, risk ve ekonomik gelişme konusunda seleflerinden 

belirgin bir şekilde farklı olmuştur. Aynı ekolden Knight (1965) girişimci arzının 

sunduğu yetenek, isteklilik, tatmin edici garantiler ve tesadüf faktörlerini de resmin 

içine almıştır. Ortaya çıkan gelir, yalnızca ekonomik faktörlerle değil ki şisel ve 

sosyal bir takım boyutlarla açıklanabilmektedir bu ekole göre. 

Gene neoklasik ekonomi sınırlarında kalan benzer bir ekol, Avusturya geleneği 

olarak adlandırılan ve Mises, Kirzner ve Shackle tarafından sunulmuş bir modeldir. 

Mises’in eski bir öğrencisi olan Kirzner (1973), girişimcilik sürecine gelir fırsatı 

yaklaşımını getirmiştir. Bu ekole göre girişimcinin amacı pazar yapıcı/geliştirici, 

denge bozucu/düzeltici ya da risk alıcı değildir. Sürecin tamamı ’creative acts of 

discovery’, yani keşfe yol açan yaratıcı hamleler olarak tanımlanmaktadır. Kirzner 

(1990) de, Schumpeterian geleneğe bir kaç noktada karşı çıkmaktadır. Öncelikle 

girişimci, daha önce pazarın yok saymasından kaynaklanan dengesiz durumlara 

ayarlama getirir. Girişimci bu durumda dengeyi bozan değil, dengesizliklere cevap 

veren bir ajandır. Bu cevap yalnızca inovasyondan kaynaklanmaz, arbitraj gibi 

farkedilmeyi bekleyen fırsatlara karşı oluşan bir reaksiyon da olabilir. Ya da 

Mises’ın tanımındaki gibi: Girişimci bir spekülatördür. 

Bu yaklaşımlarda ortaya çıkan sorular genelde fonksiyonla ilgili olmaktadır. 

Girişimcinin ekonomik süreçlerde aldığı roller detaylı bir şekilde tartışılmıştır. 

Dikkat çekilmesi gereken birinci nokta, teorisyenlerin empirik çalışmalara çok 

dayanmadan kurdukları bu modellerin 1970’lerden sonra test edilmeye başlanmasıdır 

(Low ve McMillan, 1988; Aldrich ve Zimmer, 1986). Đkinci nokta ise girişimcilikle 

ilgili en önemli sorulardan birisini içerir. Girişimci yeni bir şey mi yapmalıdır? 

Örneğin dondurma dükkanı açmak bir girişimcilik midir? Yoksa dondurma ürününü 

daha önce kimsenin denemediği bir şekilde, paket bir ürün haline getirip zincir 

mağazalarda satmaya başlamak mı?  
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Bu tartışma çok yaygın olarak yapılmaktadır. Üründe ve süreçte marjinal ya da 

radikal değişikliklerin olguyu nasıl etkilediği konusunda Casson (1990), girişimcilik 

tiplerini tanımlamıştır. Örneğin iki coğrafi alan arasındaki fiyat dengesizliğinden 

faydalanarak arbitraj yapan bir iş adamı, sürece ve ürüne bir yenilik getirmese de 

girişimci olarak kabul edilmektedir. 

Bir başka tartışma konusu da, literatüre son zamanlarda eklenen iç girişimci 

kavramıdır (intrapreneur). Popüler iş eğilimlerinde, şirket içinde yönetim 

fonksiyonuna sahip çalışanlar, yenilikler yapıyorlarsa iç girişimci olarak kabul 

ediliyorlar. Aldrich ve Zimmer (1986), girişimciyi yöneticiden kesin bir şekilde 

ayırır. Buna göre yönetici, kaynak bağlantılarını, girişimci ise fırsat bağlantılarını 

kuruyor.  

Wennekers ve Thurik (1999) bu önemli ayrıma dikkat çekerler. Yeni girişim şirketi 

(startup) girişimciliğin temelinde bulunmaktadır. Gartner (1988) da bu basit tanımı 

kullanmıştır: Girişimcilik, yeni organizasyon yaratmaktır. Fırsat-merkecil ve kâr-

odaklı bir şirketin rekabetin eksik olduğu ya da kâr marjlarının yüksek olduğu pazara 

giriş yapmak istemesi çok doğaldır. Gereken kârlılık bariyerlerini aştığı zaman da 

bunu başaracaktır. 

Öte yandan yenilik, içinde inovasyon kavramını da barındıran farklı bir olgudur. 

Burada inovasyon kavramı dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. Çünkü özellikle 

Schumpeterian görüşlerden sonra yaygınlaşan inovasyon kelimesi, zaman içerisinde 

anlam genleşmesine uğramış, 1980’ler sonrası önemli popüler iş eğilimlerinden birisi 

haline gelmiştir. Popüler iş kültüründeki genişlemiş anlamının yanı sıra inovasyon, 

keşifle birlikte girişimciliğin önemli parçalarından biri olarak kabul edilmektedir. 

Gartner (1988), girişimcinin davranışsal ve karaktersel özelliklerini de hesaba katar. 

Girişimci, karmaşık bir sürecin baş aktörüdür ve kişisel özelliklerinin bu sürece olan 

etkisi yadsınamaz. Schultz’un da önceki modellerde girişimciyi dışlayan yaklaşımları 

eleştirdiğinden bahsetmiştik. Đncelenen sorulardan birisi, girişimciyi öteki ekonomik 

faktörlerden farklı kılan bir özellik olup olmadığıdır. Örneğin Chicago geleneği, bu 

özellikleri pazar dengesizliğiyle başa çıkma yeteneği ve  bu yeteneği geliştiren eğitim 

olarak soyutlamaktadır. 

.  
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1.2.2 Türkiye’de Girişimcilik 

Yerel literatürde girişimcilikle ilgili akademik çalışma sayısı oldukça azdır. Genel 

olarak çalışmalar Türkiye’deki esnafların ve küçük işletmelerin ekonomik sisteme 

entegrasyonlarına yönelik istatistiki analizlerle sınırlı kalmaktadır. Bunlar arasında 

Dilek Çetindamar tarafından TÜSĐAD için yapılan girişimcilik analizi kültürel 

farklılıklarla ilgili boyutları da ortaya koyması açısından incelemeye değer 

bulunmuştur. Türkiye’de girişimcilikle ilgili problemler aşağıda (Çizelge 1.1) 

özetlenmektedir (Çetindamar, 2002). 

Çizelge 1.1 : Türkiye'de girişimciliğin sorunları (Çetindamar, 2002) 

Problem Detay 

Ekonomik altyapı � Yolsuzluk ve Bürokratik engeller 

� Rekabet gücü açısından yetersizlik 

� Ekonomik istikrarsızlık ve belirsizlik 

Teknolojik altyapı � Düşük AR-GE harcamaları 

Đnsan Kaynakları � Eğitim sorunları ve işsizlik 

Finans yapısı � Her boyutta şirketi etkileyen finansman sorunları 

� Risk sermaye sektörünün eksikliği 

� Devlet tarafından sağlanan AR-GE desteğinin eksikliği 

Yasal düzenlemeler � Yüksek vergi oranı 

� Mevzuatlarla ilgili sorunlar ve bürokratik engellerin 

yatırım yapmayı zorlaştırması 

� Rekabet yasalarının yetersiz oluşu 

� Patent ve telif haklarıyla ilgili düzenlemelerde problemler 

Sosyal, kültürel ve politik altyapı � Girişimci = Köşe dönmeci algısı 

� Devletçi düşünce yapısının getirdiği 'bireyin geçimi 

devletin sorumluluğunda olmalıdır' algısı 

� Rekabetin kötü olduğu yargısı 

� Risk alma eğiliminin düşük olması 

� Đşbirliği konusundaki toplumsal değerlerin az gelişmiş 

olması 

Girişimci teşvikleri ve destek 
mekanizmaları 

� Girişimcilik yönünde hükümet politikalarının olmayışı 

� Girişimcilik eğitim programlarının kısıtlı oluşu 

� Merkezi bir girişimci destek kuruluşu olan KOSGEB 

Girişimcilik enstitütüsünün kaynaklarının yetersiz oluşu 

� Girişimciye destek olacak kurumların az sayıda olması 
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Bunun dışında yapılan bir kaç araştırma, genç nüfustaki girişimcilik özelliklerini 

incelemeye çalışmıştır. Söz konusu araştırmaların örneklemlerinin dar ve homojen 

olmasına dikkat edilmelidir. 

Gürol ve Atsan (2006), üniversite son sınıf öğrencilerinden kısıtlı bir örneklem 

üzerinde girişimcilik karakterini araştırmış ve literatüre paralel sonuçlar 

yakalamışlardır. Buna göre girişimcilik yatkınlığı ile yenilikçi düşünce, başarı açlığı 

ve risk alma eğilimi arasında pozitif korelasyon kurulmaktadır. Türkiye’de çalışan 

profesyonellerin kariyer yönelimlerinin incelendiği başka bir araştırmada Erdoğmuş 

(2004), girişimcilik ile yaratıcılık, servis algısı ve otonomi arasında korelasyon 

olduğuna dair empirik sonuçlar sunmuştur. 

Đncelenen bu makalelerde, dikkat edilmesi gereken bir nokta da girişimcilik 

olgusunun değil, girişimcilik eğiliminin incelendiği gerçeğidir. Girişimci olmak ve 

girişimci olmayı istemek arasındaki farkın altını çizmek gerekir. 

Gürbüz ve Aykol (2009), küçük işletme sahiplerini kapsayan araştırmalarında 

girişimciliğin dinamik ve organik yapısını Türkiye bağlamında inceler. Girişimci 

tarafından kurulan organizasyonun yapısal olarak profesyonelleşmesi ile organik bir 

şekilde ’girişimcilik ruhu’nu devam ettirmesi arasındaki dengeye dikkat edilmelidir. 

Buna benzer makaleler, girişimciliğin sabit ve kesitsel bir olgudan çok süreç yapısına 

sahip olduğunu anlamak adına önemlidir. Pek çok girişimcilik öyküsü benzeri 

ikilemler arasında gidip gelmeler yaşar. 

Benzing ve diğ. (2009), Türk girişimcilerinin motivasyonları arasında en 

önemlilerinin gelir artışı ve iş güvenliğinin sağlanması olduğunu bulmaktadır. Bu 

bulgu, üzerinde uzlaşılan ’girişimci risk alır’ yargısıyla çelişmektedir. Girişimcinin 

kendi iş yaşantısını kontrol edebilmesi (içsel kontrol) sayesinde daha düşük stres 

düzeyine sahip olduğu bir başka bulgu olarak dikkati çeker. Benzing ve diğ. (2009), 

girişimcilerin en büyük problemleri arasında Türk vergi sisteminin yarattığı maliyet 

ve personel yasasının karmaşıklığı gibi çevresel faktörlerin olduğunu saptamıştır. 

Girişimciliğin ekonomik etkileri ve fonksiyonlarına ek olarak girişimcinin ihtiyaç 

duyduğu bilgi, güç, kaynak ve fırsatlara ulaşmasını ve kullanmasını sağlayan 

mekanizmaları da incelemek gerekir. Sıradaki bölümde bu mekanizmaların en 

önemlisi olarak kabul edilen sosyal ağ fenomeni detaylandırılacaktır. 
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1.2.3 Sosyal Ağlar 

Ağlar, belirli düğümler ve bu düğümler arasındaki bağlantılardan oluşan yapılardır. 

Sosyal ağlarda bu düğümler kişiler ve/veya organizasyonlardan oluşurken bağlantılar 

herhangi bir etkileşim veya bağıntıya sebep olabilecek denklemler olarak 

tanımlanabilir. Sosyal ağlarda iki düğüm arasındaki bağlantılara örnek olarak şunlar 

verilebilir: 

- Arkadaşlık / akrabalık / sosyal iletişim,  

- Ekonomik bağımlılık (işçi/işveren/müşteri/tedarikçi...),  

- Ortak bir sosyal (mezun olunan okul, üyelik...) köken paylaşmak, 

- Ortak bir antropolojik kökene (ırk, din, etniklik, doğum yeri...) sahip olmak. 

Gladwell (2002), popüler tarih üzerine yazdığı ”The Tipping Point” isimli kitabında 

18. yüzyıl Kuzey Amerika’sında koloni savaşları sırasında yaşanan bir olaya yer 

vererek sosyal ağların öneminden bahseder (syf.32). Bu hikayede 17 Nisan 1775 

gecesi Boston’dan iki farklı yöne yola çıkan ve görevleri ertesi gün tutuklamalar 

yapmak üzere harekete geçecek Đngiliz askerlerine karşı diğer koloni liderlerini 

uyarmak olan Paul Revere ve William Dawes adlı iki haberci anlatılmaktadır. Paul 

Revere’in ilettiği mesajlar yerlerine doğru bir şekilde ulaşmış ve Charlestown ve 

Medford’da onlarca koloni lideri tutuklanmaktan kurtulmuştur. Öte yanda Dawes 

görevini başaramamıştır ve onun bölgesinde bir çok koloni lideri Đngilizler tarafından 

tutuklanmış, hareket önemli bir yara almıştır. Tarihsel araştırmalar, Revere’in gittiği 

her bölgede kiminle temasa geçeceğini bildiği, önemli yerel figürleri şahsen tanıdığı 

için haberini doğru yerlere ulaştırabildiğini fakat Dawes’ın bu stratejik bağlantılara 

sahip olmadığını göstermiştir. 

Bu olay abartılı da olsa geniş ve etkili kişilerle kurulan bağlantıların verilen görevleri 

gerçekleştirmek konusunda başarı oranını arttırdığını anlatmaktadır. Sağduyumuz, 

özellikle iş konusunda, sahip olduğumuz sosyal ağın genişliğiyle başarı arasında 

pozitif bir ilişki olduğunu düşündürmektedir. Fakat, çok geniş bir ağ ile küçük ama 

etkili bağlantılardan oluşan bir ağın ne tür farklı etkileri olabilir; bağlantıların gücü, 

devamlılığı ve yönetimi bağlantı sayesinde elde edilen avantajlara ne etkide 

bulunabilir veya bağlantıların bağımlılık durumuna gelmesi dezavantajlar yaratır mı 

gibi pek çok soru cevaplandırılmalıdır. 
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Sosyal ağ denildiğinde genel olarak işle ilgili arkadaşlıklar akla gelmektedir. Fakat 

önemli bir miktarda yayın (Anderson ve diğ., 2005; Deakins ve Freel, 2003; Aldrich 

ve Zimmer, 1986; Sanders ve Nee, 1996; Özçelik, 1988; Coleman, 1994) etnik köken 

ve aile bağlantılarının girişimcilikteki pozitif ve negatif etkilerini de sorgulamaktadır. 

Anderson ve diğ. (2005), aile bağlantılarını özel olarak incelediği çalışmasında bu tip 

ağların finansal kaynaktan daha çok; psikolojik destek, uzman işgücü, yönetim 

kadrosu, yeni müşteri, değerli bilgi gibi katkılar yaptığını ortaya koymuştur. Sürece 

etkilerin de kalitatif olarak incelendiği araştırmada aile bireylerini çalıştırmanın yol 

açtığı çeşitli negatif durumların olduğu da belirtilmiştir (a.g.m.). 

Witt ve diğ. (2008), girişimcilerin sosyal ağlarını, kişiler arasında yeni işleri kurucu, 

destekleyici ve geliştirici bağlantılar kurulması olarak tanımlar. Girişimcilik ağları2, 

gereken kaynaklara daha düşük maliyetle erişilmesini veya elde edilmesi maddi 

olarak mümkün olmayan kaynaklara ulaşılmasını sağlamaktadır. Girişimcilik 

ağlarından hareketle sosyal kapital (social capital) olgusunu da tanımlamak gerekir. 

Greve ve Salaff (2003), girişimcinin, ağında bulunan kişisel erişimlerin toplamının 

bu bağlantıların sağladığı avantajlarla birlikte bir sosyal kapital oluşturduğunu 

anlatır.  

Sosyal ilişki ağları, aslında erken sosyoloji literatüründe de biliniyordu. Đnsan 

ili şkileri kavramı, bazı toplumsal fenomenleri açıklamak için Durkheim (1933) 

tarafından da dile getirilmişti. Fakat sosyal kapital kavramını kuramlaştıran 

yaklaşımlar 1960’lardan itibaren sırasıyla Bourdieu, Colema ve Putnam tarafından 

sunulmuştur (Field, 2003). Sosyal kapital konusuna duyulan ilgi 90’ların ikinci 

yarısından itibaren ciddi bir şekilde artmıştır. Bir çok sosyoekonomik olgu, bu 

kavramla açıklanmaya çalışılmıştır (Bowey ve Easton, 2007). Bu noktada literatür 

fazlasıyla sosyolojik kuramsallık içerdiğinden derine inmeyeceğiz. Fakat konuyla 

ilgili noktaların altını çizmek gerekir.  

                                                 
 
2 Girişimcilik ağları olarak kullanılan ifade, girişimciler arasında sosyal ağ oluşturmayı amaçlayan 
organizasyonlarla karıştırılmamalıdır. Girişimcilik ağı, Đngilizce’de ‘entrepreneurial network’ olarak 
ifade edilmektedir. Diğer organizasyonlar (Endeavor gibi), girişimci ağlarıdır ve Đngilizce’de 
‘entrepreneur networks’ olarak anılmaktadır. 
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Coleman (1994), yükümlülük/beklenti asimetrisi (obligation and expectation 

asymmetry) kavramını tanımlamıştır. Buna göre A kişisi B kişisine bir iyilik yapar ve 

karşılık alacağına güvenirse bu durum A’da bir beklenti yaratacaktır. B ise kurduğu 

güven ilişkisini devam ettirmek için bu iyiliğin karşılığında bir yükümlülüğe 

girmektedir. Ne kadar çok kişi için bir iyilik yaparsanız o kadar alacaklı olursunuz. 

Üstelik bu alacak ve borçlar karşılıklı değişilemediğinden (birbirini 

sıfırlamayacağından) toplam ağın yarattığı etki artar. Bu durumda sosyal çevresini 

geniş tutan ve bu asimetrik yapıyı başaran kişi, sahip olduğu kapitalden maksimum 

fayda sağlamaktadır. Yükümlülük/beklenti asimetrisinin dayandığı temel mekanizma 

ise ’güven’dir.  

1.2.4 Girişimcilik Sürecini Etkileyen Karakteristik Özellikler  ve Faktörler  

Girişimcilik ağlarının girişimlerin başarısıyla ilişkilendirildiği ’A ğ başarısı hipotezi’ 

(Network Success Hypothesis) konusunda bir çok çalışma bulunmaktadır (Birley, 

1985; Donckels ve Lambrecht, 1995; Johannisson, 1996; Brüderl ve Preisendörfer, 

1998). Bazı empirik çalışmalarda ise belirgin bir korelasyon bulunamamıştır (Aldrich 

ve Reese, 1993, Witt ve diğ., 2008). Öte yanda Bates (1994) Asyalı göçmen 

girişimcilerde sosyal ağların yarattığı bağımlılık problemlerini irdelemiştir. Bu 

konuda farklı tartışmalara rağmen girişimcilik ağlarının farklı noktalarda girişimcilik 

sürecine etki ettikleri konusunda bir uzlaşma bulunur.  

Girişimcilik süreci incelendiğinde bu sürece etki eden karakteristik özellikler ve 

çevresel faktörler olduğu dikkati çekmektedir. Bowey ve Easton (2007), bu konuda 

yaptıkları çalışmada dikey ve yatay iş ili şkilerinde sosyal kapital kullanımının 

etkilerini ortaya koyar.  

Girişimci merkezli modellere göre girişimci ve sosyal ağ karakteristikleri, 

girişimcilik sürecine etki etmektedir. D’Intino ve diğ. (2007), girişimcilerin kişisel 

özelliklerini incelerken liderlik (veya kendi kendine liderlik - self-leadership) 

özelliklerine dikkat çekmiştir. Girişimcinin kendi öğrenme tekniklerini, davranış 

şekillerini ve düşünce yöntemlerini kolayca düzenleyebilmesi olarak özetlenebilen 

kendi kendine liderlik; içsel kontrol odağı (internal locus of control), kendi kendini 

izleme (self-monitoring), otonomi ihtiyacı gibi özellikleri de beraberinde 

getirmektedir. 
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Aldrich ve Zimmer (1986), kişilik özellikleri altında; içsel kontrol odağı, agresiflik, 

hırs, marjinallik, başarı açlığı ve liderlik güdüsü özelliklerini toplamıştır. Fakat 

Aldrich ve Zimmer, bu özelliklerin girişimciyi diğer insanlardan ayırt etmesine ve 

girişimciliğin temel karakter farklılıklarıyla açıklanabilmesine şüpheyle yaklaşmıştır 

(a.g.m.). 

Girişimcinin bazı özellikleri veya durumları da girişimcilikle ilgili karakteristikler 

olarak sınıflandırılabilir. Açıktır ki; eğitim, bilgi, uzmanlık ve deneyim girişimcinin 

yapacağı işi seçmesinde ve bu işi yapabilmesinde önemli etkiye sahip olacaktır. 

Benzer şekilde yaptığı işteki yeterlilik (competence), kaynak ihtiyacını belirleyecek 

ve rekabet konusunda avantaj sağlayacaktır. Mort ve Weerawardena (2006), yeni 

ağlar oluşturma konusundaki proaktiflik ve agresiflik ile özellikle uluslararası 

girişimler yaratma arasında pozitif korelasyon bulmuştır. Girişimcilik sürecinin 

başlamasında önemli rol oynayan durumsal faktörlerin birisi de işten çıkarılma veya 

işten memnuniyet duymama durumudur. 

Girişimcinin sosyal ağının özellikleri, girişimcilik sürecini farklı aşamalarda 

etkilemektedir. Ağ bağlantılarının güçlü veya zayıf olması, bu bağlantılardan elde 

edilecek avantajı belirleyecektir. Eş, akraba, aile veya yakın arkadaş ili şkileri, 

genellikle güçlü bağlar olarak tanımlanırken, bunun dışında kalan iş ortağı/arkadaşı, 

eski çalışan/işveren/meslektaş ile olan bağlantılar zayıf bağ olarak kabul edilir. 

Benzer bir sınıflandırma formal ve informal ağ yapıları olarak karşımıza çıkar. Farklı 

araştırmacılar ise bağlantının gücünü iletişim yoğunluğu, karşılıklı çıkar ilişkisi gibi 

değişik parametreleri referans alarak belirlemeye çalışmıştır (Brüderl ve 

Preisendörfer, 1998; Bowey ve Easton, 2007). Ağın büyüklüğü, çeşitlili ği, 

yoğunluğu ve girişimcinin ağ içerisindeki konumu da değişik empirik çalışmalarda 

analiz edilmiştir (Hansen, 1995; Greve ve Salaff, 2003; Hoang ve Antoncic, 2003). 

Mort ve Weerawardena (2006), girişimci ağının esnek olmadığı durumlarda fırsat 

alanlarının daralmasına dikkat çekmiştir. Son olarak büyük ağlara olan mesafe de 

önem kazanmaktadır. Aktif sosyal ilişkiler yaşanan mezun dernekleri, sivil toplum 

örgütleri gibi yapılanmalara yakın olan girişimcilerin ağlarını genişletme 

potansiyelleri taşıdığı bilinen bir durumdur. 
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Karakteristik özellikler haricinde bazı faktörlerin de girişimcilik sürecine dahil 

olduğu bilinmektedir. Örneğin girişimciliğin başlangıç durumu (başlangıçta sahip 

olunan kaynaklar ve fırsatlar, özgün fikir, vs.) sürecin hızlanmasında itici rol 

oynamaktadır. Deakins ve Freel (2003), başlangıç aşamasında girişimcinin ve/veya 

ailesinin sahip olduğu finansal kaynakların ve müşteri/tedarikçi portföyünün 

girişimcilik sürecinde etkili olduğunu bulmuştur. 

Kültürel öğeler de girişimcilik sürecine doğrudan etki eder. Yerel bir örnek vermek 

gerekirse, Ahiska (2006), Türkiye’de 1980’ler sonrası yükselen yuppie3 sınıfında 

girişimciliğin çok popülerleştiğine ve popüler medya tarafından motive edildiğine 

dikkat çeker. Benzer şekilde Aldrich ve Zimmer (1986), Amerikan rüyası kavramına 

gönderme yapmıştır. Hofstede (1991), toplumun kollektivist veya bireyselci 

yapısının (Çizelge 1.2) girişimciliğe olan etkilerini incelerken; Triandis (1972), 

idiocentric (kollektivist toplumda bireyselci kararlar verme) ve allocentric 

(bireyselci toplumda kollektivist tavır) davranışların etkilerini sorgulamıştır. 

Toplumdan kaynaklanan kültürel etmenler girişimci davranışına motivasyon 

sağlamak, kaynaklara erişimi kolaylaştırmak ya da paylaşımı engellemek gibi pozitif 

ya da negatif etkilerde bulunmaktadır.  

Kültürel yapı farklılıklarının sosyal ağlarla girişimcilik arasındaki ilişkiyi etkilediği 

empirik çalışmalarla da desteklenmektedir. Örneğin Witt ve diğ. (2008) Almanya’da 

negatif etki bulurken; Johannisson (1996), Đsveçte pozitif ilişki ortaya koyar. Greve 

ve Salaff (2003); Đtalya, Norveç, Đsveç ve ABD ülkelerinde yaptığı araştırmalarda ağ 

karakteristiklerinde belirgin farklar olduğunu gösterir. Batjargal (2007), Çin ve 

Rusya girişimcileri arasında benzer farklılıkları inceler. 

Etnik köken, azınlık olma durumu ve benzer sebeplere dayanarak ekonomik/kültürel 

dışlanma (displacement) özellikle kollektivist toplumlarda girişimciliği teşvik 

etmekte, engellemekte ya da kaynaklara ve fırsatlara erişimi etkilemektedir. Özçelik 

(1998), Türkiye’deki azınlıkların girişimcilik ve çalışma hayatlarını ele aldığı tezinde 

girişimcilik ağlarıyla köken ve dışlanma arasında belirgin korelasyonlar yakalamıştır. 

 

 

                                                 
 
3 Yuppie: Young, Urban, Professional – genç, şehirli ve profesyonel kelimelerinden türetilmiş, 
1980’ler sonrası şehirli, 20-30 yaş arası, maddi olanaklara sahip kariyer sahibi toplumsal sınıftır. 
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Çizelge 1.2 : Bireyselci-kollektivist toplum karşılaştırması (Hofstede, 2009) 

Bireyselci Toplumlar Kollektivist Toplumlar 

� Birey, kendisine ve yakın ailesine bakmayı 
ön planda tutar. 

� Bireyler, geniş ailelere/klanlara aidiyet 
duyar ve sadakat karşılığı korunma edinir. 

� ’Ben’ bilinci � ’Biz’ bilinci 

� Gizlilik ve özel hayat hakkı � Aidiyet duygusu 

� Bireysel ifade � Harmoni 

� ’Di ğerleri de bireydir’ yaklaşımı � ’Di ğerleri’ bizdendir/değildir yaklaşımı 

� Bir kişi bir oy � Oy grup tarafından belirlenir 

� Suçluluk duygusu  � Utanç duygusu 

� ’Ben’ kelimesi vazgeçilmez. � ’Ben’ kelimesini kullanmak yanlıştır 

� Nasıl öğrenileceği için eğitim  � Nasıl yapılacağı için eğitim 

� Görev ilişkilerden üstündür � Đlişkiler görevden üstündür 

 

Çevresel faktörlerden birisi de ülke ekonomisinin girişimciliğe yaptığı katkılardır. 

Devletin kolaylaştırıcı ya da zorlaştırıcı mekanizmaları, vergisel avantajlar 

girişimcilik sürecini etkilemektedir. Shapero (1984), devlet destekli ya da desteksiz 

girişimcilik programlarının ve finans organizasyonlarının katkılarını ele almaktadır. 

Bir çok ülkede girişimciler için uygulanan risk sermayesi programları, inkubasyon 

mekanizmaları ve akademik destekler girişimcilere başlangıç kaynakları 

sağlamaktadır. Bazı ülkelerde uygulamaya geçen korumalı (Örn. teknokentler) ve 

korumasız (Örn. Silikon Vadisi) teknoloji kümelerinin girişimciler için önemli 

katkılar sağladığı bilinmektedir (Cooper ve Folta, 2000). 

Son olarak girişimcinin yaptığı işle ilgili faktörler girişimcilik sürecine 

katılabilmektedir. Kirzner (1984), inovasyona, arbitraja veya spekülasyona dayalı 

girişimcilik stratejilerinin farklılıklarına dikkat çekmiştir. Yüksek teknoloji 

firmalarını incelediği araştırmasında Elfring ve Hulsink (2003), endüstri bağlamının 

yarattığı farklılıkları inceliyor. Benzer şekilde aktivitenin radikal ya da marjinal 

değişiklik içermesi de (inovasyon derecesi – degree of innovation) sürecin farklı 

işlemesine neden olabiliyor. Aynı araştırmada endüstinin dinamik veya statik içeriğe 

sahip olmasının özellikle rekabet anlamında girişimciliğin gidişatını etkilediği 

gösterilmektedir (a.g.m.). 
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1.2.5 Girişimcilik Süreci 

Girişimciliğin ekonomik anlamının yanısıra, kronolojik bir süreç olma özelliği de 

literatürde yaygın olarak incelenir. Değişik tipte girişimcilik hikayeleri 

incelendiğinde belli bir süreç şablonunun söz konusu olduğu dikkat çeker (Wilken, 

1979; Moore, 1986; Witt, 2004). Farklı araştırmacılar farklı tipte süreçler 

tanımlamıştır. Moore (1986) tarafından sunulan model (Şekil 1.1) inovasyon temelli 

girişimlerde sürecin işleyişini ve etkenleri ele almıştır. 

 

 

Şekil 1.1 : Moore (1986) tarafından önerilen girişimcilik modeli 

 

 

Şekil 1.2 : Witt (2004) tarafından önerilen etkileşim modeli 

 

YENĐLĐK TETĐKLEY ĐCĐ OLAY UYGULAMA GEL ĐŞĐM 

ÇEVRE 
Fırsatlar 
Rol modelleri 
Yaratıcılık 

ÇEVRE 
Rekabet 
Kaynaklar 
Inkubasyon 
Devlet politikaları 

ÇEVRE 
Rakipler 
Müşteriler 
Tedarikçiler 
Yatırımcılar 
Bankalar 
Avukatlar 
Kaynaklar 
Devlet politikaları 

KĐŞĐSEL 
Başarım 
Kontrol odağı 
Belirsizlik toleransı 
Risk alma 
Ki şisel değerler 
Eğitim 
Deneyim 

KĐŞĐSEL 
Risk alma 
Đş memnuniyetsizliği 
Đş kaybı 
Eğitim 
Yaş 
Bağlılık 

SOSYOLOJĐK 
Ağlar 
Takımlar 
Ebeveynler 
Aile 
Rol modelleri 

KĐŞĐSEL 
Girişimci 
Lider 
Yönetici 
Bağlılık 
Vizyon 

ÖRGÜTSEL 
Takım 
Strateji 
Yapı 
Kültür 
Ürün 

Endüstri 

Strateji 

Cinsiyet 

Kaynaklar 

Sosyal Ağ 
Aktiviteleri 

Sosyal Ağ 
Büyüklüğü ve 

Çeşitliliği 

Sosyal Ağdan 
Net Kazanım 

Đşletme 
Başarısı 

Ağ kurma yeteneği 
Kültür 

Soğurma kapasitesi 
Ağ maliyeti 

Firma büyüklüğü 

Niyet 
Nitelikler/vasıflar 
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Benzer modeller incelendiğinde, girişimciliğin ilk aşamasının girişimcilik kararıyla 

başladığı görülür. Girişimci çeşitli metodlarla iş kurma için gerekli kaynaklara, iş 

gücüne, fikirlere ve fırsatlara ulaşır ve işi şirketleştirir.  Moore modelini örnek olan 

araştırmalar, hangi faktörlerin sürecin hangi aşamasında etkili olduğuna dair farklı 

öneriler sunmuşlardır. Adımların işleyişinde küçük farklılıklar ve değişik yaklaşımlar 

dikkati çekse de girişimcilik sürecinin doğrusal bir akışa sahip olduğu konusunda bir 

görüş birliği olduğu söylenebilir. 

Öte yandan Witt (2004), girişimciliğin sosyal ağ etkileşimini ele alan daha farklı bir 

model sunmaktadır (Şekil 1.2). Bu modele göre aktörler, kaynak değişimlerini sosyal 

ağları üzerinden daha düşük maliyetle paylaşmaktadırlar. Önerilen model, kronolojik 

adımlardan oluşan seriden ziyade çeşitli faktörlerin etkileşim haritasını içermektedir. 

1.3 Kuramsal Model 

Girişimcilik sürecinin incelenmesi amacıyla tezin kapsamına uygun kuramsal bir 

model geliştirilmesi gerekmektedir. Kuramsal model iki ana parçadan oluşacaktır: 

Girişimcilik kararıyla başlayan doğrusal bir süreç ve bu sürecin değişik aşamalarında 

rol alan etkenler. 

Süreç tartışması bir önceki bölümde incelenmiştir. Moore (1986), girişimcilik 

sürecinin bir yenilikle başlaması gerektiğini önermiştir. Oysa yenilik her zaman 

başlangıç noktası olmayabilir. Daha önce aktarılan girişimcilik ve yenilik tartışmaları 

düşünüldüğünde (Wennekers ve Thurik, 1999; Gartner, 1988) tamamlayıcı bir model 

olması amacıyla bu sürecin girişimcilik kararı ile başlatılması uygun görünmektedir. 

Buna göre girişimci, iş kurma kararını vermesiyle birlikte uygulamaya geçmektedir. 

Uygulama aşamasını biraz daha detaylandırmak gerekir. Girişimci, işinin gerektirdiği 

kaynaklara, fırsatlara ve bilgilere erişmeyi amaçlar. Witt (2004) tarafından da 

önerildiği gibi bu aşama sosyal kapitalin işlevselleştirilmesiyle mümkün olmaktadır. 

Bu bileşenler bir araya getirildikten ve oluşum tamamlandıktan sonra girişimcinin 

amacı sürekliliğin sağlanması olmalıdır. 
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Girişimcilik sürecinin değişik aşamalarında farklı etmenlerin rol aldığı bir gerçektir. 

Etmenleri girişimci merkezli (karakter, profesyonel özellikler, sosyal ağ yapısı) ve 

çevresel faktörler (başlangıç durumu, kültürel yapı, ekonomik durum, yasal 

düzenlemeler ve işsel/sektörel bağlam) olarak ikiye ayırmak mümkündür. Literatür 

araştırması sonucu elde edilen bulgular bu kategorizasyona göre yerleştirilmi ş ve 

aşağıdaki çizelgelerde (Çizelge 1.3 ve Çizelge 1.4) özetlenmiştir.  

Çizelge 1.3 : Girişimcilik sürecine etki eden girişimci merkezli özellikler 
(Literatürden derlenen) 

Giri şimcinin karakter özellikleri 
Kendi kendine liderlik etme D'Intino ve diğ. (2007), Aldrich ve Zimmer (1986) 
Hırs Gartner (1988), Aldrich ve Zimmer (1986) 
Risk alma Gartner (1988) 
Rol modelleri Gartner (1988), Aldrich ve Zimmer (1986) 
Proaktif yaklaşım Mort ve Weerawardena (2006) 
 
Giri şimcilik profesyonel özellikleri 
Bilgi/uzmanlık/deneyim Wennekers ve Thurik (1999) 
Eğitim Witt ve diğ. (2008), Arenius ve Clercq (2005) 
Yeterlilik Wennekers ve Thurik (1999) 
 
Sosyal ağ özellikleri 
Güçlü/zayıf bağlar Brüderl ve Preisendörfer (1998), Bowey ve Easton (2007) 

Ağ büyüklüğü 
Hansen (1995), Greve ve Salaff (2003),  
Hoang ve Antoncic (2003) 

Ağ çeşitlili ği 
Hansen (1995), Greve ve Salaff (2003),  
Hoang ve Antoncic (2003) 

Ağ yoğunluğu/esnekliği Mort ve Weerawardena (2006), 

Ağ yapısı (formal/informal) 
Donckels ve Lambrecht (1995), Hill ve diğ. (1999),  
Arenius ve Clercq (2005), Mort ve Weerawardena (2006) 

Büyük ağlara mesafe Bowey ve Easton (2007), Johannisson ve Monsted (1997) 
Çıkar asimetrisi Coleman (1994), Hoang ve Antoncic (2003) 

 

1.3.1 Karakter Özellikleri 

Girişimcinin karakter özellikleri, girişimci merkezli analizlerde ağırlıklı olarak 

incelenmiştir. Tezin amacı düşünülerek, kontrollü görüşmeler sırasında analiz 

edilemeyecek karakteristik faktörler gözardı edilmiştir. Kendi kendine liderlik etme 

(self-leadership) özelliğinin bir çok kişisel parametreyi içinde barındırdığını öne 

süren D'Intino ve diğ. (2007) bu konuda geniş bir model hazırlamıştır. Aldrich ve 

Zimmer (1986), yaptıkları empirik çalışmada bu ve benzeri karakter özelliklerinin 

etkilerine şüpheyle yaklaşmışlardır. 
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Gartner (1988), erken dönem empirik çalışmaları toparladığı geniş literatür 

çalışmasında birey karakteristiklerine dair araştırmaları özetlemiştir. Buna göre hırs, 

başarıya açlık, risk alma yatkınlığı, liderlik ve kontrol gibi pek çok özelliğin 

girişimciliği etkilediği düşünülmektedir. Uluslararası pazarlara açılmak ve sosyal ağı 

genişletme yetisini sağlayan sosyal proaktiflik de girişimcilik başarısıyla pozitif 

olarak ilişkilendirilmiştir (Mort ve Weerawardena, 2006). 

1.3.2 Profesyonel Özellikler 

Girişimcilerin profesyonel özellikleri, büyük oranda eğitim ve kariyer geçmişinde 

şekillenmektedir. Witt ve diğ. (2008), kurdukları modelde girişimcinin eğitimi ve 

deneyimini girişim başarısıyla ilişkilendirmişlerdir. Her ne kadar bu araştırmada 

eğitim ve başarı arasında belirgin bir korelasyon bulunmamış olsa da özellikle 

sektörel deneyimin önemli bir etken olduğu gösterilmiştir. Arenius ve Clercq (2005) 

eğitimin işsel faaliyetlerden ziyade sosyal ağın özelliklerini tamamlayıcı bir faktör 

olabileceğini göstermiştir. Wennekers ve Thurik (1999), özellikle yeniliğe dayalı 

girişimlerde teknik uzmanlığın ve işsel deneyimin önemine dikkat çeker. Yeterlilik 

de eğitimle ve deneyimle oluşan çok boyutlu faktörlerden biri olarak modele dahil 

edilebilir (a.g.m.).  

1.3.3 Girişimcinin Sosyal Ağı 

Girişimcinin sahip olduğu sosyal ağ, araştırmanın konusu olması itibariyle geniş bir 

şekilde incelenmiştir. Sosyal ağ literatüründe önemli yer tutan kavramlardan birisinin 

sosyal kapital olgusu olduğundan daha önce söz edilmiştir. Sosyal kapital, 

girişimcinin işlevlendirebileceği sosyal ağ kaynaklarının değer toplamı olarak 

özetlenebilir. Sosyal ağların çeşitli boyutlarının farklı şekillerde girişimciliği 

etkilediği bilinmektedir. 

Öncelikle girişimcinin sahip olduğu sosyal ağ bağlantılarının güçlü veya zayıf 

olması, bu ağlardan elde edilen değeri etkilemektedir (Brüderl ve Preisendörfer, 

1998; Bowey ve Easton, 2007). Daha önce bahsedildiği gibi, ağ bağlantılarının güçlü 

veya zayıf olması konusunda ortak bir görüş yoktur. Aile bağlantılarının genellikle 

güçlü bağlardan sayılmasına rağmen uzak aile fertleri veya çok yakın arkadaşların 

hangi kategoride değerlendirileceği modele göre değişmektedir.  
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Sahip olunan ağ yapısının formal ve informal bağlantılar içermesi bir çok araştırmacı 

tarafından etkin bulunmuştur (Donckels ve Lambrecht, 1995; Hill ve diğ., 1999; 

Arenius ve Clercq, 2005; Mort ve Weerawardena,2006). Girişimcinin sosyal ağının 

büyük ve çeşitli olması durumu da değişik empirik çalışmalarda analiz edilmiştir 

(Hansen, 1995; Greve ve Salaff, 2003; Hoang ve Antoncic, 2003).  

Sosyal ağın kolayca genişletilebilmesi olarak tanımlanabilecek esneklik durumunun 

fırsat alanlarının kullanımını etkilediği bilinmektedir. Mort ve Weerawardena (2006), 

esneklik tanımına uygun olarak sosyal ağın yönetilerek genişletilebiliyor olmasının 

önemine dikkat çeker. Girişimcinin sahip olduğu sosyal kapitalden optimum faydayı 

sağlamasının yükümlülük/beklenti asimetrisine bağlı olduğu daha önce irdelenmişti 

(Coleman, 1994). Bu durum, girişimcinin sosyal ağlarda yalnızca tüketici olmadığı, 

aynı zamanda edindiği kazanımlar karşılığında diğer bağlantılarına fayda sağladığı 

durumlarda sosyal kapitalinin toplam avantajını arttırması olarak özetlenebilir 

(Hoang ve Antoncic, 2003). Son olarak Bowey ve Easton (2007) ile Johannisson ve 

Monsted (1997), bireyin etkin ve büyük ağlara olan mesafesinin önemine dikkat 

çekerler. 

1.3.4 Girişimcili ğin Başlangıcı 

Girişimciliğin başlangıcında sahip olunan fırsat ve kaynak havuzunun girişimcilik 

sürecini hızlandırdığı bilinmektedir (Arenius ve Clercq, 2005; Deakins ve Freel, 

2003; Witt, 2004; Witt ve diğ., 2008). Kapsamlı bir girişimcilik modeli kuran Moore 

(1986), iş memnuniyetsizliği ve işten çıkma durumlarını bu aşamaya dahil etmiştir. 

Girişimciliğe yol açan fikrin özgünlüğü ise girişimciliğin başlangıcı ve devamında 

bazı fenomenlerin açıklanmasında kullanılmıştır (Johannisson ve Monsted, 1997; 

Elfring ve Hulsink, 2003). 

1.3.5 Kültürel ve Toplumsal Faktörler 

Kültürel değer yargıları, sosyal kabuller ve baskın sosyal öğelerin girişimci 

karakterinin ve davranışının şekillenmesinde rol oynadığı çeşitli araştırmalarda ele 

alınmıştır (Triandis, 1972; Aldrich ve Zimmer, 1986; Hofstede, 1991; Çetindamar, 

2002; Ahiska, 2006). Toplumsal yapılardaki farklılıkların benzer faktörleri farklı 

şekillerde etkilediği de empirik olarak gösterilmiştir (Witt ve diğ., 2008; Johannison, 

1996; Greve ve Salaff, 2003; Batjargal, 2007). 
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Etnik, dinsel ve benzeri köken farklılıklarının girişimci davranışlarını etkilediği ve 

dışlanmış toplulukların girişimleri farklı yönleriyle araştırılmıştır (Gartner, 1988; 

Özçelik, 1998; Bates, 1994; Hofstede, 2009). 

Çizelge 1.4 : Girişimcilik sürecine etki eden çevresel ve durumsal faktörler 
(Literatürden derlenen) 

Başlangıç faktörleri 

Başlangıç fırsatları ve kaynakları 
Arenius ve Clercq (2005), Deakins ve Freel (2003),  
Witt (2004), Witt ve diğ. (2008) 

Orijinal fikir Johannisson ve Monsted (1997), Elfring ve Hulsink (2003) 
Đş memnuniyetsizliği/işten 
çıkarılma 

Moore (1986) 

 
Kültürel faktörler 

Toplumsal destek 
Triandis (1972), Aldrich ve Zimmer (1986),   
Hofstede (1991), Çetindamar (2002), Ahiska (2006) 

Etnik dışlanma/azınlık etkileri 
Gartner (1988), Özçelik (1998), Bates (1994),  
Hofstede (2009) 

Sosyal kabullenme  ve değer 
yargıları 

Triandis (1972), Hofstede (1991), Çetindamar (2002), 
Ahiska (2006), Witt ve diğ. (2008), Johannison (1996),  
Greve ve Salaff (2003), Batjargal (2007) 

 
Ekonomik/yasal faktörler 

Destek programları 
Shapero (1984), Johannisson ve Monsted (1997),  
Cooper ve Folta (2000) 

Yasal düzenlemeler Çetindamar (2002), Benzing ve diğ. (2009), Batjargal (2007) 
Ekonomik durum Littunen (2000) 
 
Đşsel/sektörel faktörler 
Đnovasyon derecesi 
(radikal/marjinal) 

Elfring ve Hulsink (2003) 

Strateji 
(Arbitratif/spekülatif/inovatif) 

Kirzner (1984) 

Endüstri bağlamı 
Bruderl ve Preisendorfer (1998), Littunen (2000),   
Hoang ve Antoncic (2003), Witt (2004), Moensted (2006), 
Mort ve Weerawardena (2006) 

 

1.3.6 Ekonomi ve Devletin Rolü 

Makroekonomik durum, girişimciliğin başlangıcında ve gidişatında önemli etkilere 

sahiptir (Littunen, 2000). Devletin de girişimciliği teşvik edici programlar 

oluşturması (finansal kaynaklar, teknoparklar, inkubasyon programları) çeşitli 

araştırmalarda değerlendirilmiştir (Shapero, 1984; Johannisson ve Monsted, 1997; 

Cooper ve Folta, 2000). Benzer şekilde idari yapı, yasal düzenlemeler ve 

vergilendirmeyle ilgili problemlerin girişimcilikte negatif etkide bulundukları 

işlenmiştir (Çetindamar, 2002; Benzing ve diğ., 2009; Batjargal, 2007). 
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1.3.7 Đşsel ve Sektörel Faktörler 

Girişimciler, kurdukları işin niteliklerinden, yapısal avantajlarından ve 

dezavantajlarından etkilenmektedirler. Kurulan işin sahip olduğu inovasyon 

derecesinin sürece olan etkileri Elfring ve Hulsink (2003) tarafından sorgulanmıştır. 

Kirzner (1984), girişim stratejisinin (inovasyon, spekülatif veya arbitratif) süreçsel 

farklılıklarını irdelemiştir. Ek olarak, iş kurulan endüstrinin kendine has özellikleri 

pazar yapısıyla birlikte sürece etki etmektedir (Bruderl ve Preisendorfer, 1998; 

Littunen, 2000; Hoang ve Antoncic, 2003; Witt, 2004; Moensted, 2006; Mort ve 

Weerawardena, 2006). 

1.3.8 Model Önerisi 

Süreç ve faktörler biraraya getirildiğinde ortaya çıkan kuramsal model Şekil 1.3 

üzerinde görselleştirilmi ştir. 
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Şekil 1.3 : Öngörülen Girişimcilik Süreci

Öngörülen Giri şimcilik Süreci 

Girişimcilik Kararı 

Oluşum 

Gelişme/Başarı Silinme/Ba şarısızlık 

Girişimcinin Karakter Özellikleri 
- Kendi kendine liderlik etme 
- Hırs 
- Risk Alma 
- Rol Modelleri 
- Proaktif yaklaşım 

Ekonomik ve Yasal Faktörler 
- Destek programları 
- Yasal düzenlemeler 
- Ekonomik durum 

Sosyal Ağ Özellikleri 
- Güçlü/Zayıf bağlar 
- Ağ büyüklüğü 
- Ağ çeşitliliği 
- Ağ yoğunluğu/esnekliği 
- Ağ yapısı (formal/informal) 
- Büyük ağlara mesafe (okul, iş örgütleri, vs.) 
- Çıkar asimetrisi 

Đşsel ve Sektörel Faktörler 
- Đnovasyon derecesi (radikal/marjinal değişiklik) 
- Strateji (Arbitratif/Spekülatif/inovatif) 
- Endüstri bağlamı 

Başlangıç Faktörleri 
- Başlangıç fırsatları 
- Orjinal Fikir 
- Başlangıç kaynakları 
- Đş memnuniyetsizliği/işten çıkarılma 

Potansiyel Giri şimci 

Girişimcinin Profesyonel Özellikleri 
- Bilgi / Uzmanlık/Deneyim 
- Eğitim 
- Yeterlilik 

Kültürel Faktörler 
- Toplumsal destek 
- Etnik dışlanma/Azınlık etkileri 
- Sosyal kabullenme 
- Değer yargıları 

Fırsatlar Kaynaklar Bilgi 

Giri şimcilik Kararı 

Ağ Kaynaklarına Eri şim 

Kaynakların Kullanımı / Yeni Đş Oluşturma 

Yeni Đşin Pazarda Yerle şmesi 
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2.  ARAŞTIRMA 

2.1 Yöntem Seçimi 

Literatür araştırması sırasında girişimcilik araştırmalarında üç temel yöntem 

kullanıldığı dikkati çekmektedir. Birinci yöntem tamamen kantitatif araştırmalara 

dayanır. Bu tip araştırmalarda belirli bir teorik yapı kurulur, geniş bir örneklem 

üzerinde yapılacak anket çalışmasından sayısal analiz yöntemleriyle çeşitli desenler 

bulunması amaçlanmaktadır. Đkinci yöntem, küçük örneklemlerde yapılacak kalitatif 

bir keşif çalışması sonrasında bulguların daha büyük örneklemlerde test edilmesine 

dayanmaktadır. Üçüncüsü ise tamamen kalitatif araştırmalara dayanan keşif 

çalışmalarıdır. 

Yöntem tartışması literatürde yer kaplayan bir konudur. Genelde empirik çalışma 

eksikliği son yıllarda artan ilgiyle bir miktar kapanmış görünüyor. Fakat araştırma 

metodları konusunda tartışma sürüyor. Literatürde pek çok araştırmacı, girişimcilik 

alanını diğer araştırma alanlarından ayırarak kalitatif araştırmaları önermektedir 

(Johannisson ve Monsted, 1997; Hill ve diğ., 1999; O’Donnell ve diğ., 2001; Hoang 

ve Antoncic, 2003; Anderson ve diğ., 2005; Bygrave, 2007; Neergaard ve Ulhoi, 

2007; McKenzie ve Sud, 2008). Aldrich ve Reese (1993), girişimcilerin, 

kariyerlerinin belli noktalarından kesit alınarak karşılaştırmalı analiz yapılmasını 

önermektedir. Aksi halde herhangi bir faktörün başarıyla ilişkilendirebilmesi 

mümkün olmayacaktır. 

Bu tezin araştırma kurgusu sırasında kantitatif yöntemleri kullanmamızı engelleyen 

bir kaç faktör bulunmaktadır. Öncelikle yerel literatürde kültürel, ekonomik ve 

sosyal yapımızla girişimcilik süreçleri arasında bağ kuran öncül bir araştırma 

bulunmamaktadır. Zaten araştırmanın amacı ileri dönemde yapılacak benzeri 

araştırmalara baz bir model oluşturmaktır. Đkinci faktör ise zaman ve bütçe 

yetersizliği sorunudur. Bu alanda yapılacak araştırmaların uzun soluklu ve geniş 

örneklemli olmaları kaçınılmaz olacaktır. Buna bağlı bir başka sebep ise yerel 

girişimcilerle ilgili organizasyonların yetersiz oluşu nedeniyle girişimci örneklemine 

erişimin zor olmasıdır. 
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Literatürdeki benzer örneklerden yola çıkılarak ve amaca en uygun metod olacağı 

düşünülerek, araştırma için kalitatif yöntem seçilmiştir. Araştırma kapsamında 

referans yöntemiyle belirlenen girişimci örnekleminden seçilen kişilerle detaylı 

görüşmeler yapılmıştır. Örneklem, girişimcilik sürecini tamamlamış ve iş yapan 

girişimcilerden seçilmiştir. 

2.2 Yöntem 

Yöntem konusunda Neergaard ve Ulhoi (2007) tarafından derlenen ‘Handbook of 

Qualitative Research Methods in Entrepreneurship’ kitabı değerli bir kaynak olarak 

görülmektedir. Bu yayındaki makaleler, girişimcilik bağlamıyla kalitatif araştırma 

metodolojisini tartışmaktadır. 

Araştırma öncesinde Bygrave (2007) tarafından önerildiği şekilde bir kuramsal 

model oluşturuldu (Şekil 1.3). Sürece etki ettiği kuramsal olarak saptanan özellik ve 

faktörlerin test edilmesi amacıyla bir görüşme çerçevesi oluşturuldu (Ek.A.1 ve 

Ek.A.2). Görüşme için seçilecek girişimcilerle bu çerçeve dahilinde detaylı bir 

görüşme yapılarak ilgili etkenlerin girişim sürecine olan etkilerini belirleme yöntemi 

kurgulandı. Bu arada girişimcilerin hayat hikayeleri ve konunun bütünüyle ilgili 

algısal yargıları da araştırma sonuçlarına dahil edildi. 

Görüşme, kalitatif araştırma için kritik önem taşıyor. Brundin (2007), bu gerçek 

zamanlı veri toplama mekanizmasının kullanımında samimi görüşmelerin önemine 

dikkat çekerken öznel algı aktarımı sırasında verilerin yanıltıcı sonuçlar temsil 

edebileceği konusunda uyarılarda bulunmuştur. Bygrave (2007) ve Neergaard ve 

Ulhoi (2007) de görüşmecinin nesnel olmayan yargılarla yönlendirici olabileceği 

konusunda da uyarılarda bulunmuştur. 

Bu görüşmeler, cevap veren kişinin hayat hikayesi anlatması formatında olacaktır. 

McKenzie (2005), hayat hikayelerinin zaman içerisinde değişebileceği ve görüşen-

görüşülen arasındaki algısal ve durumsal faktörlerden etkilenebileceği konusunda 

uyarır.  Bu yüzden görüşme esnasında mümkün olduğu kadar görüşme bağlamından 

uzak durulması önerilir.  
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Görüşmelerde dürüst cevap verme davranışının pekiştirilmesi amacıyla görüşmeyle 

ilgili gizlilik konularını ve etik boyutlarının görüşme öncesi bilgilendirme olarak 

sunulması tavsiye ediliyor (a.g.m.). Buna göre araştırmada yer alan girişimcilere, 

kimliklerinin veya kimliklerini belirleyebilecek bilgilerin (şirket ismi, sektör, vs.) 

araştırma sonuçlarında doğrudan kullanılmayacağı, görüşme öncesi yazılı ve sözlü 

olarak bildirildi. 

2.3 Örneklem 

Örneklem seçiminde ise McKenzie (2007), kendi sosyal ağınızdan başlayarak 

referanslarla yayılmayı önerir. Buna göre McKenzie, kendi araştırması için yakın 

çevresinden bir kaç girişimciyle görüşür, onların önerdiği başka girişimcilere doğru 

yayılır. Bu yöntemin dezavantajı, açıktır ki, örneklemin demografik ve kökensel 

homojenliğinin tehlikeye girmesidir. Fakat iki önemli avantaja dikkat çekilmektedir 

(a.g.m.): Öncelikle görüşülen kişiyle görüşmeci arasında belirli bir miktar 

samimiyetin veya tanıdıklığın olması, görüşme sırasında subjektiflik miktarını azaltır 

ve cevaplarda dürüstlük oranını arttırır. Ayrıca birbirine yakın ağlarla çalışmak, 

sosyal açıdan homojenlik sağlayacaktır. Çünkü, özellikle çevresel koşullar 

araştırılırken benzer çevresel etmenlerden ortaya çıkan deterministik sonuçlar benzer 

olacaktır (a.g.m.). 

Araştırma kapsamında görüşmeler, Bilgi Teknolojileri merkezli şirket kurmuş olan 

beş girişimciyle başlatıldı ve onların önerdiği diğer girişimcilerle birlikte 

sonlandırıldı. Toplam dokuz görüşme yapıldı. Referans yöntemi üçüncü seviyeye 

indirilmedi. Referanslar ve adaylar arasında serbest çalışan (freelance) girişimciler 

gözardı edildi. Görüşme talep edilen dört girişimciden geri dönüş alınamadı. 

Görüşülen girişimcilerin tamamı üniversite mezunuyken beşi yüksek lisans eğitimi 

almış.  Şirketlerinin gelirlerin önemli bölümü servis satışından (uygulama geliştirme, 

tasarım, danışmanlık, vs.) elde ediliyor. Ek olarak iki girişimci donanım satışı, 

dördüyse yazılım lisansı satışı yapıyor. Üçünün yakın ailesinde (ebeveyn/kardeş/eş) 

girişimci bulunuyor. Beş girişimci niş bir alanda iş yapıyor. Girişimci örneklemi 

aşağıdaki çizelgede (Çizelge 2.1) özetlenmiştir. 
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Çizelge 2.1 : Girişimci örnekleminin özeti 

 Yaş Medeni Durum Eğitim Faaliyetler 1 Sektör2 Rekabet2 Çalışan Sayısı3 

1 40-44 Evli/Çocuklu Yüksek Lisans Yazılım geliştirme/Paket yazılım Niş Düşük 4-10 

2 30-34 Bekar Üniversite YBS danışmanlığı/Hizmet kalitesi Genel/Orijinal fikir Düşük 1-3 

3 30-34 Bekar Üniversite Internet hizmetleri Genel Yüksek 1-3 

4 35-39 Evli Üniversite Destek hizmetleri Genel Yüksek 4-10 

5 30-34 Bekar Üniversite Destek hizmetleri Genel Yüksek 4-10 

6 35-39 Evli/Çocuklu Yüksek Lisans Yazılım geliştirme/Danışmanlık Niş Yüksek 4-10 

7 35-39 Evli/Çocuklu Yüksek Lisans Yazılım geliştirme/Danışmanlık Niş Yüksek 4-10 

8 30-34 Evli/Çocuklu Yüksek Lisans Danışmanlık/Eğitim Niş/Orijinal fikir Düşük 1-3 

9 30-34 Evli/Çocuklu Yüksek Lisans Yazılım geliştirme/Lisans satışı Niş Yüksek 1-3 

 
 (1)  Faaliyet bilgisi sağlanan ciro oranına göre girişimciler tarafından belirtilen veridir. 
 (2)  Sektör özellikleri ve rekabet düzeyi girişimci tarafından aktarılan veridir. 
 (3)  Çalışan sayısına, ortaklar dahildir. 
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3.  BULGULAR 

Araştırma kapsamında yapılan görüşmeler sonuçlara aktarılırken belli alıntılar 

yapılması gerekmektedir. Fakat bu tip kalitatif araştırmaların doğası gereği görüşme 

içeriklerinin bir kısmı alıntılanamıyor ya da değiştirilmek durumunda kalınıyor. 

Dolayısıyla alıntılar içerisinde şirket ve kişi isimleri harflerle ifade edilmiş ve 

açıklamaları parantez içerisinde yapılmıştır. 

Görüşmeler sırasında, oluşturulan modelle ilgili bazı boyutlar doğrulanırken yeni 

boyutlar da ortaya çıktı. Öncelikle bu konudaki bulgular aktarılacaktır. Son bölümde 

ise bu bulguların sonucunda düzeltilmiş bir model önerilecektir. 

3.1 Giri şimcilik Süreci 

Görüşme yapılan girişimcilerin genel olarak öngörülen girişimcilik sürecinden (Şekil 

1.3) geçtikleri görüldü. Teorik temeller, girişimcinin bağlantıda olduğu pazarda bir 

fırsat görmeleri üzerine başlayan bir girişim süreci öngörüyordu. Araştırma, 

örneklemin bir kısmında girişimcilerin farklı motiflerle hareket ederek girişimci 

olmaya karar verdiklerini, daha sonra da pazardaki fırsat/bilgi ve kaynaklara erişim 

için hareket ettiğini gösterdi. Bir girişimci profesyonel kariyerine kendi işiyle 

başlarken diğerleri çalışma hayatı sonrası bu süreci başlatmışlar. 

Yapılan görüşmelerde girişimcilik sürecinin çok farklı şekillerde başladığı 

gözlemlendi. Bazı girişimcilerin şartlar gereği bu yolu seçtikleri, bazılarının kendi 

şirketlerini kurmak konusunda kararlı davranıp fırsat kolladıkları görüldü. 

“(…) Üniversitedeyken iş kurmakla ilgili (şu anki ortağımla) bir planımız vardı. 

Ama aksiyon alacak şartlar ve kaynaklar yoktu. (…) Bizim için tek yol bir şirkette 

çalışmaktı. Öyle de yaptık. (…) Askerlik sonrası sürekli düşünüyorduk şirket 

kurmayı. Kariyer bir noktada tıkanınca yurtdışı kaynaklı bir takım fırsatlar 

yakaladık ve (ortağımla birlikte) işlerimizden ayrıldık. (…)” 

“(…) Đş bulamadım, yaklaşık 6 ay boyunca. Baktım olmuyor, o sırada Bodrum’dan 

bir arkadaşım arayıp bir proje için öneri getirdi. Yapar mısın yaparım ve ilk işimi 

yapmış oldum. (…)” 
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“(…) Yurtdışından döndüğümde iki yolum vardı, ya babamın ayarladığı işe 

girecektim, ya da iş kuracaktım. (…) Maddi ve manevi olarak daha anlamlı 

gördüğüm için girişimci olmayı seçtim. (…) Amerika’da çalışırken müşteriye 

faturaladığımız ücretin yarısını ben alıyordum, yarısını sadece bana müşteriyi 

bulmuş olan ve ilk iki haftadan sonra müşteriye hiç uğramayan bir adam alıyordu. 

Ben kendim şirketimi kurayım, hepsini ben alayım diye düşündüm. (…)” 

Öngörülen sürecin, literatürde tanımlandığı gibi (Aldrich ve Zimmer, 1986) sıralı 

yapıdan ziyade yinelemeli bir yapıya sahip olduğu dikkat çekiyor. Yazılım alanında 

çalışan bir girişimcinin belirttiği gibi zaman zaman geri dönüşler, sürecin belirli 

basamaklarını tekrar etmeler ve yeni girişimcilik yapılarını araştırmak mümkün 

olabiliyor. 

“(…) Bir kaç kez, içinde bulunduğum durumdan memnuniyet duymadığımı 

farkettim. Sosyal çevremi kullanarak yeni iş modelleri uygulayabilir miyim diye 

tekrar geriye dönme ihtiyacı hissettim. (…) Bir keresinde sıfırdan yeni bir iş planı 

hazırlayarak iş ortaklığını yaptığım şirkete sundum ve bu yeni plana göre yeni 

müşteri portföylerine eriştim. Bu arada yeni iş ortakları da edindim. (…) 

Markalaşma kararı da böyle bir dönemde geldi. (...) Fuarlara katıldım, uluslararası 

ağlara dahil oldum bu dönemde. (...)” 

Girişimciliğin sürecinin tüm örnekler için aynı şekilde işlemediği bekleniyordu. Bir 

girişimci şirket kurma riskini alamadığını belirttiği görüşmede daha yumuşak bir 

geçişi tercih ettiğini anlatıyor. Bu noktada belirtilen girişimcilik ile fırsatçılık 

(opportunism) yaklaşımı kayda değer bulunabilir. 

“(...) Zaten yaptığım işlerin X şirketinden alınıp başka bir şirkete verilmesi söz 

konusuydu. Bu değişklik olduğunda ben yine kendi işimin memuriyetlerini 

yürütüyor olacaktım ve gene keyif aldığım işleri başkası yapacaktı. (...) Bu 

düşünceler içerisinde bir gece müdürümle konuşup bu işleri dışarıdan yapsam nasıl 

olur diye bir fikir yürüttüm, onlar da sağolsunlar buna sıcak baktılar ve ben de 

elimde hatırı sayılır bir işle evime döndüm. (...) Ne yapacağıma karar veriyorken bu 

noktada ben gerçek anlamda bir girişimcilik yapamadım. (...) Elimdeki sözleşmeyle 

B.’ın şirketine katıldım ve bir Y. Şirketinin başına geçtim. (...) Ben memuriyeti, 

yani sabit geliri riske ederek ofis dışına çıkmayı seçtim; gerçek bir girişimci bu 

noktada bir şirket kurardı. Öte yanda hazır ofis, muhasebeci, şirket vs. olan Y.’nin 

başında buldum kendimi, üstelik (maalesef) ortak değildim. (...) Okulda tur 

yapanlara baktığımda burada ince bir çizgi görüyordum, girişimcilik değildi bir 

çoğu, fırsatçılık olarak görüyorum bunları. (...) Bazıları bunu sürdürülebilir kıldı, Z 
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şirketi, örneğin, olayı tur yapmanın bir sonraki adımına taşıyarak şirketleşti. (...) 

Ben de şirketimden ayrılıp o işi dışarıya taşımış olmamı girişimcilik olarak değil de 

fırsatçılık hisleriyle yapılmış bir hareket olarak görüyorum.(...) Şimdi kendi işimi 

kurdum. Bu sefer risk alıyorum. Harcamalarımı kıstım, kredi kartlarımı iptal ettim, 

kendimi finansal olarak hazırladım. (...)” 

Öngörülen süreçte bir ilginç etmen daha görüşmeler sırasında ortaya çıktı. 

Girişimcilik kararında işten memnuniyetsizlik veya ani iş kaybının etkili olduğu 

öngörülmüştü. Fakat görünüşe göre girişimcilik sürecinde ortaya çıkan travmatik bir 

olay da süreci ciddi şekilde etkileyebiliyor. 

“(…) Aslında şu an yaptığım işi daha büyük düşünüyordum. Daha da büyük 

yapıyordum aslında. Bir sürü elemanım vardı, donanım işi de yapıyorduk. Sonra 

eşimin beyin ameliyatı olması gerekti ve zor zamanlar yaşadık o dönem. Sonra 

konuştuk, neden bu kadar kasıyoruz dedik. Belli bir yaşam standardı tutturduktan 

sonra yatlara katlara ihtiyacımız yok dedik ve işi küçülttüm. Donanım satmıyorum 

artık. (…) Bu olay, bazı şeyleri 50’sinde değil de 35’inde anlamamı sağladı. (…)” 

3.2 Süreci Etkileyen Girişimci Merkezli Özellikler 

Girişimcilerden bir kısmı kendilerini hırslı ve risk almaya eğilimli olarak 

tanımladılar. Fakat girişimcilik sürecinde bu eğilimlerin değiştiği ifade edildi. 

Başlangıçta risk almaya yatkın girişimciler; kriz, küçülme ya da farklı etkenler 

nedeniyle daha temkinli hareket etmeye başladıklarını ifade ettiler. Bu noktada risk 

alma eğiliminin hangi faktörlerle değiştiğini anlamamız önem kazanıyor. Görüşülen 

girişimciler risk alan yapıya sahip olup olmadıkları yönündeki sorulara farklı yanıt 

verseler de ‘girişimcilik’ olgusunun ‘risk alma’ ile çok yakın ilişkide olduğu yönünde 

ortak bir yargı var . Genel yargılardan birisi de alınan riskin boyutuyla elde edilecek 

gelirin doğru orantılı olacağına dair yaygın görüşü destekliyor. 

Girişimcilerin girişimciliği seçmelerinde hangi motivasyonların etkin olduğunu 

özellikle incelendi. Aşağıdaki örneklerde de görüldüğü gibi bir çok girişimcinin ortak 

deneyimi önceki işlerde yaşadıkları sorunlar. Örneklemimizdeki genel eğilimin, 

kariyer esnasında yaşanan olaylara bir tepki olarak girişimciliği seçmek olduğu 

kolayca farkediliyor. 

“(…) X şirketinde çalışırken sırf şirket içi politikalar yüzünden sorumluluğum olan 

işlerde yetkim yok gibi abuk bir durumla karşılaşıyordum. (…) Y şirketindeyken 
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yılbaşı süslemelerine katılmadığım için insan kaynaklarından fırça yedim. (…) 

Bunlarla uğraşmak zorunda değilim, biraz daha fazla çalışırım ama başkasının ağız 

kokusunu çekmem diye düşünüyordum. (…)” 

“(…) Eski şirketimde kariyer olarak tatmin edilmiyordum. (…) Ayrıldığım 

dönemde açık bir yönetim pozisyonu vardı. Onu alamayınca işten ayrılmaya karar 

verdim tepkisel olarak. Başka bir iş olsaydı ona giderdim ama E. (şimdiki ortağı) 

beni iş kurmaya ikna etti. (…) Yapacaksak şu anda yapalım, bir daha olmayacak 

diyorduk. (…) Benim motivasyonum manevi tatmin. On sene boyunca işinle hiç 

ilgisi olmayan şeylerle de uğraşınca, üstündeki insanlara laf anlatamaz duruma 

gelince, bunlar üst üste gelince düşünüyorsun. Tamam artık, ben bunları çekecek 

durumda değilim diyorsun. (…) Olur da kendi sektörümde çalışamazsam Café 

açarım diye bile düşünmüştüm. (…)” 

“(…) (Daha önce çalıştığım şirket) X’de bize yapılan muamele emeğimin ve 

bilgimin karşılığı olamadı diye düşündüm. Bir sürü müdürler değişti, iş yapmayan 

adamlarla çalıştık. (…) Saçmalıklarla uğraşmayalım, başkasının ağız kokusunu 

çekmeyelim, esnek çalışalım, şirket dedikodularından uzak duralım dedik. (…)” 

Rol modellerinin de girişimcilikte etkili olduğu, hatta aileden kaynaklanan etkenlerin 

öngörülenlerden farklı şekilde etkili olduğu dikkat çekiyor. Girişimciler farklı 

şekillerde ailelerinden etkilendiklerini anlattılar: 

“(…) Büyürken ailemin tavrı hep garantici şeylerdi. (…) Babam da zamanında iş 

kurmuş, fakat ortaklarından epey ağzı yanmış. Bu yüzden ben kendi işimi 

kurduğumda bir süre buna karşı çıktı. Bana X şirketinde güzel bir iş ayarlamıştı. 

Fakat ben onu dinlemedim ve işimi kurdum. (…) Biraz da yapamayacağımı 

söyledikleri için daha da emin oldum kararımdan. (…) Đlginç olan ilk sermayemi 

babam sağladı, ilk müşterim de gene babamın arkadaşıydı. (…)” 

“(…) Đşimde yaratıcılık önemli. Bunu ressam olan dedemden aldığımı 

düşünüyorum. (…) Bu görsel yaratıcılık zaman içerisinde şekillendi ve bugünlere 

gelmiş oldum. (…)” 

“(…) Babam serbest meslek sahibi. Maaşlı çalıştığı veya devlete bağlı olduğu 

zamanlar da oldu. (…) Ben ilk kez kendi işimi kurduğumda şaşırtıcı bir şekilde 

bana çok destek oldu. (…) Örneğin bu işimi kurmadan önce part-time çalışmak 

istediğimde öğrenci olduğum için karşı çıkmıştı. (…) Đkinci kez iş kurduğumda 

ailemin çok desteğini gördüm. Hiç şirket işleri ya da muhasebeciyle uğraşmadım, 

hepsini babamın şirketinden hallettik. Halen bu tip işlerimi babam yapar. (…)” 
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“(…) Benim ailem eski işimde çok seyahat ettiğim için şikayetçiydi, bu yüzden 

kendi işime destek oldular. (…) Đlk müşterim babamın çalıştığı şirketti. Ama bunun 

çok faydası olmadı, hatta biraz zararı dokundu. Babam biraz dikkatli davranıyordu 

iş konusunda. (…) Đşin etik kısımlarını çok düşünüyordu sanırım. (…)” 

“(…) X’den ayrılırken herkes ‘nasıl yani’ dedi. Babam hasta oldu. Evliydik ve yeni 

çocuğumuz olmuştu ama biz epey karartmıştık gözümüzü. (…) Babam telaşlandı, 

‘bu adam nasıl bırakır garanti işi, on senedir çalışıyor’ dedi. (…)” 

Aile desteğinin dışında, ilk örnektekine benzer bir bağlantı araştırmaya değerdir. Bir 

kaç örnekte ailenin kendi yapısının girişimci karakterini oluşturduğu görülüyor. 

Ebeveynleri memuriyet kökenli olanların risk almaya ciddi direnç gösterdiği 

farkedilebiliyor. 

“(…) Memur zihniyeti olan bir aileden yetiştik. Özellikle annemden gelen bir 

frenleme vardı. Bu zaten etkiliyor otomatikman. (…) Elimde belli bir para var, bu 

parayı riske edip işe yatıramam. Biz kendi evimizi kullanarak memur gibi 

çalışıyoruz. Altı aylık geçim garanti cepte olsun. (…) Etraftan kafana sokuyorlar 

her türlü negatif düşünceyi. Banka kredisi alacaksın, diyolar ki ‘ya ödeyemezsen, 

ya öyle olursa, ya böyle olursa’. (…)” 

“(…) Babam işçi emeklisi. (…) Yetişme karakterim hep tutumlu olalım, kenara 

koyalım, eşim de öyle mesela, bu yüzden arkadaşlar arasında geliri daha az 

olmasına rağmen birikimi daha fazla olan bir aileyiz. (…) Bunun iş hayatına 

atılırken etkisi hep riski minimize etmek yönünde. (…) Eşim çeşitli atılımlarda 

beni frenledi, biraz daha yavaş dedi. (…)” 

“(…) Aile tarafının en büyük frenleyici etkisi şu oluyor. Yetiştirilme sırasında sana 

simit parası olarak verilen paranın yarısını kenara koymak gerekir diye 

büyüyorsun. (…) Kalkıp cebinde üç lira varken bunu bir ‘oyuna’ yatırayım, 

‘kazanırsam ne ala’ diye bir yola hayatında gitmemişsin, gidenlere de şüpheyle 

bakmışsın, aman beni de sürüklemesin diye. (…) Aile memuriyet kökenli olunca, 

bu senin risk alma potansiyelini azaltıyor. (…) Aslında girişimci olman gereken 

kadar girişimci olamıyorsun. (…)” 

“(…) Giri şimciliğin aileden gelen bir şey olduğunu düşünüyorum. Genlerde olmalı, 

ailede birileri bir şeyler batırıyor çıkartıyor olmalı biraz. (…) Benim ailede yoktu 

öyle bir şey. Benim babam emekli, annem ben doğduktan sonra çalışmamış, 

çalıştığında da özel sektörde memuriyet yapmış. (…) Onları ikna etmek çok zor 

olmadı. Öncelikle geri dönüşü olmayan bir şeye girmiyordum. (…) Ayrıca ikisi de 
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memuriyetle bir yere kadar gidilebileceğini biliyorlardı. (…) Potansiyelimi 

memuriyeti bırakıp dışarıda daha iyi değerlendirceğimi düşünüyorlardı. (…) Ama 

yine de evlat olarak, ‘aman yanlış adım atma’, ‘yanlış kişilerle iş yapma’, 

‘borçların altına girme’ uyarılarını da yaptılar. (…)” 

“(…) Babam da girişimciydi. Askerlikten ayrıldığından bu yana inşaat ve turizm 

işleri yapıyor. (…) Maaşlı işe çok iyi bakmaz zaten. Onunla da çalıştığım zamanlar 

oldu. (…) Girişimcilik yönümü desteklediklerini söyleyebilirim. (…)” 

Kişilik özellikleri arasında literatürde çok yer almayan bir özellik de baskın çıkıyor. 

Özgürlük ve kendi yolunu çizme motivasyonu bir kişilik karakteri olarak girişimcilik 

eğilimini etkiliyor. 

“(...) Belli bir yaş itibariyle gelirden ve kârlılıktan çok özgürlük faktörünün ağır 

bastığını ve insanın yapmak istediğini yapmasının ne kadar önemli olduğunu 

farkettim. (...)” 

Girişimcilikle ilgili özelliklere bakıldığında eğitim konusunda ilginç saptamalarda 

bulunulabilir. Cevap verenlerden işletme kökenli olmayanlar, özellikle işletmecilik 

eğitiminin önemine dikkat çektiler. Bir kısmı bu açığı kapatmak için yüksek lisans 

çalışması yaptıklarını ya da planladıklarını söylediler. Aldıkları mesleki eğitimin 

girişimlerinde işlerine yaradığını söyleyenlerle bu eğitimden fayda görmediğini 

düşünenlerin ise yaklaşık aynı olduğu söylenebilir. Fikir birliğinde olunan bir nokta 

da mesleki yeterliliğin önemi üzerine. Girişimciler başlangıçta kendi teknik 

uzmanlıklarına ihtiyaç duydukları için mesleki yeterlili ğin ön plana çıkması yapılan 

teorik çalışmalarla da uyumlu görünüyor. 

Girişimcinin eğitimi ve yeterliliğiyle ilgili üzerinde uzlaşılan, ‘satış ve pazarlama’ 

becerisinin ön plana çıkmasıydı. Teknik yeterliliğin satış yapabilme yeteneğine ket 

vurduğu algısı net bir şekilde hissediliyordu. 

“(…) (mesleki yeterlilik) Đyi oldu, ne yaptığımı bildiğime inanıyorum.Yapmış 

olduğum için bu işi yapıyorum. (…) Ama aynı zamanda da bildiğin bir şey olduğu 

için de fazla atılgan olamıyor insan. (…) Etrafa giderken onu da yaparız bunu da 

yaparız, yanarız döneriz diyemiyor insan. Đşi bilmediği halde bu vaadleri sıralayan 

bir başkası seninle rekabet edebiliyor. (…) Aldığım eğitimde pazarlama, crm gibi 

bilgileri öğrendim ama iş kendini satabilmeye gelince eksiklik hissediyorum. (…)” 

“(…) Çalışırken E-MBA yaptım. Bu kararı iki sebepten aldım. Şirket içi kariyerde 

bunun önemli olacağını düşündüm. (…) Bir de ileride kendi işimi yapacağım diye 
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düşünüyordum. Çünkü sonuçta işletme öğreniyorsun, bir firmayı yönetmek için 

gereken her türlü eğitimi alıyorsun. (…)” 

“(…) Kendimizi tanıtamıyoruz, bu konuda özürlüyüz. (…) Đş kalitemiz iyi, 

farklıyız ama bunu paraya çeviremiyoruz. (…)” 

Yöneticilik becerisi ve eğitiminin de girişimcilikle etkileşimi beklendiği gibi 

gerçekleşiyor. 

“(…) Giri şimci olarak senden 10-15 yaş daha büyük insanları çalıştırabilmen 

gerekiyor. Bu kurumsal bir şirkette küçük bir ekip yönetmek gibi değil. Gücünü 

kıdemden (seniority) almıyorsun çünkü. Farklı yaklaşımlar gerekiyor. (…)” 

Girişimcinin önceki işinin bu yönde bir etmen olduğu bilinen bir durum. Araştırma 

örnekleminde de bu etki motivasyon, tetikleyici veya geliştirici şekillerde ortaya 

çıkıyor. 

“(…) Çalıştığım şirket büyük bir Türk şirketiydi. Orada tatmin olamıyordum. 

Ayrılıp X (büyük bir yerli telekom şirketi) şirketine geçtim. Kısa bir süre daha 

orada çalıştım. Orada müdürümle kavga ettim ve insan kaynaklarıyla birbirimize 

girdik. Bana ihtar vermek istediler ben de sinirlenip istifa ettim. Evlenmenin de 

arifesindeydim. Đş bulmak zorundaydım ama bir daha Türk şirketlerinde 

çalışmayacağım diyordum. Buralarda işgücüne saygı yok, profesyonellik yok falan 

filan. (…) Bunlar girişimci olmamda o kadar yönlendirici oldu ki, bir daha 

çalışamazdım normal bir şirkette herhalde. (…)” 

“(…) Önceki şirketim patron şirketi gibi olmasına rağmen genel müdür çok 

vizyoner yaklaşımlara sahipti. (…) Hem ara zamanda, hem şu anki girişim 

maceramda ondan edindiğim vizyon çok ateşleyici oldu. (…) Đşimdeki yenilikçi 

yaklaşımlarımı bu vizyon sayesinde kazandım diyebilirim. (…)” 

“(…) Amerika’da küçük bir şirkette kısa bir süre çalıştım. Orada küçük bir şirket 

ve doğru organizasyonla çok büyük paralar kazanılabileceğini gördüm. (…)” 

Đlginç bir nokta da görüşme yapılan girişimcilerin sosyal olarak dışa dönük 

olmalarıydı. Bir kaç girişimci okul zamanı ders dışı aktivitelerin (yıllık çıkarma, tur 

düzenleme, kulüp aktiviteleri…) veya öğrencilikte ortaya çıkan küçük fırsatları 

değerlendirmenin girişimciliklerine pozitif etkide bulunduğunu belirtti. Bu durum iki 

açıdan kaynaklanıyor olabilir. Birincisi, bu tip aktiviteler ilerleyen yıllarda insanlarla 

daha kolay bağlantı kurmayı sağlıyor. Đkincisi de bu tip aktiviteler, kişinin 

girişimcilikle ilgili karakter özelliklerinin gelişmesine neden oluyor. 
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“(…) Daha 21 yaşında 30 kişilik bir dergi ekibini yönetiyordum. Bu bana çok ciddi 

bir özgüven aşıladı. (…) Üniversiteden çıktığımda para, vergi, makbuz gibi bir çok 

konuda deneyimim vardı. (…) Kulüpte büyük paralarla oynuyorduk. (…)” 

“(…) Okul hayatım boyunca derslerden daha çok zamanı kulüp ve kol 

faaliyetlerine ayırdım (…) Yıllık çıkartırken parayı nasıl yöneteceğimi öğrendim. 

Daha lisedeydim ve riskli bir iş yapıyordum. (…) Belki bu yüzden işimi amatör 

yapmayı ve zevk almayı öğrendim. (…)” 

“(…) Bir gün bu (fotokopi cihazları satan) şirketin önünden geçerken içeri girip 

konuştuk. Onların demo makinelerinde fotokopi çekerek okulda kitap satmaya 

başladık. (…) Öğrenci için iyi paralar kazanıyorduk. Herhalde bunun etkisi var 

girişimciliğimde. (…)” 

“(…) Radyodayken tur yapanların parti düzenleyenlerin ne kadar para kazandığını 

görüyordum. (…) Bunlar mutlaka benim de girişimci tarafımı geliştirmiştir. (…)”  

Sosyal ağ ile ilgili özellikler söz konusu olduğunda değişik yaklaşımlar olduğu 

değerlendirilebilir. Neredeyse tüm görüşmelerde, girişimciliğin ilk aşamalarında 

sosyal çevreden edinilen fırsatların çok etkili olduğu görüldü. Örneğin eski çalıştığı 

yerlere iş yapma, aile ve arkadaş çevresinden müşteri edinme sıklıkla yaşanan bir 

pratik olarak görünüyor.  

“(…) Đlk iş kurduğumda A.’dan (daha önce çalışılan serbest uzman) bir çok fırsat 

geldi. (…)” 

“(…) Đlk iki müşterim daha önce çalıştığım şirketler oldu. (…)” 

“(…) Aile dostumuz X şirketinde çalışıyordu. Đşi ilk kurduğumuzda onlardan 

bilgisayar işi aldık, daha sonra bir yazılım işine atladık, uzun yıllar devam etti bu 

müşteriyle ilişkimiz. (…)” 

“(…) Đlk başladığımda gelen fırsatlar genelde arkadaşlardan ve arkadaş çevresinden 

doğuyordu. Sonrasında tanıtımlar, müşteri ziyaretleri yapmaya başladım, devamı 

geldi. (…)” 

Đş kurduktan sonra sosyal ağ etkisinin azaldığı farkediliyor. Bir girişimci bunu işin 

doğasına değil kendi gelişimine (aile kurma, yaşın ilerlemesi) bağladı. Başka bir 

girişimci de arkadaş çevresine iş yapmanın zararlarını düşünerek sosyal çevreden 

daha az yararlanmaya çalıştığını söyledi. Bunun yanında, işin kurulmasından sonra 

girişimciliğin amatör yanı yerine normal bir şirket gibi profesyonelleşmek (ki burada 
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sosyal ağ kullanımının profesyonel yaklaşıma uymadığı algısı da var) gerektiği 

düşünülüyor. Bu noktaya uymayan bir görüş, ‘güven’ algısı üzerine: 

“(…) Türkiye’de önemli eksiklik hukuki düzenlemelerde problemler olması. 

Birisiyle iş yapıyorsunuz, elinizde sözleşme bile olsa para alamayabiliyorsunuz. 

Ben küçük bir şirketim ve X., Y. gibi şirketlere dava açmam pek sözkonusu değil. 

Zaten çok mantıklı da değil. Bu tip konularda hukuki bir şeyler yapsanız, mesela 

protesto falan çekseniz, oradaki adam bunu kişisel algılıyor. O adam gidecek başka 

bir şirkete, gene karşıma çıkacak. (…) Bu yüzden güven duyma sorunu oluşuyor. 

Sosyal çevreyi önemli kılan da bu biraz. Üniversiteden arkadaşım oluyor, adamla 

aynı yurdu paylaşmışsın icabında, onunla çalışmak tabi ki işime geliyor. (…) 

Đnsanlar da bu yüzden network’lerinden gelen referanslara aşırı önem veriyorlar. 

(…)” 

Sosyal ağlardan negatif etki görülüp görülmediği konusunda farklı yargılar var. Bir 

girişimci buna benzer bir öngörüye sahip olduğunu ve bu konudaki yaklaşımını 

özetledi:  

“(…) Ben onları doğru kutularına güzel yerleştirdiğimi düşünüyorum. En baştan 

beri arkadaşlarım benden bir şey istediğinde sıfır karla çalışmamak prensibini 

uyguladım. (…) Sonrasında bu işlerin bir yük haline gelmesini engellediğimi 

düşünüyorum. (…)” 

Bir başka girişimci olası tahsilat problemlerinden dolayı bu tip fırsatlardan uzak 

durduğunu aktardı. Bir girişimci, yakın arkadaşlarla kurulan iş ili şkilerinde çıkan bir 

problemi şu şekilde özetledi:  

“(…) Çok yakın bir arkadaşım bir iş bağladı. (…) Fazla samimi olduğum için 

ciddiye alınmadığım durumlar oldu. (…)” 

Büyük ağlara mesafenin beklendiği şekilde önemli etkide bulunduğu görüldü. 

Örneğin köklü bir okul olan Đstanbul Erkek Lisesi’nden mezun bir girişimci, 

okulunun çok etkisi olduğuna ek olarak tanıdığı tüm sınıf arkadaşlarının da girişimci 

olduğuna dikkat çekti. Aynı liseden mezun başka bir girişimci de okul çevresinden 

çok fırsat transfer edildiğini belirtti. Bu girişimciye okuduğu lisenin etkisi 

sorulduğunda yatılı okumanın, maddi açıdan çok güçlü olmayan orta seviye 

ailelerden gelenlerin ağırlıkta olmasının ve okuldaki sosyal aktivitelerin etkili 

olabileceği cevabı alındı. 
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Yakın mesafedeki ağların daha pasif sayılabileceği durumlarda ise çalışılan sektörün 

özellikleri öne çıkabiliyor. Ege bölgesinden taşra ilçesi kökenli bir girişimci, niş 

sektörlerde sosyal ağın etkisinin azaldığını (ağın homojenliğiyle bağlantılı) 

örnekledi: 

“(…) Benim yaşadığım yerin burada derneği var ve ben o dernekte aktif rol 

alıyorum. (…) Genelde benim ne iş yaptığımı duyanlar ilgileniyorlar ama yaptığım 

iş biraz niş kaçtığından olgun bir fırsat yaratamıyorum. (…) Đnşaat işinde bu etki 

çok yüksek ama bizim işte olmuyor (…) Dernekteki inşaatçılar sıklıkla iş 

yapıyorlar birbirleriyle. (…)” 

Sosyal ağların örgütsel bağlamının da dikkate alınması gerektiği yönünde 

öngörülmeyen bir örnek de anlatıldı. Buna göre bir yazılım ürününe ait niş bir 

pazarın büyük müşterisi sayılabilecek bir banka (Y.) el değiştiriyor ve teknolojik 

değişim yaşandığından buradaki uzman çalışanlar pazarda değişik müşteri ve 

tedarikçilere transfer oluyor. Birbirlerini tanıyan, uzun zaman iş arkadaşlığı yapmış 

bu uzmanlar küçük bir ağ oluşturuyorlar. Bu küçük ağa bir şekilde bağlantısı olan 

tedarikçiler zaman içerisinde çok geniş bir müşteri kitlesiyle bağlantı kurabiliyor. Bu 

örnek, girişimcinin eriştiği küçük ağların etkili sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor. 

“(…) Y. elemanları bir anda pazara dağıldılar ve o kanaldan bir kişiyi tanıdığımız 

için bir anda 3-4 fırsat oluştu, mesela halen G. (başka bir şirket) ile bu sayede 

çalışıyoruz. (…)” 

Girişimciliğin uluslararası boyutları da incelenmeye değer görülebilir. Uluslararası 

girişimcilerin farklı karakteristik özellikleri literatürde işlenmişti. Araştırma 

bağlamında ise uluslararası iş ortakları ve müşteriler edinme, girişimciliğin 

tetiklenmesi, hızlanması, başarılı olması gibi süreçsel etkilerde bulunuyor. Đki pazara 

da hitap eden girişimcilerin bu pazarların dinamiklerine ilişkin yargıları ise 

ekonomik ve sosyokültürel boyutlar anlamında değerli bulunabilir. Bazı 

girişimcilerin mevcut durumda uluslararası fırsatlardan faydalandıkları, bazılarının 

da bu doğrultuda yatırım yaptıkları görülüyor. Bu girişimcilerin Türkiye ve yurtdışı 

bağlamını karşılaştırmaları da talep edildi. 

“(…) Yurtdışında aynı işleri yapanlarla temas etmeye çalışıyorum. Đleride işe bu 

yönde farklı boyutlar kazandırmak gerekiyor. (…) Yurtdışından bir yazılım 

şirketinin Türkiye distribütörü olmak için başvurdum. Adam Türkiye’ye geldi, bir 

kaç şirketle daha görüşüp beni seçti. (…) Beni seçmesinin en büyük nedenini şöyle 
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açıkladı: Dedi ki, diğer şirketlerin sahipleri bile Đngilizce konuşamıyor, senin 

yanında çalışan yazılımcı iki dil biliyor. (…) Kişisel profilin, vizyonun, çalışan 

seçiminin bu konuda çok önemli olduğunu düşünüyorum. (…) Bu şirketle şu an 

çok az çalışıyorum. Çünkü müşteriye yaklaşım anlamında yerelleşemediler. (…) 

Avrupa’da müşteriye gidip finansal olarak mantıklı bir yatırım paketi önerirsiniz, 

olur. Bizde genel müdür bunun kırmızısını istiyor gibi garip nedenler öne 

sürülebiliyor. (…) Bu model başarılı olmadı. Olsaydı mevcut servis operasyonumu 

yazılım ithalatına dayandırmayı düşünüyordum. Belki bu iş için yeni şirket 

kurardım. (…)” 

“(…) Şu anda Hollanda’ya iş yapıyoruz. (…) Oranın geliri düşünce buraya 

dönüyoruz ama yurtdışına iş yapmak çok daha avantajlı. (…) Projelerin başı sonu 

belli oluyor. Uygulama geliştirmeyi dışarıda projelendirme (outsource etme) 

kültürü çok daha oturmuş durumda. (…) Tahsilat sorunun olmuyor, marjları 

yüksek tutabiliyorsun. (…)” 

“(…) Yeni kurduğum iş, uluslararası ayağı olması gereken bir iş. (…) 

Hedeflediğim model yurtdışındaki modellerin Türkiye’deki uygulamasına dayalı. 

Dolayısıyla yurtdışı ayağına çok önem veriyorum. (…) Türkiye’de bir ofis kurman, 

fırsatlar oluşturman, onları çekmen ve rahat çalışabilecekleri ortam yaratman, bir 

de sahip oldukları vizyonun sende de olduğunu göstermen gerekiyor. (…)” 

Sosyal ağların canlı tutulması konusunda ortak bir yargı var. Girişimciler, işlerinin 

karakteristiği doğrultusunda farklı yöntemler kullanarak ağlarını canlı tutmaya 

çalışıyorlar. Bunu yapmak isteyen girişimciler pazara ilişkin iş aktivitelerine katılım 

göstermeyi ya da sosyal medya araçlarını kullanmak istiyorlar. Fakat bir çok 

girişimci bu aktiviteler için zaman bulamadığını ifade ediyor. Đşin içeriği de bazı 

durumlarda etkili olabiliyor. Satış aktivitesi, sosyal çevrenin canlı tutulmasıyla 

ili şkilendirilebiliyor. 

“(…) Mezunlar derneğinde konumla ilgili eğitim veriyorum, bu sayede farklı 

platformlarda ismimi duyuruyorum. (…)” 

“(…) Blog yazıyorum, bu sayede hem yerel, hem de uluslararası bilinilirliğime 

yatırım yaptığımı düşünüyorum. Niş pazarlarda bunun önemli olduğunu 

düşünüyorum. (…)” 

“(…) Bu konuda tüm toplantılara ya ben ya ortağım gitmeye çalışıyoruz. Fakat 

zaman bulamıyoruz. Bunun en önemli sebebi, biz hem girişimciyiz, hem de bizzat 
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çalışıyoruz. (…) Faturalandırılabilir (billable) zamanla müşteri ziyaretleri yapmak 

arasında bir sıkıntı yaşıyorum. Đkisini bir arada yapamıyorum. (…)” 

“(…) Blog başlattım ama devamını getiremedim. Bu konuda yapacak çok şey var 

ama standart işlere yetişemediğim için hep ikinci plana attım bu işleri. (…) Đlgili 

gruplarda teknik seminerler vermeyi planlıyorum. (…) Az kişiyle kaliteli zaman 

geçirmeye çalışıyorum ama iş için iyi değil bu. (…) Olayın satış boyutu 

düşünüldüğünde sosyal çevrede biraz daha aktif olmak lazım. Çok sevmesem de 

değişik sosyal ortamlara girip ayaküstü sohbetlere (social talk) dahil olmak gerekir 

sanırım. (…)” 

“(…) Artık çevremi canlı tutmaya ihtiyaç duymuyorum, çünkü şu anda işim 

ivmesini aldı. (…) Eskiden yapardım. Ama zaman içinde yaptığım iş daha az satış 

aktivitesi içermeye başlayınca bu çabam da yavaş yavaş azaldı. (…) Bundan 

sonrası kulaktan kulağa gelişiyor. (…)” 

Sosyal ağlarla etkileşimin bir boyutu da yükümlülük/beklenti asimetrisi idi. 

Girişimciler sosyal ağlardan faydalandıkları ölçüde çevrelerinden gelen çeşitli 

taleplerle de karşılaşıyorlar. Bunlar eşit beklentilerle gelen talepler (bir girişimcinin 

arkadaşı, iyi yapılmasını beklediği bir iş getiriyor ve karşılığında maddi kazanç 

sağlayabiliyor) olduğu gibi, belirsizlik içeren istekler de ortaya çıkabiliyor. Bir 

girişimcinin verdiği örnek işe yerleştirmeler konusunda: 

“(…) Staj istekleri çok geliyor. Đş bulma, yanında çalışsın şeklinde talepler oluyor. 

Ama mevcut durumda kalifiye olmayan bir kişiden iş çıkarma durumumuz yok. 

Dolayısıyla bu taleplere karşılık veremiyorum. (…) Buna benzer istekleri kendi 

profesyonel çerçeveme oturtma prensibiyle hareket ediyorum. (…)”  

3.3 Süreci Etkileyen Çevresel ve Durumsal Faktörler 

Başlangıç faktörlerinin önemli olduğu yönünde öngörüler büyük oranda doğru 

çıkmakla birlikte araştırma örnekleminde genel olarak sermaye kökenli girişimin 

tercih edilmediğinin eklenmesi gerekiyor. Girişimcilerin büyük bir kısmı hazır bir 

müşteri/fırsat havuzunu değerlendirerek iş kuruyor. Başlangıçta ayırılan kaynaklar da 

çok temel ve düşük maliyetli kaynaklar. Örneğin bir girişimci ilk müşterisine yazılım 

yaptığını, bunun için ailesinden borç alarak bir bilgisayar satınaldığını belirtti. 

Ailesinden ciddi bir sermaye desteği alan yok. Girişimcilerden bir kısmı sermaye 

gereksinimi olmayan işleri tercih ederken bir kısmı da profesyonel kariyerinde para 
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biriktirerek iş kurduğunu ifade ediyor. Genellikle işin ve ilk fırsatların yarattığı 

marjinal gelirin sermayeye dönüştürülmesi çabası hakim. 

Başlangıç faktörlerinden birisi orijinal fikir idi. Đncelenen girişimlerde orijinal fikrin 

yaygın olmadığı, maaş yerine geçen bir gelir modeline (salary-replacement) uygun 

davranıldığı görülüyor. Buna rağmen girişimcilik ile risk arasındaki bağlantı çok net 

bir algı olarak görülüyor. Örneğin orijinal fikrin sermaye desteği ve büyük risk 

almadan gerçekleşmeyeceği ortak bir yargı olarak ortaya çıkıyor. Bir girişimci bu 

konudaki algısını şu şekilde aktardı: 

“(…) Orijinal fikirlerim çok fazla. (…) Risk alan birisiyim ama o kadar da değil. 

Bir fikri paraya dönüştürmek riskli ve pahalı bir süreç. (…)” 

Kültürel yapının etkisi de ilginç sonuçlar gösteriyor. Genelde uzak aile bireylerinden 

gelen kaynaklar çok tercih edilmiyor. Bir girişimci akrabalarla iş yapmayı 

düşünmediğinden; para tahsil edememe, yeterince kâr edememe gibi sorunlar 

yaşandığından bahsetti. Girişimcilerin bu riskin farkında oldukları ve buna karşı 

profesyonel bir takım önlemler aldıkları görülüyor. Etnik köken ve hemşerilik 

kavramları yine çok önemli bulunmadı. Bunun sebebi görüşme yapılan girişimcilerin 

ya büyük şehir kökenli olması, ya da çalıştıkları sektörde çok fazla akrabalarının 

olmaması olarak tespit edilebilir. Girişimcilerin bu tip toplumsal ilişkilerden gelen 

olası kaynaklara yaklaşımı ise farklı. 

“(…) Đki kişi gelse karşıma ve CV’leri aynı olsa tabi ki tanıdığım kişiye 

(akraba/hemşeri/vs.) öncelik veririm. (…) Konu burada ‘tanıdıklığın’ ne kadar 

etkisi olduğu. Tanıdık birisi uğruna ne kadar objektif kriterden vazgeçerim, duruma 

göre değişir. Bizim pazarda bu etkinin çok etkili olmadığını düşünüyorum. (….)” 

“(…) Akrabalarımdan veya hemşerilerimden iş gelse de zararı dokunsa. Bir şekilde 

çevirebilirim diye düşünüyorum ama bu kanaldan gelen giden olmuyor. (…)” 

“(…) Aile çevremle iş yapamam, yapsam da başarılı olamam. Tahsilat problemi 

olur. (…) Bir de şunu çok yaşıyoruz: bizim yaptığımız işin fiyat algısında çok ciddi 

bir sorun var bence. (…) Servis verdiğimiz için neye göre fiyatlandırdığımız 

anlaşılmıyor. (…) 100 istiyorsun, ‘bunun masrafı ne ki? 50’ye de olur’ gibi 

algılanıyor. (…)” 

Girişimcilere Türkiye’de girişimci hakkındaki yargılar sorulduğunda bunlardan aile 

düzeyinde etkilenildiği görülüyor. Bu etkide daha önce belirtildiği gibi ailenin kendi 
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deneyimlerinin daha baskın olduğu söylenebilir. Đki girişimci toplumsal yargılardan 

da rahatsız olduğunu şu şekilde açıkladılar: 

“(…) Genelde çok kolay sanıyorlar, kendi işini yapıyorsun, istediğin zaman tatilsin, 

istediğin zaman işe geliyorsun falan… Ama aslında herkesten fazla çalışıyorsun. 

Balayına bilgisayar götürmek durumundasın. Askerde önce eşini, sonra iş 

arkadaşını arıyorsun. Bir de çok para kazanıyor gibi görülüyorsun. (…) Riskin 

kimse farkında değil. Bir anda batabilirsin. Đnsanların bu yargıları rahatsız ediyor 

ama yapacak bir şey yok. Negatif etkisi var mı dersen, var diyemem. (…)” 

“(…) Yaptığım iş hakkındaki fiyat algısından rahatsızım. Girişimci olunca fırsatçı 

olarak karşılanıyorsun. Para götürüyormuşuz gibi. (…)” 

Ortaklı girişimler, daha önce öngörülmeyen farklı bir takım boyutlar ortaya koyuyor. 

Girişimcilerin bir kısmı ortaklı modeller kullanıyorlar veya denemişler. Aile faktörü 

aktarılırken değinildiği gibi, ailesel ve kültürel ön yargıların burada payı olduğu 

görülüyor. Türkiye’nin kültürel bağlamı ve memuriyet kökenli aile yapısı genelde 

ortak girişimciliğe soğuk bakıyor. Fakat birlikteliklerde bundan değer çıkaran 

girişimciler de olabiliyor. Buradaki deneyimlerin bir kısmı alıntılandı. 

“(…) Đlk şirket kurma denememde altı ortaklı bir iş kurmuştuk. Kağıt üzerinde her 

şey süperdi. Đş modelimiz o dönem için çok güzeldi, her işin uzmanı ayrıydı. Fakat 

yürümedi. Çok kalabalık olmamız maddi tatmini engelliyordu ve herkesin 

fedakarlık düzeyi farklı olabiliyordu. Ayrıldık bu yüzden. (…) Đlk girişimcilik 

deneyimimden dolayı şu anda ortak iş yapmaktan çekiniyorum. (…) Eğer iki ortak 

çalışacaksan bir kişi teknik, bir kişi satışçı olmalı, ancak öyle yürür. (…)” 

“(…) Üç ortaklı bir iş yürütüyoruz. (…) Ben risk alan birisiyim. Diğer 

ortaklarımdan birisi daha gözü kara. Onu ben frenliyorum. Öbür ortağım çok 

çekingen, o da beni frenliyor. (…) Bu dengeli durumdan çok memnunuz. Bir sinerji 

oluştu aramızda. (…)” 

“(…) Daha önceki ortaklarımla aramda sorun çıktı. Ben onlardan daha fazla 

çalışma kapasitesine sahiptim, o yüzden yürütemedik sanırım. (…) Şu an 

kardeşimle ortağız ama birbirimizden bağımsız çalışıyoruz genelde. (…)” 

“(…) E. (Ortağım) ile uyumluyuzdur. O askere gittiğinde ben onun işlerini 

devraldım geçici süreyle, işe de böyle başladım. Döndüğünde de devam ettik ortak 

çalışmaya. (…) Kurduğumuz şirketin bir çok problemi çıktı. Ofis masrafları, 

muhasebesi vs. Bunun üzerine Đ. (üçüncü ortak) ile bir anlaşma yaptık, onun ofisine 
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taşınıp bir çok masrafı paylaştık. Đşler bağımsız olsa da ondan epey yarar gördük 

zaman içerisinde. (…)” 

Yapılan işin doğasının girişimcilikte önemli bir başlangıç motivasyonu yarattığı daha 

önce öngörülmeyen bir durumdu. Bir girişimci bilişim sektöründe çalışanların değer-

maaş asimetrisine sahip olduğuna atıfta bulundu: 

“(…) Bence avukatlık, danışmanlık ve bizim işte de şahıs olarak senin değerin çok 

yüksek oluyor. O yüzden de insan bu durumu kendi şirketiyle çözüyor, ya da çok 

iyi bir ortaklık yapısıyla bir yerde çalışabilirsin. Türkiye’de hiç bir yerde öyle bir 

mantık yok. Gidiyorsun bir yere, ayda 3.000 TL maaş alıp 20.000 TL para 

kazandırıyorsun sen 3.000TL almaya devam ediyorsun. (…)” 

Benzer bir yargı, bilgi güvenliği alanında çalışan bir girişimci tarafından da dile 

getirildi. 

“(…Bu işi dışarıdan freelance gibi yapmak…) Bir kere daha kolaydı. Müşteri daha 

belli idi, maddi olarak daha avantajlıydı. Potansiyel (gelir) daha fazla görünüyordu. 

Bu yüzden risk almayı göze aldım. Aklımdaki projeleri hayata geçirebilecek bir 

platform olarak da bir şirkette çalışmaktansa kendi şirketini kurmak bu sektörde 

(IT) daha avantajlı. (…)” 

Đşin doğası, bu örnekte de görüldüğü gibi, bazı durumlarda girişimciliği kolaylaştıran 

bir etken olarak algılanıyor ve bu tip işlerde maaşlı çalışmak üzerine negatif yargılar 

bulunuyor. 

Çalışılan sektörün dinamikleri, literatürde de altı çizildiği gibi, girişimcilik sürecini 

etkilemektedir. Genellikle negatif yargılar, iş yapılan pazarın yapısına ve sektörel 

sorunlara dayanıyor. 

“(…) Sektör bizi doğal olarak etkiliyor. Türkiye’deki çalışma şekli bizi biraz sarstı. 

Daha önce kurumsal bir firmada çalışmış olmamdan dolayı personele yaklaşımımız 

farklı. Belli bir standart doğrultusunda hareket etmeye çalışıyoruz. (…) Ama 

Türkiye’de işler değişti. Faturayı kesiyorsun, adam ödemiyor. Rakiplerin bordrosuz 

personel çalıştırıyor, sen bununla rekabet etmeye çalışıyorsun. (…) Rakiplere göre 

personel maliyetim yüksek oluyor. Bu da girişimciliği zorluyor. (…) Bu farkı 

katma değer yaratarak ve daha kaliteli iş çıkararak kapatmaya çalışıyoruz. (…) X 

(büyük tedarikçi marka) ile bayileri arasındaki ilişkiler çok değişken. Senden 

kaynaklanmayan sebeplerle üvey evlat olabiliyorsun. (…)” 
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“(…) Bizimki gibi kapalı bir sektörde az sayıda rakip, az sayıda müşteri olunca 

rakiplerin yaklaşımı ön plana çıkıyor. Rekabetin boyutları değişken oluyor. Adam 

bir rakipten sana geliyor, seni de onun gibi değerlendiriyor, sana önyargıyla 

yaklaşıyor. (…) Pazar niş olduğundan sanırım, bu piyasaya yerleşim diğerlerinden 

biraz daha zor. (…) Gene de niş pazarda rakip sayısı da çok az ve marjlar biraz 

daha yüksek oluyor. (…)” 

“(…) Yaptığım işin (Bilgi Güvenliği) durumu benim için dezavantaj yaratıyor. 

Biraz da tabi Türkiye’deki kültür bunu böyle yapıyor. Genelde lüks olarak 

görülüyor. Rekabet yok ama müşteri genelde ağzı yanınca geliyor. (…) Müşterinin 

fiyat algısı yok. Dolayısıyla işin fiyatlanması da problemli oluyor. (…)” 

“(…) Bizim sektörde yerleşmiş bir takım yanlışlar var. Bir firmaya destek verirken 

şirketin genel müdürü getirip sana çocuğunun bilgisayarını veriyor. Yapmayacam 

mı diyeceksin? (…) Hatır gönül işi biraz daha yaygın Türkiye’de. (…) Sektörün niş 

olmasını tercih ederdim. Şu anda çok büyük rekabet var. Fiyatlar düşüyor. 

Kalitenle ön plana çıkma şansın düşük ve müşteriye ulaşman çok zor. (…)” 

Ekonomik faktörler söz konusu olduğunda ise tüm görüşmecilerin yasal 

düzenlemelerden şikayetçi olduğu görülüyor. Daha küçük boyutta girişimciler 

özellikle hukuk ve muhasebe konularında zorlandıklarını, eğitim almış olmayı 

dilediklerini anlatıyorlar. Ekonomik destek programları da çok nadir kullanılıyor. Bir 

girişimci bu programlardan bir teknokent ofisi tuttuğunu fakat bir süre sonra 

bürokratik yükten ve çeşitli kısıtlamalardan dolayı vazgeçtiğini söyledi.  

3.4 Değerlendirme 

Görüşmelerden çıkan sonuçlar toparlandığında öngörülen modelin değiştirilmesi 

gerektiği görülüyor. Girişimciliğe etki eden ve öngörülmemiş karakteristiklerin ve 

faktörlerin bulunduğu da farkediliyor.  

Burada tek bir modelin yeterli olmayacağı önerilebilir. Daha önceki sunulan teorik 

model, süreç temelli bir modelken girişimci merkezli bir model daha yaratma gereği 

hissediliyor. Girişimci merkezli model, süreç merkezli modeli desteklerken girişimci 

aktörün bu sürece katılımında rol alan etmenleri de içermeli. 

Daha önceki model; girişimciyi, girişimcilik kararını ve girişimcilik sürecini tek bir 

kronolojide ele alıyordu. Yeni model önerisi ise girişimci davranışının oluşma 

aşamasını daha da detaylandırma ihtiyacı üzerine dayanmaktadır. Buna göre 
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girişimci çeşitli nedenlerle bir karar verir. Đş kurma aşamasında aynı etkenler geçerli 

olabilir ya da olmayabilir. Görüşmeler sırasında iş kurma öncesi faktörlerin bariz bir 

şekilde farklı etki gösterdiği farkediliyor. 

Bu bölümde öncelikle öngörülmeyen karakteristik ve faktörlerin bir listesi 

oluşturulacak ve bunlar daha önceki listeyle birleştirilecek. Sonrasında girişimci 

merkezli ve süreç merkezli iki yeni model önerisi sunulacak. 

3.4.1 Girişimcili ği Etkileyen Özellikler ve Faktörler 

Rol modellerinin içerisinde ailevi etkinin ayrı bir faktör olarak düşünülmesi 

gerekiyor. Yakın aile üyeleri, kişinin karakterini bir rol modelden daha fazla 

şekillendirdiği gibi sürece pozitif ve negatif şekillerde etki ediyor. 

Karakteristik özellikleri arasına eklenebilecek olan özgürlük duygusu da girişimcileri 

bir şirkete bağlı olmaktansa kendi işlerini yapmak konusunda motive ediyor.  

Profesyonel davranışın da girişimin başarısında etkili olduğu ve kültürel bir takım 

etkenlere karşı koruma sağladığı anlaşılıyor. Bu özellik de girişimci karakteristiğinin 

bir parçası olarak ele alınabilir. 

Sürece etki eden faktör ve karakteristikler haricinde girişimcinin hayatını 

şekillendiren travmatik olayların (iş kaybı, evlilik, sağlık, vs.) süreçte ve aktörün 

davranışlarının şekillenmesinde etkili olduğu ortaya çıkıyor. 

Girişimcilerin profesyonel özelliklerine eklenebilecek bir kaç madde bulunuyor. 

Örneğin girişimcilerin çalışma hayatlarındaki negatif deneyimleri önemli bir 

motivasyon kaynağı. Kariyer sorunları, yükselme ya da maaş gibi beklentilerin 

karşılanmaması gibi bazı deneyimler bu kategoride sayılabilir. Uluslararası iş yapma 

kültürünün girişimcilik süreci içerisinde değişikliklere neden olduğu veya yapılan 

işle ilgili farklı yargılar doğurduğu eklenebilir. Bu özellik, kişinin yetkinliği, eğitimi 

ve deneyimiyle de yakından bağlantılı. 

Yapılan görüşmelerde okul sırasındaki sosyal aktivitelerin veya yarı-profesyonel 

çalışmaların girişimcilik sürecinde etkili olduğu görülüyor. Bu etkinin içeriğini 

ayrıca incelemek gerekiyor. Sosyal ya da ekonomik amaçlarla gerçekleştirilen 

aktiviteler bireyin girişimcilik yatkınlığını arttırabiliyor, para kazanma güdüsü 

yaratabiliyor veya girişimcilik kapsamında uygulanan pratiklerin erken yaşta 

kazanılmasını sağlayabiliyor. 
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Sosyal ağa ilişkin özelliklerde öngörülemeyen tek noktanın, sosyal ağın 

devamlılığını sağlamaya yönelik çalışmalar olduğu söylenebilir. Bu yönde 

girişimcinin sürekli bir çaba sağlaması gerekebiliyor. Araştırma örneklemi, teknik 

uzmanlığın ön planda olduğu bir girişimci yapısını ele alıyor. Normal bir 

organizasyonda satış aktivitesinin bir parçası olarak algılanabilecek bu çaba 

genellikle girişimciye düşüyor. 

Đşle ilgili faktörlere işin doğasından kaynaklanan değer/maaş asimetrisini eklemek 

gerekiyor. Çıktıya yapılan katkının maddi karşılığı maaş yoluyla alınamadığında 

aktör maaşlı çalışmaya sıcak bakmayabiliyor. Bunun yanında çalışılacak sektörün 

özelliklerinin ve yapısının bir çok girişimcide pozitif ya da negatif motivasyon 

oluşturduğunu, sürecin işleyişinde değişikliklere neden olabildiğini değerlendirmek 

mümkün. Örneğin niş alanlarda çalışmak, girişimcileri pozitif veya negatif olarak 

etkileyebiliyor. 

Bu yeni özellikler ve faktörler, aşağıdaki çizelgede (Çizelge 3.1) listelenmiştir. 

3.4.2 Girişimci Merkezli Model 

Girişimci, tüm bu sürecin merkezinde yer alıyor. Tüm model, girişimcilik kararını 

etkileyen temel faktörler tanımlanmadan tamamlanmış olamaz.  

Bu noktada aktörün girişimcilik sürecine başlaması için beş temel etmenden 

bahsedilebilir.  

Öncelikle bireyin ‘risk alma kapasitesi’ tanımlanmalıdır. Bu kapasite değişken 

olmakla birlikte, içinde bulunulan duruma ve iş yapılacak sektörün özelliğine göre de 

bir eşik barındırır. Örneğin zaten çalışmayan bir kişi için risk eşiği düşükken; evli, 

çocuklu ve yüksek maaşlı bir işte çalışan bireyin risk eşiği çok yüksektir. Risk alma 

kapasitesi, bireyin aile geçmişinden, karakterinden, kültürel ve toplumsal yapısından, 

finansal kaynaklarından ve ekonomik koşullardan etkilenmektedir. 

Birey, girişimci davranışlara sahip olmalıdır. Sürecin içerisinde aldığı rol 

incelendiğinde aktörün her zaman rasyonel davranmadığı saptanabiliyor. Dolayısıyla 

rasyonel veya irrasyonel kararlar alabilen bir ‘girişimci davranışı’ olduğundan söz 

edilebilir. Buna ek olarak belirli pratiklere sahip olmak (liderlik, organizasyon, 

teknik yeterlilik, işletme bilgisi, vs.), sosyal olarak dışa dönük olmak, gerekli sosyal 

kapitale sahip olmak gibi etkenler bu davranışı oluşturabilir. 
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Çizelge 3.1 : Girişimcilik sürecine etki eden özellikler ve faktörler (önerilen) 

Giri şimcinin karakter özellikleri  Ba şlangıç faktörleri 
Kendi kendine liderlik etme Başlangıç fırsatları 
Hırs Başlangıç kaynakları 
Risk alma Orijinal fikir 
Rol modelleri Đş memnuniyetsizliği/işten çıkarılma 
Proaktif yaklaşım  
Özgürlük  Kültürel faktörler 
Aile etkisi/önyargıları  Toplumsal destek 
Profesyonellik  Etnik dışlanma/azınlık etkileri 
Travmatik olaylar  Sosyal kabullenme 
  Değer yargıları 

Giri şimcilik profesyonel özellikleri  
Bilgi/uzmanlık/deneyim Ekonomik/yasal faktörler 
Eğitim Destek programları 
Yeterlilik Yasal düzenlemeler 
Çalışma hayatındaki deneyimler Ekonomik durum 
Sosyal aktiviteler  
Okul dönemi yarı-profesyonel aktiviteler Đşsel/sektörel faktörler 
Uluslararası iş yapma kültürü Đnovasyon derecesi (radikal/marjinal) 

 Strateji (Arbitratif/spekülatif/inovatif) 
Sosyal ağ özellikleri  Endüstri bağlamı 
Güçlü/zayıf bağlar Maaş/katma değer asimetrisi 
Ağ büyüklüğü Đşsel yapı (niş/geniş pazarlar) 
Ağ çeşitlili ği  
Ağ yoğunluğu/esnekliği  
Ağ yapısı (formal/informal)   
Büyük ağlara mesafe (okul, iş örgütleri vs.)  
Çıkar asimetrisi  
Sosyal ağın devamlılığı  

 

Girişimcilik öncesi ya da sonrası, bireyin fırsatlara ve kaynaklara erişebilmesi 

gerekir. Fırsatlar genellikle bireyin önceki iş yaşantısından, sosyal çevresinden ya da 

ailesinden gelebilir. Kaynaklar söz konusu olduğunda yalnızca finansal kaynaklar 

düşünülmemelidir. Aile şirketi, aile bireylerinden yaratılan işgücü, krediler veya 

destek programları gibi kaynaklar da hızlandırıcı faktörler olabilmektedir. 

Son olarak süreci tetikleyen bir olay gerektiği görülmektedir. Đşten ayrılma, kariyerle 

ilgili bir problem, iş bulamama, yakalanan büyük bir fırsat, yaşanan travmatik bir 

olay veya tesadüfler girişimcilik sürecini tetikleyebilir. 

Girişimci merkezli model aşağıda (Şekil 3.1) sunulmuştur. 
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Şekil 3.1 : Girişimci Merkezli Model Önerisi 

 

GĐRĐŞĐMCĐ 
Risk alma kapasitesi 

Girişimcilik davranışları 
Fırsatlara erişim 

Kaynaklara erişim 

Karakter Özellikleri 

Aile 

Sosyal Kapital 

Kültürel/Toplumsal Yapı 

Ekonomik Koşullar 

Finansal Kaynaklar 

Bilgi/Deneyim/Yeterlilik 

Olaylar 

Girişimcilik Süreci 

Tetikleyici Olaylar 

Giri şimci Merkezli Model Önerisi  
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3.4.3 Girişimcilik Süreci 

Literatür araştırmasına ek olarak girişimcilik sürecinin daha yinelemeli bir doğası 

olduğu görülüyordu. Girişimciler, girişimleri içerisinde başarı sağlayamadıkları 

konularda başa dönüp tekrar organize olma gereği hissediyorlar. Bazı durumlarda 

kurdukları işi sonlandırıp bir süre sonra tekrar deniyorlar. 

Sürece etki eden karakteristik özellikler ve faktörler daha önce listelenmişti. Bunların 

yanı sıra girişimci merkezli model önerisinin de dikkate alındığı bazı düzeltmeler 

yapıldı. 

Süreç, girişimci davranışının sergilenmesiyle başlıyor. Hazır fırsat ve kaynaklara 

sahip girişimci yakın ailenin desteğini alarak risk alma eşiğini geçmeyi bekliyor. Bu 

durum, girişimci merkezli modelde konu edilen girişimcilik kararının alınması olarak 

değerlendirilebilir. 

Girişimci, karar verdikten sonra çevresindeki diğer fırsat ve kaynakları keşfediyor. 

Fırsatların aile çevresi, eski çalışma hayatı veya sosyal çevreden geldiği 

saptamasından yola çıkılırsa, bu süreç, sosyal kapitalin işlevselleştirilmesi (Social 

Capital Utilization) olarak isimlendirilebilir.  

Gereken fırsat ve kaynakların bulunması, yeni bir iş oluşturma ve sektörü keşfetme 

adımlarıyla oluşum aşamasına geliyor. Görüşmelerde de görülen desen, bir çok 

girişimcinin, aynı sektörde profesyonel deneyimi olmasına rağmen sektör ve iş kolu 

bilgisini girişimcilik zamanı edindiğini gösteriyor. Burada teknik yeterlilik ya da iş 

yapma tarzı gibi pratiklerden çok fiyatlama, satış, pazarlama, rekabet veya operasyon 

gibi işletme başlıklarının ele alındığının altını çizmek gerekir. 

Kurulan yeni girişim, artık pazara yerleşmeye çalışacaktır. Bu aşamada girişimcinin 

şartlara göre geri dönüşler yaşadığı görülebiliyor. Örneğin, operasyon karlılığını 

arttıracak veya maliyetleri düşürecek ortaklıklar, markalaşma, yeni ürün ve servisler 

geliştirme ya da uluslararası açılımlar yapmak gibi amaçlarla oluşum aşaması 

tekrarlanabiliyor. Girişimin devamlılığını sağlamak için kritik görevlerden birisi de 

sosyal ağın canlı tutulması ve genişletilmesi olarak algılanıyor. Özellikle ana akım 

işlerdeki satış operasyonu çeşitli nedenlerle (kaynak yetersizliği, büyüme kısıtlaması, 

vs.) kurulamadığında, sosyal ağların bir satış/pazarlama aktivitesine ev sahipliği 

yaptığı görülüyor. 
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Son aşamada kurulan şirketin başarılı veya başarısız olduğu adımı, modeli 

tamamlama açısından eklenmiştir. Daha önce belirttiğimiz gibi, bu kısım 

araştırmanın dışında tutulmuştur. Fakat incelenen davranış desenlerinde, girişimcinin 

aynı zamanda çalışan olmak ve yönetici olarak devam etmek gibi bir ikilemle 

karşılaştığı görülüyor. 

Yeni girişimler, organizasyonel olarak bakıldığında organik bir yapıya sahip. 

Hiyerarşik katmanlara sahip ve görev paylaşımına dayalı bir organizasyon 

yapısından çok şirketin sahip(ler)i ve çalışan(lar) gibi bir örgütlenme dikkati çekiyor. 

Şirket çalışanlarının yöneticilik fonksiyonuna geçmesi, teknik operasyonlardan yavaş 

yavaş çekilmesi, satış/pazarlama/destek gibi görevlerin ayrıştırılması şirket 

başarısıyla ilintilendiriliyor. 

Oluşturulan bu yeni girişimcilik süreci model önerisi (Şekil 3.2) aşağıda görülebilir. 
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Şekil 3.2 : Girişimcilik sürecine ilişkin model önerisi 

 

Giri şimcilik Süreci Model Önerisi 

Girişimcilik Kararı 

Oluşum 

Gelişme/Başarı Silinme/Ba şarısızlık 

Girişimcinin Kişilik Özellikleri 
- Kendi kendine liderlik etme 
- Hırs 
- Risk Alma 
- Rol Modelleri 
- Özgürlük 
- Aile desteği 
- Profesyonellik 
- Travmatik olaylar 
- Diğer 

Ekonomik ve Yasal Faktörler 
- Destek programları 
- Yasal düzenlemeler 
- Ekonomik durum 

Sosyal Ağ Özellikleri 
- Güçlü/Zayıf bağlar 
- Ağ büyüklüğü 
- Ağ çeşitliliği 
- Ağ yoğunluğu/esnekliği 
- Ağ yapısı (formal/informal) 
- Büyük ağlara mesafe (okul, iş örgütleri, vs.) 
- Çıkar asimetrisi 
- Sosyal ağın devamlılığı 

Đşsel ve Sektörel Faktörler 
- Đnovasyon derecesi (radikal/marjinal değişiklik) 
- Strateji(Arbitratif/Spekülatif/inovatif) 
- Endüstri bağlamı 
- Maaş/katma değer asimetrisi 
- Đşsel yapı (niş/geniş pazarlar) 

Başlangıç Faktörleri 
- Başlangıç fırsatlar 
- Başlangıç kaynaklarıı 
- Orjinal Fikir 
- Đş memnuniyetsizliği/işten çıkarılma 

Girişimci Davranı şı 

Girişimcinin Profesyonel Özellikleri 
- Bilgi/uzmanlık/deneyim 
- Eğitim 
- Yeterlilik 
- Çalışma hayatındaki deneyimler 
- Sosyal aktiviteler 
- Okul dönemi yarı-profesyonel aktiviteler 
- Uluslararası iş yapma kültürü 

Kültürel Faktörler 
- Toplumsal destek 
- Etnik dışlanma/azınlık etkileri 
- Sosyal kabullenme 
- Değer yargıları 

Fırsatlar Kaynaklar Bilgi 

Risk Alma E şiği 
Hazır Fırsat ve Kaynaklar 

Aile Deste ği 

Fırsat ve Kaynakların Ke şfi / Kullanımı  
Sosyal Kapitalin Đşlevselle ştirilmesi 

Yeni Đş Oluşturma  
Sektörü ke şfetme  

Yeni Đşin Pazarda Yerle şmesi  
Sosyal A ğın Geni şletilmesi 

Uluslararası Açılımlar 
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4.  SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNER ĐLER 

Araştırma sırasında ortaya çıkan sonuçlar, girişimcinin sahip olduğu özellikler kadar 

çevresel bir takım faktörlerin girişimcilik sürecine etkide bulunduğunu açıkça 

göstermektedir. Bunların arasında, klasik iş modellerinin içinde ya da dışında hareket 

eden bilgi teknolojileri merkezli girişimlerde bir kaç yaklaşımın önem kazandığı 

görülüyor. 

Girişimci, girişimcilik sürecinin en temel faktörü olarak göze çarpıyor. Girişimciler 

karakterlerini ve çevresel yapılarını belirgin bir şekilde farklı olarak görüyorlar. Aile 

desteği, toplumsal kabullenmeler (social construct), kişisel özellikler, hayatlarına 

etki eden önemli olaylar veya sosyal çevreleri kurulan işin yapısına ve sürecin 

gidişatına etki ediyor. Bunların yanında seçilen iş kolu, kültürel ve ekonomik dış 

faktörler de girişimin şekillenmesinde rol alabiliyor.  

Literatürde atıfta bulunulan bir olgu da rasyonel davranış idi. Girişimcinin her zaman 

rasyonel aktör olmayabileceği de araştırma sonucu karşılaşılan bir bulgu. Bazı 

durumlarda bireyler; özgürlük, manevi tatmin, yaşam şeklini değiştirme isteği ve hırs 

gibi motivasyonlarla marjinal bir gelir artışı yaratmayan bir girişimcilik sürecine 

girebiliyor. 

Girişimcilerin algısında en çok öne çıkan özellik risk algısı. Tüm girişimcilerin temel 

yargısı, girişimcilikle risk alma arasında bağlantı kurmak yönünde. Büyük çoğunluk, 

yeni iş kurarak risk aldığını düşünüyor. Daha fazla risk almanın potansiyel kazanımı 

arttıracağı yönünde bir düşünce de var. Risk alma kapasitesini ya da bu kapasiteyi 

girişimci davranışa dönüştürme eşiğini etkileyen bir çok faktör olduğu görülüyor. Bu 

bağlantıları sağlayacak basit bir model olmadığı öngörülebilir. Girişimci, zaman 

içerisinde kişisel karakterinin, aile etkisinin ve çeşitli çevresel faktörlerin ışığında bir 

risk alma kapasitesi geliştiriyor. Gene benzer girişimci merkezli veya çevresel 

faktörler bireyin girişimci davranışına dönüşen bir süreci tetikliyor. 

Öne çıkan başka bir olgu da aile konusu. Teorik çalışmalar, ailenin girişimcilik 

sürecine etkisini kaynak yaratma fonksiyonu etrafında şekillendirmişti. Girişimci, 

kuramlara göre aile kaynaklarını (finans kaynakları ve işgücü desteği) kullanıyor gibi 
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görünüyorken yapılan görüşmelerde ise ailenin girişimcinin karakteri ve davranışları 

üzerinde küçümsenmeyecek bir etkisi olduğu görülüyor. Aile, süreç olarak 

bakıldığında engelleyici, yavaşlatıcı, hızlandırıcı veya teşvik edici olarak 

görülebildiği gibi girişimci merkezli düşünüldüğünde risk alma kapasitesinin 

oluşmasını etkileyebiliyor; cesaret, hırs, başarıya açlık gibi karakter özellikleri 

üzerinde etkili olabiliyor. Ebeveynler, yetişme esnasında bireyin belli girişimcilik 

özellikleriyle eşleştirilebilen önyargılar oluşturabiliyorlar. Birey, ortaklı girişimcilik 

yapma, sermaye oluşturma ve yönlendirme, çevresel kaynaklardan finansman 

oluşturma veya risk alma gibi konularda önyargılara sahip olabiliyor. 

Sosyal ağlar, beklenildiği gibi girişimcilik açısından çok değerli bir kaynak olarak 

algılanıyor. Pek çok girişimci, sosyal çevresini yeni fırsatlar için kullanıyor. 

Özellikle sosyal ağlar konusunda popüler kültür kanalıyla bilinçlenen bireyler, bu 

yapıyı daha verimli kullandıklarını ifade ediyorlar. 

Sosyal ağların kullanımı, canlı tutulması ve genişletilmesiyle ilgili kişisel bir takım 

özelliklerin önemli görüldüğünün altını çizmek gerekir. Literatürle paralel bir şekilde 

bazı girişimciler, sosyal olarak dışa dönük olmak, proaktif davranışlar sergilemek, 

geniş bir vizyona sahip olmak veya iyi eğitim almış olmak gibi girişimci faktörlü 

bazı özelliklerin, sosyal ağdan faydalanmak konusunda daha verimli sonuçlar 

doğurduğunun altını çiziyorlar. 

Bireyin büyük (okul, iş örgütleri, vs.) ve küçük (belli bir şirkette uzun süre çalışanlar, 

uzmanlık grupları, vs.) ağlara olan mesafesi de yine beklendiği gibi çok etkin. Bu 

ağlar, önemli bir fırsat ve kaynak havuzu yaratıyorlar. Sosyal kapitalin temel 

dayanaklarından birisi olan ‘güven’ olgusu bu ağların işlevselleştirilmesinde önemli 

bir parametre olarak öne çıkıyor. Aile veya toplum kaynaklı kültürel yargılar bireyin 

güven duymasını zorlaştırıyor. Đş yapanların çeşitli endişelerle ‘güvenme’ ihtiyacı 

duyması da sosyal kapitale verilen önemi arttırıyor. 

Sosyal ağların kullanımının zaman içerisinde azalma eğilimi gösterdiği görülüyor. 

Özellikle aile merkezli fırsat ve kaynak havuzu zaman içerisinde yerini girişimcinin 

çabasıyla ulaşılan yeni fırsat ve kaynaklara bırakıyor. Öte yandan, araştırma 

örneklemindeki gibi satış fonksiyonu kurma konusunda zorluk yaşayan girişimcinin 

sosyal ağları bir satış kanalı olarak algıladığı farkediliyor. Dolayısıyla girişimciler 
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sosyal ağı genişletmek ve işlevselleştirmek için kaynak harcamak gerektiğini kabul 

ediyorlar. 

Bu noktada, küçük girişimciler için sosyal ağın bir satış/pazarlama fonksiyonu 

oluşturduğu dikkat çekici. Gerek geleneksel sosyal ağ iletişimi (toplantılara katılmak, 

eski iş arkadaşlarıyla daha sık görüşmek…), gerekse sosyal medyadan yararlanmak 

(bloglar, çevrimiçi siteler…) sosyal ağın canlı tutulması ve girişimcinin 

yetkinliklerinin potansiyel ağ bağlantılarına aktif olarak duyuruluyor olması 

anlamına geliyor. 

Literatürde, sosyal ağların negatif etkileri de sıklıkla tartışılmıştır. Buna rağmen 

araştırma sırasında bunu destekleyen somut bulgulara erişilememiştir. Bazı 

görüşmeciler, yakın çevreyle iş yapmanın potansiyel tahsilat problemlerine veya işsel 

sorunlara neden olabileceğini öne sürseler de bunlar kaygıdan öteye geçememiştir. 

Çevresel faktörler de benzer şekilde süreci etkiliyor. Ekonomik yapının makro ve 

mikro bileşenleri; girişimcilerin risk alma, yatırım yapma kararlarını veya işle ilgili 

taktik ve stratejik davranışlarını değiştirebiliyor. Sosyokültürel faktörlerin de 

girişimcinin karakterini şekillendirmesi üzerinde etkili olduğu tartışılabilir. 

Girişimcinin iş yaptığı sektör veya pazar yapısından pozitif ya da negatif yönde 

etkilendiği de bulgular arasında yer alıyor. Bu yapısal etkenler, girişimcilik sürecinde 

değişiklik yapma ihtiyacı, uluslararası açılımlar, yeni ortaklıklar kurma, iş alanı 

değiştirme gibi kararlar alınmasına sebep olabiliyor. Araştırma örneklemi 

düşünülünce servis sektöründe bu yapısal değişikliklerin hayata geçirilmesinin daha 

kolay kolay olduğunun altı çizilmeli. 

Kullanılan yöntemin getirdiği subjektiflik sebebiyle bu araştırma kapsamında analiz 

edilen karakter özellikleri ve faktörlerin pozitif veya negatif etki düzeyleri 

detaylandırılmamıştır. Böyle bir analiz, araştırmayı yanlış sonuçlara götürebilir. 

Literatür araştırmasında da belirtildiği gibi, bir çok faktörün etkisi, yerel kültürel ve 

ekonomik yapılar nedeniyle değişebiliyor. Almanya’da pozitif olan bir etki Rusya’da 

negatif yaşanabiliyor. Kalitatif bir kesit çalışmasında ise bu etkinin yönünü 

belirlemenin mümkün olmadığı kuramsal düzeyde tartışılmaktadır. Bu açıdan 

bakıldığında araştırma, amaçlandığı gibi bu etkilerin varlığını gösterirken bir model 

içerisinde bütünsel resmi çizmeyi amaçlamaktadır. 
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Girişimcilik, işletme programlarına özellikle savaş sonrası akademik eğilimlerde 

sıklıkla gündeme alınan bir konuydu. Bu alanın ekonomik fonksiyon ve determinizm 

haricinde sosyal boyutları özellikle son 30 yılda ilgi odağı olmuştu. Fakat yerel 

literatürün ekonomik yaklaşımlar dışında zayıf olduğu görülmüştü. Araştırma 

sonuçları kuramsal çerçeveyle büyük ölçüde paralel olsa da Türkiye’nin yerel 

dinamikleri ve kültürel yapısını ele alan çalışma sayısının son derece az olduğuna bir 

kez daha dikkat çekmek gerekir. Bu tezin kullandığı yöntemler dar kapsamda kalmış 

olsa da sonraki çalışmalara bir kaç açıdan yol göstereceği düşünülmektedir. 

Öncelikle bulgular, girişimcilik sürecine etki eden karakteristik özelliklerin ve 

faktörlerin varlığını ortaya koymaktadır. Bu etkenlerin etki düzeylerinin kantitatif 

yöntemlerle detaylandırılması gerekmektedir. Kurulan modeller ve etken analizleri, 

kullanılan yöntemin de sonucu olarak girişimcilerin subjektif algılarına 

dayanmaktadır. Nitekim, görüşme yapılan girişimciler bile belirli bir faktör ya da 

özelliğin pozitif veya negatif etki yarattığı konusunda farklı yargılarda 

bulunmaktadır. 

Đkinci olarak seçilen örneklemin boyutunun küçük olması ve girişimcilerin yalnızca 

bilgi teknolojileri temelli iş kollarında çalışıyor olması, belirli etkenlerin modele 

alınması konusunda öngörülerde bulunmayı zorlaştırmıştır. Örneğin bu iş kollarında 

başlangıç sermayesine duyulan ihtiyacın düşük olması, bu faktörün 

değerlendirilememesine neden olmuştur. 

Benzer şekilde görüşülen girişimcilerin önemli bir çoğunluğu servis sektöründe 

çalışmaktadır. Fakat mal ticaretine dayanan iş modellerinin servis sektörüne göre 

farklı karakteristikleri bulunduğu bilinmektedir. Daha sonra yapılacak araştırmalar 

bu boyutu da dikkate almalıdır. 

Başka bir konu da kullanılan yöntemin tek bir zaman kesitine dayanmasıdır. Aynı 

örneklemle ileride yinelenecek benzer araştırmalar, zaman içerisinde bu faktörlerin 

etkilerinin sürüp sürmediğini ya da farklı faktörlerin birbirleriyle olan ilişkilerinin 

olup olmadığını ortaya koyabilir. 

Son olarak araştırma, girişimcilik sürecinin olgunlaşma evresindeki girişimcileri 

hedeflemiştir. Genelde başarı algısıyla ilintilendirilen etmenlerin başarısız 

girişimcilerle de sorgulanması, sürecin deterministik modelinin tamamlanması 

açısından önemlidir. 
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Araştırma esnasında çeşitli sorular ortaya çıkmaktadır. Örneğin literatürde çok fazla 

yer almayan konulardan birisi iş dışı amatör ve yarı-profesyonel aktivitelerin bireyin 

profesyonel yaşantısında yarattığı etkiydi. Bu aktivitelerin karakter şekillendirici 

rolleri ve sosyal ağ üzerindeki etkileri ayrı bir araştırmayla soyutlanmalıdır. 

Bir başka soru, belirli okullardan veya sosyal gruplardan gelen bireylerin neden 

diğerlerine göre daha girişimci eğilimli oldukları. Bilinen ‘ekol’ etkisi (Amerikan 

ekolü, Alman ekolü gibi) dışında bir etken aramak gerektiği düşünülmektedir. Örnek 

olarak, araştırma sırasında Đstanbul’un köklü okullarından ve Alman ekolünden 

geldiği bilinen Đstanbul Erkek Lisesi’nden mezun öğrencilerde bu yatkınlığın yoğun 

olarak görüldüğü aktarılmıştır. Öte yandan aynı ekolü temsil eden farklı okullarda 

benzer eğilime rastlanmıyor olması dikkat çekicidir. 

Đşletme disiplini dışında da yerel olarak araştırılması gereken konular olduğu ortaya 

konmaktadır. Örneğin girişimcilik hakkında toplumsal ve kültürel ön yargıların 

incelenmesi yerinde olacaktır. Özellikle 1990’lar sonrası ekonomik sorunlar, kamu 

ve özel sektördeki istikrarsızlıkların bu yargıları bir miktar değiştirdiği öne 

sürülebilir. Girişimcilik, farklı sosyo-ekonomik seviyelerde ve farklı sosyo-kültürel 

düzeylerde destekleniyor ya da engelleniyor. Bu konuda etnik ve kökensel (şehir, 

aşiret, vs.) faktörler araştırılmış olsa da farklı kültürel boyutların da incelenerek daha 

bütünsel bir model oluşturulması gerekmektedir. 

Girişimcilik sürecinde araştırılması gereken bir nokta da girişimlerin küçük işletme 

haline dönüşme sürecidir. Daha önce belirtildiği gibi, girişimler zaman içerisinde 

organik yapılarını standart organizasyona dönüştürme sorunu yaşıyorlar. Girişimci, 

kendi şirketinin çalışanı olmaktan yöneticilik fonksiyonuna geçmek istiyor. Bu süreç, 

işletmenin devamlılığı ve sürdürülebilirliği açısından önemli sonuçlar doğuruyor. 

Son olarak sayıları giderek artan girişimcilik organizasyonları için belirli öneriler 

oluşturulabilir. Günümüzde sosyal medya kanalıyla girişimci ağlarının oluşturulması 

yönünde önemli çabalar sergilendiği görülmektedir. Girişimci organizasyonlarının bu 

ağları organik bir şekilde desteklemesinin sosyal ağ kullanımını arttırarak 

girişimcilik sürecini kolaylaştıracağı açıktır. Öte yandan yenilikçi işletmelerin 

desteklenmesi amacıyla risk sermayesi ve inkubasyon mekanizmalarının 

yaygınlaştırılması sıklıkla karşılaştığımız bir uygulama iken daha geleneksel 

sektörlerde bu çabalar zayıf kalmaktadır. 



 56 

 

 

 



 
57

KAYNAKLAR 

Ahiska, M. 2006. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor: Türkiye’de hayat tarzı 

temsilleri, 1980-2005. Đstanbul, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma. 

Aldrich, H., Reese, P.R., 1993. Does networking pay off? A panel study of 

entrepreneurs in the research triangle. in Churchill, N.S., ve diğ. 

(Eds.), Frontiers of Entrepreneurship Research, pp. 325–339. 

Aldrich, H., Zimmer C.  1986. Entrepreneurship through social networks. in 

Population Perspectives on Organizations. Editörler: Aldrich, H., 

Auster, E.R., Staber, U.H., Zimmer, C. 

Anderson, A.R., Jack S.J., Dodd, S.D. 2005. The role of family members in 

entrepreneurial networks: Beyond the boundaries. Family Business 

Review, 18, 2 

Arenius P., Clercq D.D. 2005. A network-based approach on opportunity 

recognition. Small Business Economics, 24(3), 249-265.  

Bates, T., 1994. Social resources generated by group support networks may not be 

beneficial to Asian immigrant-owned small businesses. Social Forces, 

Vol.72. 

Batjargal, B. 2007. Comparative social capital: Networks of entrepreneurs and 

investors in China and Russia. Management and Organization Review 

3:3, 397-419. 

Benzing, C. Chu, H.M., Kara, O. 2009. Entrepreneurs in Turkey: A Factor 

Analysis of Motivations, Success Factors, and Problems, Journal of 

Small Business Management; Jan 2009; 47, 1, pg. 58 

Birley, S. 1985. The role of networks in the entrepreneurial process. Journal of 

Business Venturing, 1(1), 107-117. 

Bowey J.L., Easton G. 2007. Net social capital processes. The Journal of Business 

& Industrial Marketing, 22(3), 171. 

Bruderl, J., Preisendorfer, P. 1998. Network support and the success of newly 

founded businesses. Small Business Economics, 10(3), 213-225. 



 
58 

Brundin, E. 2007. Catching it as it happens. in Handbook of Qualitative Research 

Methods in Entrepreneurship. Neergaard, H., Ulhoi, J.P. (eds.). 

Edward Elgar Publishing, Cornwall, UK. 

Bygrave, W.D. 2007. The entrepreneurship paradigm (I) revisited. in Handbook of 

Qualitative Research Methods in Entrepreneurship. Neergaard, H., 

Ulhoi, J.P. (eds.). Edward Elgar Publishing, Cornwall, UK. 

Casson, M. 1990. Entrepreneurship, Aldershot, Hants, England ; Brookfield, Vt., 
USA : E. Elgar Pub. 

Casson, M. 2005. The individual - opportunity nexus: A review of Scott Shane: A 
general theory of entrepreneurship. Small Business Economics, 24(5), 
423-430. 

Coleman, J.S. 1994. Foundations of Social Theory. Harward University Press. 

Cooper, A., Folta, T. 2000. Entrepreneurship and high-technology clusters. in The 

Blackwell Handbook of Entrepreneurship. Sexton, D.L., Landström, 

H. (eds.). Backwell Publishers, Oxford. 

Coviello N.E. 2006. The network dynamics of international new ventures. Journal of 

International Business Studies, 37(5), 713-731. 

Çetindamar, D. 2002. Türkiye’de girişimcilik. Tüsiad araştırma raporu, Lebib 

Yalkın yayımları. 

Deakins, D. Freel, M. 2003. Entrepreneurship and Small Firms, McGraw Hill 

D'Intino, R.S., Goldsby M.G., Houghton J.D., Neck C.P. 2007. Self-leadership: A 

process for entrepreneurial success. Journal of Leadership & 

Organizational Studies, 13(4), 105-120. 

Donckels R., Lambrecht J. 1995. Networks and small business growth: An 

explanatory model, Small Business Economics 7: 273-289 

Durkheim, E. 1933. The Division of Labor in Society, çev. George Simpson, Free 

Press. 

Elfring T.; Hulsink W.  2003. Networks in entrepreneurship: The case of high-

technology firms, Small Business Economics, 21, 4 

Erdoğmuş, N. 2004. Career orientations of salaried professionals: the case of 

Turkey, Career Development International, Vol. 9 Iss: 2, pp.153 - 175 

Field, J. 2003. Social Capital. Routledge. 

Gartner, W.B. 1988. ‘Who is an Entrepreneur?’ is the wrong question. American 

Journal of Small Business. 12(4), 11-32.  



 
59

Gladwell, Malcolm. 2002. The tipping point: How little things can make a big 
difference. Little Brown, Boston. 

Greve A., Salaff J.W. 2003. Social networks and entrepreneurship. 

Entrepreneurship Theory and Practice, 28(1), 1-22. 

Gürbüz G., Aykol S. 2009. Entrepreneurial management, entrepreneurial orientation 

and Turkish small firm growth, Management Research News, Vol. 32 

Iss: 4, pp.321 - 336 

Gürol Y., Atsan N. 2006. Entrepreneurial characteristics amongst university 

students: Some insights for entrepreneurship education and training in 

Turkey, Education + Training, Vol. 48 Iss: 1, pp.25 - 38 

Hansen, E.L. 1995. Entrepreneurial network and new organization growth. 

Entrepreneurship Theory and Practice, 19(4), 7.  

Hebert, R.F., and Albert N.L. 1989. In search of the meaning of entrepreneurship, 
Small Business Economics 1, no. 1: 39-49.  

Hill J., McGowan P.,  Drummond P. 1999. The development and application of a 
qualitative approach to researching the marketing networks of small 
firm entrepreneurs. Qualitative Market Research: An International 
Journal. Vol. 2 (2), pp. 71-81. 

Hoang H., Antoncic B. 2003. Network-based research in entrepreneurship: A 

critical review. Journal of Business Venturing, 18(2), 165-187. 

Hofstede, G. 1991, Cultures and Organizations: Software of the Mind, McGraw-

Hill, London. 

Hofstede, G. 2009. Dimensionalizing cultures: The Hofstede model in context. 

Online Readings in Psychology and Culture, Unit 17, Chapter 14 

Johannisson, B. 1996. The dynamics of entrepreneurial networks. Frontiers of 

Entrepreneurship Research, 253–267. 

Johannisson, B., Monsted, M. 1997. Contextualizing entrepreneurial networking, 

International Studies of Management & Organization; Fall 1997; 27, 

3; pg. 109-136 

Kirzner, I.M. 1973. Competition and Entrepreneurship, The University of Chicago 
Press, Chicago and London 

Kirzner, I.M.  1984. The enrtrepreneurial process. In Kent, A.Calvin. The 

environment for Entrepreneurship. Lexington Books 

Kirzner, I.M. 1990. Uncertainty, discovery and human action: A study of the 
entrepreneurial profile in the Misesian system, in Entrepreneurship, 
edited by Casson, Mark. An Elgar Reference Collection. 



 
60 

Knight, Frank H. 1965. Risk, Uncertainty and Profit, Harper Torchbooks, The 
Academic Library, New York 

Krackhardt, D.  1995. Entrepreneurial opportunities in an entrepreneurial firm: A 

structural approach. Entrepreneurship Theory and Practice, 19(3), 53.  

Littunen, H. 2000. Networks and local environmental characteristics in the survival 

of new firms. Small Business Economics, 15(1), 59-71.  

Low, M.B., MacMillan I.C. 1988. Entrepreneurship: Past research and future 

challenges. Journal of Management. Vol.14, No.2, 139-161. 

McKenzie, B. 2005. Collecting oral histories for entrepreneurship research. New 

England Journal of Entrepreneurship, 8 (1), pp. 37-48. 

McKenzie, B. 2007. Techniques for collecting verbal histories. in Handbook of 

Qualitative Research Methods in Entrepreneurship. Neergaard, H., 

Ulhoi, J.P. (eds.). Edward Elgar Publishing, Cornwall, UK. 

McKenzie, B., Sud, M. 2008. A hermeneutical approach to understanding 

entrepreneurial failure. Academy of Entrepreneurial Journal, Volume 

14 (2), pp. 123- 148. 

Mønsted, M. 2003, Strategic networking in small high tech firms, International 

Entrepreneurship Management Journal, 3:15-27 

Moore, C.F. 1986. Understanding entrepreneurial behavior: A definition and model. 

in Best Paper Proceedings: Academy of Management, J.A.Pearce, II, 

& R.B. Robinson (Eds.), pp. 66-70. 

Mort G.S., Weerawardena J. 2006. Networking capability and international 

entrepreneurship: How networks function in Australian born global 

firms. International Marketing Review, 23(5), 549-572. 

Neergaard, H., Ulhoi, J.P. 2007. Methodological variety in entrepreneurship 

research. in Handbook of Qualitative Research Methods in 

Entrepreneurship. Neergaard, H., Ulhoi, J.P. (eds.). Edward Elgar 

Publishing, Cornwall, UK. 

O'Donnell A., Gilmore A., Cummins D., Carson D. 2001. The network construct 

in entrepreneurship research: A review and critique. Management 

Decision; 39, 9; pg. 749-760. 

Özçelik, H. 1998. Understanding Work Values, Ethnicity, and Entrepreneurship in 

the Turkish Society. Y.L. Tezi – Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü 



 
61

Sanders, J.M., Nee, V. 1996. Immigrant self-employment: The family as social 

capital and the value of human capital. American Sociological Review, 

Vol. 61, No. 2. pp. 231-249 

Schultz, Theodore W. 1980. Investment in entrepreneurial ability. Scandinavian 
Journal of Economics 82, no. 4: 437 

Schumpeter, Joseph A. 1934. The theory of economic development: an inquiry into 
profits, capital, credit, interest, and the business cycle, translated by 
Redvers Opie from the German edition. Cambridge: Harvard 
University Press. 

Shane, S. 2003. A General Theory of Entrepreneurship, Cheltenham: Edward Elgar. 

Shapero, A. 1984. The entrepreneurial event. In Kent, A.Calvin. The environment 

for Entrepreneurship. Lexington Books 

Triandis, H.C. 1972. The Analysis of Subjective Culture. New York: Wiley 

Wennekers, S., Thurik, R. 1999. Linking entrepreneurship and economic growth. 

Small Business Economics. 13:27-55. 

Wilken, P. H. 1979. Entrepreneurship: A Comparative and Historical Study. 
Norwood, NJ: Ablex 

Witt, P., Schroeter, A., Merz, C. 2008. Entrepreneurial resource acquisition via 

personal networks: an empirical study of German start-ups. The 

Service Industries Journal, 28(7), 1. 

Witt P. 2004. Entrepreneurs' networks and the success of start-ups. 

Entrepreneurship and Regional Development, 16(5), 391-412. 

 

 





 
63

EKLER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EK A.1 : Yüz yüze görüşme için anket formu 
 EK A.2 : Yüz yüze görüşme çerçevesi 





 
65

EK.A.1 Yüz yüze görüşme için anket formu 

Giri şimci Bilgileri:  
 
Adı/Soyadı: _____________________  Doğum Tarihi: __________   Cinsiyet: ________ 
 
Lise: ______________   Üniversite: ______________________  Master: __________________ 
 
Ailenin Meslek Durumu: _________________________________________________________ 
 
Notlar: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Giri şim Bilgileri:  
 
Şirket Đsmi: ___________________________________________________________________ 
 
Sektör / Şirket Tipi: _____________________________________________________________ 
 
Kuruluş Tarihi: ________  Pazardaki Durum: _________________________________________ 
 
Notlar: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
Sektörel Özellikler:  
 
Sektör: ___________________________  Rekabet Yapısı: ______________________________ 
 
Notlar: 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  
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EK.A.2 Yüz yüze görüşme çerçevesi 

1. Girişimcilik öncesi iş ve okul yaşantısıyla ilgili kısa bir özet verebilir misiniz? 

2. Girişimciliğe nasıl başladınız? Bu yolu seçmek konusunda hangi motivasyonlarla hareket 
ettiniz? 

a. Yaşam stilinizde değişiklik yapma ihtiyacı duydunuz mu? 
b. Maddi ve manevi açıdan daha çok tatmin olacağınızı düşündünüz mü? 
c. Kişisel tatmin önemli bir parametre miydi? 

3. Eğitiminiz girişimci olmanızda nasıl bir etkide bulundu? 
a. Öğrendikleriniz iş kurmanızda nasıl yardımcı oldu? 
b. Teknik konular/yöneticilik fonksiyonları/işletme bilgisi gibi konularda eğitim aldınız mı? Bunların 

ne şekilde etkisi oldu? 

4. Daha önceki iş tecrubeleriniz girişimci olmanızda nasıl bir etkide bulundu? 
a. Önceki işinizden kendi isteğinizle mi ayrıldınız? 
b. Önceki işinizden memnun muydunuz? 
c. Önceki işinizin sunduğu hazır müşteriler/fırsatlar/iş olanakları bulunuyor muydu? 
d. Önceki işlerinizde yaptıklarınız, kurduğunuz şirketle aynı iş alanlarında mıydı? 
e. Daha önce de girişimcilik tecrubeniz oldu mu? 

5. Aileniz veya sosyal çevreniz girişimci olmanızda nasıl bir etkide bulundu? 
a. Aileniz ve sosyal çevreniz yeni iş yaşamınızda maddi kaynak sağladı mı? 
b. Aileniz ve sosyal çevreniz bu kararınızın öncesinde ve sonrasında manevi açıdan destek oldu 

mu? 
c. Aileniz ve sosyal çevreniz girişimcilik konusunda pozitif/negatif yargılara sahip miydi? Bu sizin 

yaptığınız seçimlere etkide bulundu mu? 

6. Girişimcilik konusunda olumlu ve olumsuz etkileri olduğunu düşündüğünüz karakter özellikleriniz 
var mı? 

a. Hırs, Başarıya açlık, Yaratıcılık, Risk yaklaşımı, Agresiflik, Marjinallik, Kontrol, Liderlik 

7. Girişimciliğinize neden olan iş fikri; 
a. Orijinal bir fikir mi? Bunun bir faydası/zararı oldu mu? 
b. Radikal bir değişiklik öneriyor mu? Bunun bir faydası/zararı oldu mu? 
c. Niche bir alan mı? Bunun bir faydası/zararı oldu mu? 
d. Başlangıç anında hazır bir fırsat/kaynak havuzu var mıydı? 
e. Başladığınız zamanla şu an arasında bir farklılık var mı? 
f. Đş yaptığınız sektörün iş yapma şeklinizi pozitif ya da negatif olarak etkilediğini düşünüyor 

musunuz? 

8. Yeni işinizde fırsatlara ve kaynaklara erişiminizde neler etkili oldu? 
a. Kişisel geçmiş, tecrube, yetenek ve kaynaklar 
b. Ailemin sahip olduğu sosyal çevre ve kaynaklar 
c. Yakın arkadaşlarımın karşılıklı/karşılıksız yardımları 
d. Okulumdan/üyesi olduğum topluluklardan/parçası olduğum gruplardan aldığım destekler 
e. Đşle ilgili tanıdıklarımın karşılıklı/karşılıksız yardımları 
f. Kamu/özel kuruluşların verdiği destekler, ekonomik programlar 
g. Yeni kurulan şirketlere destek olan bağımsız kuruluşlar (venture/incubator...) 

9. Đş/aile ve sosyal çevreniz iş yaşantınızda ne faydalar veya zararlar getirdi? 

10. Đş ve sosyal çevrenizle olan ilişkilerinizi nasıl tanımlarsınız? 
a. Az kişiyle sık ve kaliteli zaman mı geçirirsiniz? 
b. Đlişkide olduğunuz kişiler benzer sosyal/profesyonel yaşantıda mıdır? Yoksa daha çeşitli midir? 
c. Çevrenizden gelen yardım taleplerine sıklıkla cevap vermeye çalışır mısınız? 
d. Sosyal ağınızı canlı tutmak/genişletmek önemli midir? Bunu ne şekilde gerçekleştiriyorsunuz? 

11. Bizim ülkemizde kollektivist bir yapı var. Örneğin etnik köken, hemşerilik, uzak akrabalık gibi 
parametreler sosyal olarak önemli. Bu konu iş yaşantınızda fayda veya zarar getirdi mi? Genel 
olarak kültürel yapımızın iş yapma şeklinize etki ettiğini düşünüyor musunuz? Bu işi Avrupa’da 
ya da Amerika’da yapsaydım daha başarılı/başarısız olurdum diye düşünür müydünüz? 

12. Yeni iş kurduğunuz süreçte belirli bir plan yapmış mıydınız? Kendinize hedef koydunuz mu? 
Şu an olmanız gerektiğini düşündüğünüz yerde misiniz?  
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