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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Küresel Girişimcilik Monitörü (Global 

Entrepreneurship Monitor-GEM), 

girişimciliğin ekonomik büyüme sürecindeki 

önemini araştırmak amacıyla, 1997 yılında Babson College ve London Business 

School tarafından başlatılmış bir akademik araştırmadır. 

10 ülkenin katılımıyla başlayan proje, ilk araştırma sonuçlarını 1999 yılında 

yayınlamıştır. Sonraki yıllarda, 86 ülke GEM projesine katılmıştır. Bu proje,  dünyada 

girişimcilikle ilgili uzun süreli veri toplayan en önemli araştırma projesidir.  2015 

yılında dünyanın bütün bölgelerini temsil etmenin yanı sıra, farklı ekonomik kalkınma 

düzeylerinde olan 62 ülke çalışmaya katılmıştır. Dünyanın en kapsamlı girişimcilik 

projesi, KOSGEB’in başkanlığında, Yeditepe Üniversitesi’nin akademik desteği ve 

TEB’in (Türk Ekonomi Bankası) katkılarıyla yürütülmektedir.  

 

Türkiye, 2009 yılı hariç, 2006 yılından beri GEM projesine katılmaktadır. Bu raporda, 

2015 yılındaki girişimcilik bulguları ile 2006 yılındaki bulgular karşılaştırılmıştır.  

Çalışma, Türkiye’nin girişimcilik faaliyetlerinin 10 yıl sonra bugün geldiği noktaya ışık 

tutmaktadır. 

1. Potansiyel Girişimciler: Toplumu oluşturan 18-64 yaş arasındaki kişilerin, 

yaşadıkları çevredeki fırsatları fark edebilmeleri, yeni bir iş kurmak için gerekli 

bilgi ve beceriye sahip olduklarını düşünebilmeleri ve başarısızlığa uğrama 

korkusunun yeni bir iş kurmak için engel olmadığını düşünmeleri, bu kişilerin 

girişimci olma olasılıklarını arttırır. Bu üç özelliğe sahip olan kişiler, “Potansiyel 

Girişimciler” olarak adlandırılırlar. 2006 yılında, yetişkin nüfusun %52’si 

girişimci olma özelliklerine sahip iken, bu oran 2015 yılında %58’e 

yükselmiştir. Bu kişilerin sayısının artması, son 10 sene içinde Türkiye’nin 

potansiyel girişimcilik kapasitesinin de artmasını sağlamıştır. 

           Türkiye’nin Potansiyel Girişimcilik Kapasitesi Artışının Nedenleri; 
 
Kişilerin Fırsat Algısı: Son 10 sene içinde çevresindeki fırsatları gören 

kişi sayısı artmıştır. 2006 yılında, Türkiye’de yaşayanların (girişimci ve 

girişimci olmayan 18-64 yaş arasındaki yetişkin nüfus) yaklaşık %34’ü,  
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gelecek 6 ay içinde yeni bir işe başlamak için olanak oluşacağına 

inanmaktayken, bu oran, 2015 yılında  %50’ye çıkmıştır.  

 

Girişimcilik Kapasitesi (Bilgi ve Beceri): Son 10 sene içinde girişimcilik 

konusunda kendisine güvenen kişi sayısı artmıştır. 2006 yılında,Türkiye’de 

yaşayan 18-64 yaş arasındaki girişimci ve girişimci olmayan yetişkin nüfusun 

%54,7’si, yeni bir işe başlamak için yeterli bilgi ve beceriye sahip olduğunu 

belirtirken, bu oran 2015 yılında %59 seviyesine yükselmiştir. 

 

2. Girişimci Niyeti olan Kişiler: Girişimci olma niyeti olan kişiler, girişimci olma 

isteği olan, fakat bunun için somut bir adım atmamış kişilerdir. Önümüzdeki üç 

yıl içinde girişimcilik faaliyetinde bulunmak isteyenlerin 18-64 yaş arasındaki 

yetişkin nüfus içindeki oranı, girişimci olma niyeti olan kişilerin oranını verir. 

Türkiye’de, girişimci olma niyeti olan kişilerin oranı, 2006 yılında %23 iken, 

2015 yılında, %37 seviyesine çıkmıştır. Dolayısıyla, Türkiye’de 10 sene önce 

her 100 kişiden 23 kişinin önümüzdeki üç yıl içinde girişimcilik faaliyetine 

niyetli olduğunu tespit edilirken, bu sayı 2015 yılında 37 kişiye çıkmıştır. 

 

3. Kuruluş Aşamasında Olan Girişimciler: Türkiye’de piyasadaki fırsatları 

değerlendirmek amacıyla ya da ihtiyaçtan dolayı girişimcilik faaliyetlerini 

oluşturmaya çalışan kişi sayısı, son 10 sene içinde yaklaşık 5 kat artmıştır. 

Türkiye’de kuruluş aşamasında olan girişimcilerin, 18-64 yaş arasındaki 

yetişkin nüfusa olan oranı, 2006 yılında %2,2 iken, 2015 yılında %9,92’ye 

çıkmıştır. Yani, 2006 yılında yetişkin nüfusun her 100 kişisinden 2’si yeni bir 

girişimcilik faaliyetinde bulunurken, 10 sene sonra bu oran 2015 yılında 10 

kişiye çıkmıştır.  

 

4. Yeni Bir İş Kurmuş Girişimciler: Yeni bir işi kurmuş girişimcilerin yetişkin 

nüfus içindeki oranı, son 10 yılda artmıştır. 2006 yılında %4 olan endeks, 2015 

yılında %7,88 olmuştur, yani 3 ay ile 3,5 senedir faaliyette bulunan 

girişimcilerin sayısında son 10 sene içinde %100 oranında bir artış olmuştur. 

 

5. Erken Dönem Girişimciler: Kuruluş aşamasında olan girişimciler ile Yeni 

bir iş kurmuş girişimcilerin toplamından oluşmaktadır. 2006 yılında 

Türkiye’de, Erken Dönem Girişimcilik Endeksi, %6 iken, 2015 yılında, 
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%17,44’e yükselmiştir. Sonuçta, 2006 yılında her 100 kişinin 6 kişisi Erken 

Dönem Girişimci iken, bu oran 2015 yılında yaklaşık 18 kişiye çıkarak 3 kat 

artış göstermiştir. Türkiye’de girişimcilik faaliyetlerinde meydana gelen artışın 

toplumdaki potansiyel girişimcilerin ve niyetli girişimcilerin oranındaki artıştan 

kaynaklandığı söylenebilir. 

 

6. Fırsatları Değerlendirmek Amacıyla Girişimci Olanlar: Türkiye’de fırsatları 

değerlendirmek amacıyla girişimcilik faaliyetinde bulunan kişilerin sayısı, 2006 

yılından beri artış eğilimindedir. 2006 yılında, her 100 kişiden yaklaşık 4 kişi 

fırsatları değerlendirmek için girişimcilik faaliyetinde bulunurken, bu oran 2015 

yılında 12 kişiye çıkmıştır.  

 

7. İhtiyaçtan Dolayı Girişimci Olanlar: Başka bir alternatifi olmayan ve 

ihtiyaçtan/mecburiyetten girişimci olmak durumunda kalanların girişimcilik 

endeksi, 2006 yılında %1,79 iken, 2015 yılında %3,38’e yükselmiştir. Fırsat 

odaklı girişimcilerin (%3,68), tamamen ihtiyaç odaklı girişimcilere (%1,79) 

oranı; 2006 yılında yaklaşık 2,2 iken, bu oran 2015 yılında 3,7’e yükselmiştir. 

Bu oranlar, 2015 yılında kişilerin ihtiyaçtan dolayı girişimcilikten ziyade fırsata 

dayalı girişimciliğe yöneldiğini göstermektedir. 

 
8. Kurumsallaşmış Girişimcilik Endeksi: Piyasada 3,5 yıldan beri girişimcilik 

faaliyetinde bulunmuş kişilerin yetişkin nüfus içindeki oranını gösteren bir 

endekstir. Kurumsallaşmış Girişimcilik Endeksi, Türkiye’de 2006 yılında %11,5 

iken, 2015 yılında %9,7’dir, yani 3.5 yıldan beri girişimcilik faaliyetinde 

bulunmuş kişilerin yetişkin nüfus içindeki oranı 2006 yılına göre azalmıştır.  

2006 yılında her 100 kişiden 12 kişi 3,5 yıldan fazla bir dönemde piyasada 

faaliyette bulunurken, bu oran 2015’te yaklaşık 10 kişi olmuştur. Bu oranı tek 

başına değerlendirdiğimizde, Türkiye’de girişimcilik faaliyetlerinin sürekliliğinde 

sorun olduğunu görmekteyiz. Başka bir deyişle, girişimcilerimiz pazar 

koşullarına göre girişimcilik faaliyetlerinde değişiklik yapar ve gerektiğinde yeni 

şartlara göre faaliyetlerini yeniden değerlendirmede yetersiz kalırlar. 

 
Ancak, bu oranı tek başına değerlendirmek ülkenin girişimcilik kapasitesinin 

değerlendirilmesinde yanıltıcı olabilir. Bu oranın, erken dönem girişimcilik 

faaliyeti ile karşılaştırılması gerekir. Çünkü erken dönem girişimcilik faaliyetleri, 
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ülkedeki girişimci ruhlu yeni firmaların daha az yenilikçi olanlarını yerlerinden 

ederek yani yaratıcı yıkıma (creative destruction) neden olarak ekonomik 

gelişmenin hızını artırır. 

 

Erken Dönem Girişimcilik Endeksi’nin Kurumsallaşmış Girişimcilik Endeksine 

bölünerek bulunan oran,  2006 yılında Türkiye için 0.53 olup, 2015 yılında 

1,8’e yükselmiştir. Bu oranın yükselmesi, Türkiye’de piyasaların daha dinamik 

olduğunu ve ekonominin rekabet gücünün arttığını göstermektedir. Türkiye’de 

erken dönem girişimcilik faaliyetinin artış göstermesi, piyasadaki rekabet 

baskısını arttırarak firmalar arasındaki organizasyon, süreç, ürün, hizmet ve 

pazarlarındaki yenilik ve verimliliklerin yükselmesine ve bunun sonucunda, 

verimsiz olan girişimcilik faaliyetlerinin piyasadan çekilmelerine neden 

olmaktadır.  

 

9. Kurum İçi Girişimciler: Kurum içi girişimcilik, geniş anlamda kurum içi 

çalışanların son üç senedir işverenleri için, normal işlerinin bir parçası olarak, 

yeni bir fikrin geliştirilmesi ve/veya yeni bir faaliyetin hazırlık ve uygulaması 

olarak, tanımlanmaktadır. Türkiye’deki kurum içi girişimcilik oranı, 18-64 yaş 

arasındaki nüfusun %7,41’ini, çalışan nüfusun ise %12,45’ini oluşturmaktadır.  

Etkinlik güdümlü ekonomilerin ortalamasının (yetişkin nüfus: %2,3 ve çalışan 

nüfus: %5,3) çok üstünde olup, Türkiye araştırmaya katılan etkinlik güdümlü 

ekonomiler arasında en yüksek iç girişimcilik oranına sahip ülkedir. Türkiye’de 

ve uluslararası pazarlarda rekabetin her geçen gün artması ve yaşanan 

ekonomik krizler bağımsız girişimciler yanında, Türkiye’de iç girişimciliğin de 

önemini artırmıştır.  

Türkiye’deki kurumların rekabet gücünü artırmak amacıyla verimliliklerini 

yükselttiklerini, kurum çalışanlarının yeni bir fikri geliştirmesi, yeni bir faaliyetin 

hazırlık ve uygulaması konularında öngörülür adımlar atmasını motive 

ettiklerini görmekteyiz. Türkiye’de, daha iyi eğitim görmüş çalışanlar daha çok 

kurum içi girişimcilik faaliyetine katılmaktadır.  

 

10. Kadın Girişimciler: Son 10 sene içinde kadın girişimcilerin sayısında önemli 

bir artış olmuştur. 2006 yılında, Kadın Girişimci Endeksi %3,53 iken, bu oran 

2015 yılında %10’a çıkmıştır, yani her 100 kadından yaklaşık 4 kadın 2006 
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yılında girişimci olurken, 2015 yılında bu sayı 10’a yükselmiştir. Bu artış erkek 

girişimcilerde gözlemlendiğinden, erken dönem girişimcilik faaliyetinde 

bulunan erkek/kadın oranında ciddi bir değişme olmamıştır.  Bu oran, 2006 

yılında 2,4 iken, 2015 yılında 2,51 olmuştur.  

Fırsat sonucu iş kurmuş kadın girişimcilerin ihtiyaç sonucu iş kurmuş kadın 

girişimcilere oranı 2006 yılında 1,5 iken, bu oran 2015’de 3,6’ya çıkmıştır. Bu 

oranlar ise daha fazla kadının fırsatları değerlendirerek gelir düzeyini arttırmak, 

finansal başarı sağlamak ve bağımsız olmak amacıyla girişimcilik faaliyetine 

başladığını göstermektedir.  

 

11. Genç Girişimciler: Türkiye’de 2015 yılındaki girişimcilerin yaş dağılımını, 

2006 yılı ile karşılaştırdığımızda, 18-24 yaş arası girişimci oranımız 

%14,34’den, %23,47 çıkarken, 25-44 yaş aralığında olan girişimci oranımız 

azalmış ve 45 yaş üstü olan girişimci oranımız artmıştır. Yani son 10 sene 

içinde daha genç ve daha yaşlı kişiler girişimci olurken, orta yaş gurubundaki 

kişilerin oranında düşme olmuştur.  Nüfusun %30’unu oluşturan 0-14 yaş 

arasındaki genç nüfus, Türkiye’nin girişimcilik kapasitesini arttırması açısından 

çok önemlidir. 

 

12. Eğitimli Girişimciler: Erken dönem girişimcilik faaliyetinde bulunan kişilerin 

eğitim düzeyi, son 10 yıl içinde önemli farklılıklar göstermektedir. 2006 yılında 

Türkiye’deki girişimcilerimizin yarısı, orta öğretim eğitim düzeyine sahiptir ve 

eğitim düzeyi yükseldikçe girişimcilerin oranı düşmektedir. 2015 yılında ise 

eğitim ile girişimcilerin sayısı arasındaki ilişki pozitif olmuş, eğitimli kişilerin 

girişimcilik faaliyetine katılma oranında artış olmuştur.  2006 yılında üniversite 

ve yüksek lisans mezunu kişilerin %2,2’si girişimci olurken, bu oran 2015 

yılında %13,6’ya çıkmıştır. Buna karşılık, ilköğretim ve lise mezunu 

girişimcilerin oranlarında düşüş olmuştur.  

Türkiye, 2006 yılında girişimcilik endeksi ve girişimcilerin eğitim düzeyi 

açısından listenin sonlarında iken, son 10 sene içinde girişimcilerimizin 

sayısının arttığını ve eğitim düzeylerinin yükseldiğini görüyoruz. Böylece, 

eğitim ile girişimcilik faaliyetleri arasında bir ilişkinin olduğunu ve Türkiye’de 

girişimciliğin, özellikle de fırsata dayalı girişimciliğin artmasında eğitimin önemli 

olduğunu görmekteyiz. 
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13. Büyüme Odaklı Girişimciler: GEM araştırmasında, girişimcilerin istihdam 

odaklı büyüme beklentilerini anlayabilmek için, erken dönem girişimcilik 

faaliyetinde bulunan kişilere, “beş yıl sonra siz ve ortaklar hariç, işinizde kaç 

kişi çalışıyor olacak?” sorusu sorulmuştur.   Beş yıl sonra, en az 20 kişi 

istihdam etme beklentisi olan girişimcilerin faaliyeti, yüksek büyüme 

potansiyeline sahip erken dönem girişimcilik faaliyeti (YBOG) olarak, 

tanımlanır.  

 

2006 yılında, her 100 kişiden 1,35 kişi yüksek büyüme potansiyeline sahip 

erken dönem girişimcilik faaliyetinde bulunurken, 2015 yılında bu sayı 4,36’ya 

yükselmiştir. 2015 yılında, her 4 girişimciden 1 tanesi büyüme beklentisi ile 

girişimcilik faaliyetine başlamıştır. Türkiye’de, büyüme potansiyeline sahip 

erken dönem girişimcilerin oranının yüksek olması, ekonominin istikrarı ve 

işsizliğin çözümü için çok önemlidir. Türkiye’de, büyüme potansiyeline sahip 

erken dönem girişimcilerin oranı (%4,36), 2015 yılındaki GEM ortalamasından 

(%1,14)  yüksektir ve Türkiye, araştırmaya katılan 60 ülke arasında 

Kolombiya’dan sonra 2. sırada yer almaktadır. 

 

14. Yenilik Odaklı Girişimcilik Faaliyeti 

GEM tanımına göre; bir girişimcilik faaliyetin yenilikçi olması, sunulan mal ve 

hizmetin tüketiciler için yeni olması (müşteri odaklı yenilik), bu konuda 

piyasada rakiplerin olmaması (ürün odaklı yenilik) ve yeni bir teknoloji 

kullanılıyor olmasına bağlıdır.  Bundan dolayı, araştırmaya katılan girişimcilerin 

ne kadar yenilikçi olduğunu bulmak için, müşterilerinin hizmet ve ürünlerini ne 

kadar yeni ve farklı bulduklarını, aynı mal ve hizmeti sunan şirket sayısını, 

rekabet ortamlarını ve uyguladıkları teknolojinin ne kadar yeni olduğunu 

sormuşlardır. 

 

Ürünün/Hizmetin Yeniliği / Müşteri Odaklı Yenilik 

Türkiye’deki müşteri odaklı yenilik yapan girişimcilerin oranının son 10 yılda 

arttığı gözlenmiştir. 2006 yılında, Türkiye’de erken dönem girişimcilerinin 

%34,59’u, müşterilerin “hiçbirine” yeni ve farklı ürünler sunmadığını 

düşünürken, bu oran 2015 yılında %12,19’a gerilemiştir. 
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Rekabet Yoğunluğu/Ürün Odaklı Yenilik 

Ürün odaklı yeniliğin düzeyi de artmaktadır.  Piyasada rekabet yoğunluğunun 

az veya hiç olmaması, o ürün ve hizmetin farklı ve yeni olduğunu gösterir. 

Türkiye’de hiç rakibi olmadığını belirten erken dönem girişimcilerin oranı, 2006 

yılında %3,2 iken, 2015 yılında bu oran %7,78’e çıkmıştır.  Az sayıda rakibi 

olan ve/veya hiç rakibi olmayan girişimcilerimizin oranı da artmıştır. 

 

Teknolojinin Yeniliği 

Bir firmanın kullandığı teknoloji ve üretim süreçleri, firmanın ne kadar yenilikçi 

olduğu konusunda önemli bir göstergedir. 2006 yılında, erken dönem 

girişimcilik faaliyetinde bulunan girişimcilerin %1,32’si en son teknolojiyi 

kullanırken, 2015 yılında bu oran %4,62’ye yükselmiştir. Türkiye’de en son 

teknolojiyi kullanan girişimcilerinin oranı 10 sene içinde artmasına rağmen, bu 

oran diğer gelişmekte olan ülkelerde  %22 olup, Türkiye’de en son teknolojiyi 

kullanan girişimci oranı çok düşüktür. 
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BÖLÜM 1: KÜRESEL GİRİŞİMCİLİK MONİTÖRÜ 

(GEM) MODELİ 

Küresel Girişimcilik Monitörü (  Global Entrepreneurship Monitor - GEM), London 

Business School’dan Michael Hay ve  ABD'de Babson College'dan Bill Bygrave 

tarafından 1997 yılında başlatılmış olup,  dünya çapında bir girişimcilik 

projesidir. 1900’lü yılların sonuna kadar  girişimcilik konusunda bilinen uluslararası bir 

araştırma yoktu ve girişimcilik kelimesi bugün olduğu kadar  tanınmamaktaydı. 

Akademisyenler ve politikacıların, küçük, orta ve mikro ölçekli işletmelerin ülkelerin 

genel refahını geliştirmesindeki,  işsizlik seviyelerinin azaltılmasındaki ve üçüncü 

dünya ülkelerinin yoksullukla mücadelesindeki önemini kabul etmelerinden sonra 

girişimciliğin önemi artmıştır.  

10 ülkenin katılımıyla başlayan projenin, ilk araştırma sonuçları 1999 yılında 

yayınlanmıştır. 16 yıl sonra, dünyanın bütün bölgelerini temsil etmenin yanı sıra, farklı 

ekonomik kalkınma düzeylerinde olan 100 ülke çalışmaya katılmıştır. Araştırma 

kapsamına katılan ülkeler, dünya nüfusunun yaklaşık %70 ile %75’ini  ve dünya 

GSYH’ sinin yaklaşık %90’ınını kapsamaktadır. Şimdi, bu proje gerçekten küresel 

nitelikte olup, dünyada girişimcilikle ilgili uzun süreli veri toplayan en önemli araştırma 

projesi olmuştur.  Sadece  Orta Asya, Güney Doğu Asya ve Batı ve Orta Afrika'daki 

bazı birkaç ülke projede temsil edilmemektedir. 

GEM, girişimcilik ile ilgili diğer çalışmalardan  farklıdır. Çünkü GEM sadece işletmeleri 

değil, aynı zamanda 18-64 yaş arasındaki  nüfusu demografik olarak temsil eden 

örneklemdeki bireyleri incelemektedir. GEM, bireylerin girişimcilik konusundaki 

niteliklerine, tutum, algı ve niyetlerine de bakar. Bu özellikler, kişilerin potansiyel 

girişimci, niyetli girişimci, işini kuran ve işini büyüten girişimci  süreçlerinde  önemli bir 

rol oynadığını ve kişilerin girişimci olma olasılıklarını artırabilir.  

Akademisyenler ve politikacılar, girişimcilerin ve yeni kurulan şirketlerin  toplumun 

refahının  iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde kritik bir rolü olduğunu kabul etmişlerdir. 
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Bunun gibi, yeni ve küçük işletmelerin ekonomilerde oynadığı rol  önemsenmeye 

başlamıştır. GEM, uzun süreli ve kapsamlı çalışmaları ile  kişilerin girişimcilik tutum 

ve algılarını küresel olarak analiz ederek girişimcilik alanındaki gelişmelere  katkıda 

bulunmuştur.   

Kurulduğu günden bu yana, GEM tüm coğrafi bölgelerde  ve farklı ekonomik 

kalkınma düzeylerinde olan 100’den daha fazla ülkede girişimcilik endeksini ölçmüş, 

dünyada girişimcilik konusunda  en bilgilendirici çalışma olarak yaygın biçimde kabul 

görmüştür. 2015  yılında, dünya nüfusunun yaklaşık %73’ü ve dünyanın toplam 

GSYH’nin %90’ınını kapsayan 74  ekonomi  bu çalışmaya katılmıştır.  

2014 GEM’e katılan ekonomiler, Tablo 1.1.’de gösterilmiştir. 2008 yılından bu yana, 

GEM, Porter'ın (Porter ve diğerleri, 2002) ekonomik gelişme düzeyleri tanımlarına 

dayalı, Dünya Ekonomik Forumu'nun faktör odaklı, verimlilik odaklı ve yenilik odaklı 

ekonomiler tipolojisini takip etmektedir. 2015 yılında GEM’e katılan ekonomiler de 

Tablo 1.1.’de gösterilmiştir. 

Tablo 1.1. 2015 Yılında Coğrafi Bölgelere ve Ekonomik Kalkınma Düzeylerine Göre GEM’e 
Katılan  Ekonomiler 

 

Ülkeler 
Faktör Güdümlü 
Ekonomiler 

Verimlilik Odaklı Ekonomiler Yenilik Odaklı Ekonomiler 

Afrika 

Angora
1)

, Botsvana
1)

, 
Burkina 

Faso,  Kamerun, 
Uganda 

Güney Afrika 
 

Asya ve 
Avusturalya 

Hindistan, İran
1)

, 
Kuveyt

1)
, Filipinler

1)
, 

Vietnam 

Çin, Endonezya, Kazakistan
2)

, 
Malezya

2)
, Tayland 

Avustralya, Japonya, Singapur, Tayvan, 
Katar 

Latin Amerika 
ve Karayipler 

Bolivya
1)

 

Arjantin
2)

, Barbados
2)

, Belize, Brezilya
2)

, 
Şili

2)
, Kolombiya, Kosta Rika

2)
, Ekvador, 

El Salvador, Guatemala, Jamaika, 
Mexico

2)
, Panama

2)
, Peru, Suriname

2)
, 

Uruguay
2)

 

Porto Riko, Trinidad ve Tobago 

Avrupa Birliği  
 

Hırvatistan, Macaristan, Litvanya, 
Polonya, Romanya 

Avusturya, Belçika, Danimarka, Estonya, 
Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, 

İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, 
Portekiz, Slovenya, Slovakya, İspanya, 

İsveç, Birleşik Krallık 

Avrupa Birliği 
üyesi 
olmayanlar 

 
 

Bosna Hersek, Gürcistan, Kosova, 
Rusya Federasyonu

2)
, Türkiye

2)
 

Norveç, İsviçre 

Kuzey Amerika 
  

Kanada, ABD 

 
1)  

Verimlilik odaklı ekonomilere geçişte 
2)  

Yenilik odaklı ekonomilere geçişte 
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Şekil 1.1. 2015 GEM Çalışmasına Katılan Ülkeler (Yeşil Renkle Kaplı Ülkeler) 

 

 

1.1.  GEM KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

 

Ekonomik kalkınmanın ve büyümenin geleneksel incelenmesindeki odak nokta, 

temelde büyük işletmeler olmuştur. GEM araştırması ise, yeni ve küçük işletmelerin 

önemini vurgulayarak, girişimciliğin farkına varılmasını sağlamıştır. Kuruluşundan bu 

yana; GEM,  girişimcilik faaliyeti ve ekonomik gelişme arasındaki ilişkinin anlaşılması 

konusuna odaklanmıştır. Son 16 yıl boyunca, kavramsal ve kurumsal çerçeveyi 

geliştirerek bu ilişkiyi saptamaya çalışmıştır. Bu süreçte, GEM verileri kullanılarak, 

girişimcilik paradigması oluşmasına katkıda bulunacak bir sürü araştırma yapılmıştır 

(Alvarez v.d, 2014, Bosma 2013, Levie ve Autio 2008, Reynolds v.d, 2015). 

GEM,  girişimciliği şöyle tanımlamıştır; 

"serbest meslek, yeni bir iş organizasyonu veya bir birey, bireylerin bir ekip ya da 

kurulmuş bir işletme tarafından var olan iş genişlemesi, yeni iş ya da yeni girişim 

yaratma, herhangi bir girişim" (Reynolds, P. v.d, 1999, s. 3). 

Girişimcilik faaliyeti ve ekonomik gelişme arasındaki ilişkinin anlaşılmasını 

kolaylaştırmak adına, GEM projesinin amaçları sırayla şunlardır: 
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 Ülkelerin girişimcilik faaliyetlerini ölçmek ve sonuçları ülkeler arası 

karşılaştırmak; 

 Girişimcilik faaliyetinin ülkelerin ekonomik büyümesini ne ölçüde etkilediğini 

belirlemek; 

 Girişimcilik faaliyetini teşvik eden ve/veya engelleyen unsurları tespit etmek; 

 

GEM projesinin ortaya çıkmasının önünü açan sorular aşağıda verilmiştir: 

 Girişimcilik faaliyetlerinin düzeyi ülkeler arasında değişir mi? Eğer, öyleyse ne 

ölçüde? 

 Girişimci aktivite düzeyi, ekonomik büyümeyi ve bir ülkenin refah hızını etkiler 

mi? 

 Bir ülkeyi girişimci yapan nedir ve girişimcilik faaliyetini etkileyen faktörler 

nelerdir? 

 

Bu soruları cevaplayabilmek için, GEM ulusal ekonomik büyümenin geleneksel 

yaklaşımını bırakmak suretiyle 1999 yılından bu yana çeşitli değişiklikler yapmış ve 

yeni bir kavramsal çerçeve geliştirilmesine çalışmıştır. 

Şekil 1.3.'de tanımlandığı gibi; GEM kavramsal çerçeve, bulundukları yerde ulusal 

ekonomik büyüme geleneksel modelinin (Şekil 1.2) aksine, ulusal ekonomik 

büyümenin bireylerin kişisel yeteneklerinin sonucu ortaya çıkmaktadır. Kişilerin 

fırsatları görme ve değerlendirme süreci, bu kişilerin içinde bulundukları sosyal, 

kültürel ve politik çevreden etkilenmektedir. 

Şekil 1.2. Ulusal Ekonomik Büyümenin Geleneksel Modeli 
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Kaynak: Reynolds, P. D., M. Hay, S.M. Camp, Global Entrepreneurship Monitor, 1999 Executive Report, p. 9 

 

 

Şekil 1.3. Ulusal Ekonomik Büyümeyi Etkileyen Girişimci Süreçlerin Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak: Reynolds, P. D., M. Hay, S.M. Camp, Global Entrepreneurship Monitor, 1999 Executive Report, p. 10 

 

Şekil 1.2.’de gösterilen GEM’in Başlangiç Modeli (Şekil 1.2.), her sene düzenli olarak 

yapılan araştırma ve tartışmalar sonucunda elde edilen bulguların ışığında, Şekil 

1.4.’de gösterilen GEM Kavramsal Çerçeve’nin geliştirilmesini sağlamıştır. 

 

 

Sosyal, 

kültürel, 

politik 

bağlam 

Girişimsel 

çerçeve 

koşulları 

Girişim 

fırsatları 

Girişim 

kapasitesi 

İş 

dinamikleri 

Ulusal ekonomik 

büyüme 
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Şekil 1.4. 2014’e Kadar GEM Araştırmalarında Kullanılan GEM Kavramsal Çerçeve 

 

 

 

Sosyal, 

kültürel, 

politik 

bağlam 

Diğer 

kaynaklardan 

Temel gereksinimler 

-kurumlar 

-altyapı 

-makroekonomik istikrar 

-sağlık ve ilköğretim 

Verimlilik arttırıcılar 

-yükseköğrenim ve 
eğitim 

-ürünlerin piyasa 

etkinliği 
-işgücü piyasası 

etkinliği 

-mali piyasa 
gelişmişliği 

-teknolojik hazırlılık 

-market büyüklüğü   Yenilik ve 

girişimcilik 

-Girişimci finans 
-Hükümet politikası 

-Hükümet girişimcilik 

politikası 
-Girişimcilik eğitimi 

-Ar-ge transferi 

-İç Pazar açıklığı 
-Girişimcilik için fiziki 

altyapı 

-Girişimcilik altyapısı 

için ticari, hukuki 

altyapı 

-Kültürel ve sosyal 

normlar 

GEM uzman 

anketleri 

Kurulan firmalar 

Çalışanların 
girişimci 

faaliyeti GEM 

yetişkin 

nüfus 

anketleri 

GEM 

yetişkin 

nüfus 

anketleri 

Tutumlar: Algılanan fırsatlar 
& yetenekler, kaybetme 

korkusu; girişimciliğin durumu 

 Aktiviteler: fırsat/ihtiyaç  

odaklı,erken  dönem 
girişimcilr,;sanayi; piyasadan 

çıkış 

İstekler: büyüme, yenilik, 
uluslararası oryantasyon, 

toplumsal değer yaratma 

Sosyo-

ekonomik 

gelişme (iş, 

yenilik, 

toplumsal 

değer) 

Girişimcilik profili 
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Şekil 1.4.’de gösterildiği gibi, GEM kavramsal çerçevenin en son revizyonuna 

eklenen ‘’kara kutu’’, “girişimcilik profili’’ olarak adlandırılmıştır. GEM anket 

çalışmaları, başından itibaren tutumlar, istekler ve faaliyetler arasındaki karşılıklı 

ilişkileri ve bu ilişkilerin doğasını tartışmadan kavramsal çerçeveye yansıtılmasını 

içermektedir. Şekil 1.5.’de tasvir edilen revize edilmiş GEM kavramsal çerçevede; bu 

"kara kutu"  toplumsal değerler, kişisel nitelikler ve girişimcilik faaliyetlerinin çeşitli 

aktiviteleri arasında olduğu varsayılan ilişkilerin özelliklerinin test edilmesi için 

açılmıştır. Bu çalışma, GEM Araştırma ve Yenilik Danışma Komitesi üyeleri 

tarafından gerçekleştirilmiştir. 

 

 

Şekil 1.5. GEM Kavramsal Çerçeve 

 

 

 

 

GEM kavramsal çerçevesinin revize edilmiş bileşenleri şunlardır: 

Sosyal, kültürel, 

politik, ekonomik 

bağlam 

GEM ÇERÇEVESİ 

U
lu

sa
l 

çe
rç

ev
e 

k
o
şu

ll
ar

ı 

G
ir

iş
im

ci
li

k
 

çe
rç

ev
e 

k
o
şu

ll
ar

ı 

Temel gereksinimler 

Verimlilik arttırıcılar 

Yenilik ve iş 

gelişmişliği 

Sonuç (sosyo-

ekonomik 

gelişme) 

Girişimsel Sonuç (yeni 

iş, yeni katma değer) 

Girişimciliğe 
yönelik sosyal 
değerler 

Bireysel özellikler 

(psikolojik, 

demografik, 

motivasyonel) 

Girişimsel Faaliyetler 
 Örgütsel yaşam döngüsü 

aşamaları 

- Oluşmaya başlayan iş, 

yeni iş, kurulu iş, 

kesilen iş 

 Faaliyet türleri 

- Yüksek büyüme, 

yenilikçilik, 

uluslararasılaşma 

 

 Faaliyet alanları 
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Sosyal, Kültürel, Politik ve Ekonomik Bağlam 

Bir önceki GEM modeli, Dünya Ekonomik Forumu’nun Küresel Rekabet Endeksi’nin 

oniki başlık ve GEM girişimci çerçeve koşullarının dokuz bileşenlerine göre tanımlanır 

(Tablo 1.2). Bunlar, ülkeleri ekonomik gelişme aşamalarına bağlı olarak 

etkileyecektir. Bu farklılıklara göre ülkeler, faktör güdümlü, etkinlik güdümlü ve yenilik 

güdümlü ekonomiler olarak üçe ayrılır.  

 

 

 

 

Tablo 1.2. Sosyal, Kültürel, Politik ve Ekonomik Bağlam ve Ekonomik Gelişim Evreleri 

 

                                                         
         Diğer kaynaklardan 

GEM ulusal uzman 
araştırmalarından 

 
Ekonomik Gelişim Evreleri 

Ulusal Çerçeve Koşulları, Dünya 
Ekonomik Forumunun 

Ekonomik Gelişim Evreleri için 
Kullandığı Bileşenler 

 
Girişimci Çerçeve 

Koşulları 

 
Temel gereksinimler – kaynak 
güdümlü ekonomilerin anahtarı 

 
-Kurumlar 
-Altyapı 
-Makroekonomik istikrar 
-Sağlık ve ilköğretim 

 
 

 
 
Verimlilik arttırıcılar – verimlilik 
odaklı ekonomilerin anahtarı 

 
 
-Yükseköğrenim ve eğitim 
-Ürünlerin piyasa etkinliği 
-İşgücü piyasası etkinliği 
-Mali piyasa gelişmişliği 
-Teknolojik hazırlılık 
-Pazar büyüklüğü 
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Yenilik ve gelişmişlik 
faktörleri – yenilik odaklı 
ekonomiler için anahtar 

 
 
-İş gelişmişliği 
-Yenilik 

 
-Girişimci finansı 
-Hükümet politikası 
-Hükümet girişimcilik 
programları 
-Ar-Ge transferi 
-İç pazarın açıklığı 
-Girişimcilik için fiziki 
altyapı 
-Girişimcilik için ticari ve 
hukuki altyapı 
-Kültürel ve sosyal 
normlar 

 

 

 

 

Girişimciliğe Yönelik Sosyal Değerler 

Bu toplumun iyi bir kariyer seçeneği olarak girişimciliğe ne ölçüde değer verdiğini 

kapsar. “Girişimciler, yüksek sosyal statüye sahip mi?”, “Girişimcilik kültürünün 

gelişmesini pozitif yönde etkileyen bir medya var mı?”, sorularına cevap arar. 

Bireysel Özellikler 

Farklı demografik faktörleri (cinsiyet, yaş, coğrafi konum) içerir; psikolojik faktörler 

(farkedilen yetenekler, farkedilen olanaklar, başarısızlık korkusu) ve motivasyon 

yönleri (gereklilik odaklı girişimler, fırsat odaklı girişimler ve iyileştirme odaklı 

girişimler). 

Girişimsel Faaliyetler 

Girişimcilik, yaşam döngüsünün evrelerine göre (oluşmaya başlayan iş, yeni iş, 

kurulu iş, kesilen iş); etkinlik tipine göre (büyüme odaklı, yenilik odaklı ve uluslararası 

odaklı) ve faaliyetine (bağımsız girişimci, sosyal girişimci ve kurum içi girişimci) göre 

tanımlanır. 

Bütün kavramsal çerçevelerde, temel varsayım değişmemiştir. Kısacası; girişimcilik 

faaliyetleri, girişimcinin fırsatları görme ve yaratma kapasitesine (motivasyon, yetenek 

ve algı) bağlıdır. 
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Dolayısıyla, GEM,  girişimcilik alanında kamu politikalarını geliştirmek ve küresel 

ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmaya odaklanır. 

Bunları başarmak için, GEM’in üç önemli amacı vardır; 

 Girişimcilik faaliyetlerinin ülkelerdeki ekonomik büyümeyi hangi ölçüde 

etkilediğini belirlemek, 

 Girişimcilik faaliyetlerini arttıran ve/veya engelleyen faktörleri (ulusal girişimcilik 

koşulları, toplumsal değerler, kişisel nitelikler ve girişimcilik aktiviteleri) tespit 

etmek, 

 Tek tek ülkeler içinde girişimci kapasitesinin geliştirilmesini amaçlamak ve 

hedeflenen politikaların oluşturulmasına etkili rehberlik yapmak. 

 

Yıllar içinde yapılan GEM anketleri,  girişimcilik faaliyetlerinin düzeyinin oldukça sabit 

olduğunu ve ülkeler arasında farklılık gösterdiğini doğrulamıştır. GEM araştırma 

tarafından teyid edilen en önemli nokta,  girişimcilik faaliyetlerine katkıda bulunan 

faktörleri geliştirmek ve desteklemek amacıyla yapılan politik müdahalelerin istikrarlı 

olması ve zaman almasıdır. Ayrıca; araştırmalar, girişimcilik faaliyeti (oluşmakta olan, 

başlangıç aşamasında ve çalışan girişimcilik) ile ekonomik büyüme arasında pozitif 

bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bu ilişkinin de ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyine 

göre farklılıklar oluşturduğu görülmüştür. 

 

Girişimcilik ve ulusal kalkınma arasındaki ilişkilerin anlaşılması ile ilgili dünyanın önde 

gelen araştırma konsorsiyumlarından biri olan GEM’in rolü, dünyadaki son politika 

müdahaleleri ile teyid edilir. Bu politika müdahaleleri, GEM kavramsal bileşenlerine  

(girişimcilik çevre koşulları, fırsatları algılamak için gerekli olan bireysel kapasite, 

girişimcilik kültürünü geliştirmek için gereken toplumsal kapasite) odaklanır. 

 

1.2.  GEM, GİRİŞİMCİLİĞİ NASIL ÖLÇER? 

 

GEM, bireysel katkıyı girişimcilik süreçleri bazında ölçer. Sağlıklı bir girişimin 

toplumun tüm aşamalarında aktif olan insanlara ihtiyacı vardır. Örneğin, bir toplumda 

start-up’a sahip olmak için, potansiyel girişimci olması gerekir. Daha sonra, süreç 

içinde işlerini kurmuş insanların, işlerini olgunluk sürecine getirmesini sağlayacak 

yetenek ve desteğin olması gerekmektedir. 
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GEM’in girişimcilik için çok fazlı ölçümleri aşağıda verilmiştir: 

Potansiyel Girişimciler - çevresindeki fırsatları gören, işi başlatmak için gerekli 

yeteneklere sahip ve kaybetme korkusu karşısında yılmayanlar. 

Niyetli Girişimciler  - gelecekte iş kurmak isteyenler  (önümüzdeki üç yıl içinde). 

Kuruluş Aşamasındaki Girişimciler  - yeni bir iş başlatmak için adım atmış, fakat 

üç aydan uzun süredir maaş ve ücret ödememiş olanlar. 

Yeni Bir İşin Sahibi Olan Girişimciler -  3 ile 42 ay arası bir süredir faaliyette olan 

girişimciler. 

Kurumsallaşmış Girişimciler- 42 aydan fazla bir süredir faaliyette olan olgun iş 

sahipleri. 

Faaliyetlerini Sonlandırmış Girişimciler - Sebebi ne olursa olsun, son bir yıl içinde 

girişimciliğe devam etmeyenler. 

GEM,   firma düzeyinde kayıtlı olan girişimcilik faaliyetlerine değil de, bireylerin 

girişimcilik faaliyelerine odaklanmaktadır. Diğer bir deyişle; GEM, formal (kayıtlı) 

ekonomi ve enformal (kayıt dışı) ekonomideki birieylerin girişimcilik faaliyetlerini olçer. 

Bu konu, özellikle girişimcilik faaliyetlerinin enformal (kayıt dışı) ekonomide faaliyet 

göstermesinden dolayı oldukça önemlidir. 

Buna ek olarak; GEM, girişimcilik faaliyetlerinde bulunan bireylerin kimlerden 

oluştuğuna dair bir fikir verir. Örneğin; girişimcilerin demografik profilleri, gelecekteki 

hedefleri ve girişimcilik motivasyonları. GEM, ayrıca toplumsal tutumları da ele alır. 

Bu da;  insanların girişimcilik faaliyetlerine ne ölçüde katıldığını ya da ne kadar istekli 

olduklarını ve toplumda girişimcilere yapılan desteğin ne ölçüde yer aldığını 

anlamamıza yardımcı olur.  

GEM veri tabanı, bireysel ya da iş özelliklerinin yanı sıra iş yaratmanın nedenleri ve 

sonuçları hakkında da bilgi verir. GEM tarafından kullanılan birincil ölçüm,  Erken 

Evre Girişimci Aktivitesi oranıdır. Bu oran, başlamakta olan ve yeni iş kuranların 

popülâsyondaki yaygınlığını verir (18-64 yaş). 

Bu sayede, bir ülke dinamik erken evre girişim aktivitesinin seviyesini yakalar. Yeni 

bir iş yaratılmasına dair herhangi bir hareket, işin büyüklüğü ya da küçüklüğüne 

bakılmaksızın girişimciliğe ulusal düzeyde katkı sağlamaktadır. 
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Ancak, girişimcileri kendi içlerinde profil ve etki açısından farklı kabul etmek 

önemlidir. Bu nedenle, GEM her toplumda sergilenen eşsiz, çok yönlü deseni 

tanımlayan bir dizi göstergeler sağlar. Bir ekonomide, girişim sayısından çok 

yarattıkları iş olanağı, büyüme hedefleri, barındırdıkları kadın ve genç çalışan oranı 

da çok önemlidir. 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 2: TÜRKİYE’DEKİ GİRİŞİMCİLİK                   
FAALİYETLERİ 

 

2.1. GİRİŞİMCİLİK SÜREÇLERİ 

 

GEM, girişimciliğin zaman boyutlu bir süreç olduğuna işaret etmektedir. Toplumun 

girişimcilik kapasitesini belirleyen, yeni bir iş kurmak için gerekli bilgi ve beceriye 

sahip potansiyel girişimci bireylerdir. Bu potansiyel içinden bir kısım kişiler, ya 

piyasadaki fırsatları değerlendirmek için ya da ihtiyaçtan dolayı yeni bir iş faaliyeti 

kurmak adına bir takım iş planları ve fizibilite etüdleri yaparlar.  Bu kişiler, “girişim 

sürecinin ilk evresini tamamlamış ve girişimcilik faaliyetlerini oluşturmaya çalışan 

girişimciler” olarak, tanımlanmaktadır.  Girişimcilik sürecinin ikinci aşaması, yapılan 

bu hazırlıkların hayata geçirilmesi sürecidir. Bu aşamayı tamamlayanlara, “yeni 

kurulan işletmeler”, denilmektedir. Girişimcilik faaliyetlerini planlayanlar ile bu 

faaliyetleri hayata geçirenlerin tamamı “erken dönem girişimciler” olarak, 

tanımlanmaktadır. Bu girişimcilik faaliyetinin süreklilik kazanması neticesinde, 

kurumsallaşmış firmalar ortaya çıkmaktadır.  

 

Şekil 2.1. Girişimcilik Süreçleri 
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Türkiye’deki girişimcilik faaliyetlerini analiz ederken, yukarıda bahsettiğimiz süreçleri 

takip edeceğiz. Amacımız, Türkiye’nin girişimcilik faaliyetlerini diğer ülkelerle 

karşılaştırarak, Türkiye’deki girişimcilik faaliyetlerinin ne düzeyde olduğunu tespit 

etmektir. Bu tespitleri, Potansiyel Girişimciler, Kuruluş Aşamasındaki Girişimciler 

Endeksi, Yeni Bir İşin Sahibi Olan Girişimciler Endeksi, Erken Dönem Girişimcilik 

Faaliyetleri Endeksi, Fırsata ve İhtiyaca Dayalı Girişimcilik Endeksi’ne bakarak analiz 

edeceğiz. 

2.2.  POTANSİYEL GİRİŞİMCİLER 

Toplumu oluşturan 18-64 yaş arasındaki kişilerin, yaşadıkları çevredeki fırsatları fark 

edebilmeleri, yeni bir iş kurmak için gerekli bilgi ve beceriye sahip olduklarını 

düşünebilmeleri ve başarısızlığa uğrama korkusunun yeni bir iş kurmak için engel 

olmadığını düşünmeleri bu kişilerin girişimci olma olasılıklarını artırır. Bu üç özelliğe 

sahip olan kişiler, “Potansiyel Girişimciler” olarak adlandırılırlar. 2006 yılında, yetişkin 

nüfusun %52’si girişimci olma özelliklerine sahip iken, bu oran 2015 yılında %58’e 

yükselmiştir. Bu kişilerin sayısının artması, son 10 sene içinde Türkiye’nin potansiyel 

girişimcilik kapasitesini arttırmaktır. 

Cinsiyete göre incelendiğinde, 2006 yılında yetişkin erkek nüfusun %59’si girişimci 

olma özelliklerine sahip iken, bu oran 2015 yılında %63 oranına çıkmıştır. Kadınlarda 

ise bu oran 2006 yılında %44’den, 2015 yılında %52’ye yükselmiştir. Türkiye’de 

potansiyel kadın girişimci oranı, 10 sene içinde % 15 artarken,  erkeklerde bu oran 

%5 artmıştır.  

Potansiyel 

girişimciler 

        Erken dönem girişimcilik faaliyeti 
Kurumsallaşmış 

firmalar (3,5 yıldan 
daha fazla süredir 

faaliyette  

bulunanlar 

Yeni Bir İşin Sahibi 

Olan Girişimciler 
(3.5 yıldan daha az 

süredir faaliyette 

bulunanlar) 

Kuruluş Aşamasındaki 
Girişimciler  
 

 

Başlangıc 
Devamlılık 

Firmanın doğuşu 
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Şekil 2.2. Potansiyel Girişimciler 

 

 
 

 

 

 

 

Türkiye’nin Potansiyel Girişimcilik Kapasitesi Artışının Nedenleri; 
 

Kişilerin Fırsat Algısı: Son 10 sene içinde çevresindeki fırsatları gören kişi 

sayısı artmıştır. 2006 yılında, Türkiye’de yaşayanların (girişimci ve girişimci olmayan 

18-64 yaş arasındaki yetişkin nüfus) yaklaşık %34’i,  gelecek 6 ay içinde yeni bir işe 

başlamak için olanak oluşacağına inanmaktayken, bu oran, 2015 yılında  % 50’ye 

çıkmıştır.  

 

Şekil 2.3.  Gelecek 6 Ay İçinde, Yaşadığı Bölgede Yeni Bir İş Kurmak İçin Fırsatı Gören 
Kişilerin 

18-64 Yaş Arası Yetişkin Nüfusa Oranı (%) 
 

 

Potaniyel Girişimciler
Potaniyel Girişimciler-

Erkek
Potaniyel Girişimciler-

Kadın

2006 52 59 44

2015 57 63 52
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Cinsiyet açısından baktığımızda, Türkiye’de son 10 sene içindeki kadın-erkek 

nüfusunun girişimcilik konusundaki algılama değişikliği dikkat çeker niteliktedir. 

Türkiye’de, 2015 yılında çevresinde yeni bir işe başlamak için olanak oluşacağına 

inanan kadın oranı, 2006 yılına göre %70 oranında artarken, erkeklerde bu oran %32 

oranında artmıştır. Fırsatları algılamak açısından, kadın-erkek arasında fark 10 sene 

içinde azalmıştır.  

 

Girişimcilik Kapasitesi (Bilgi ve Beceri): Son 10 sene içinde girişimcilik 

konusunda kendisine güvenen kişi sayısı artmıştır. 2006 yılında Türkiye’de 

yaşayan 18-64 yaş arasındaki girişimci ve girişimci olmayan yetişkin nüfusun %54,7’i, 

yeni bir işe başlamak için yeterli bilgi ve beceriye sahip olduğunu belirtirken, bu oran 

2015 yılında %59 seviyesine yükselmiştir. Ayrıca, girişimcilik konusunda, yeterli bilgi 

ve beceriye sahip olan kadın oranının da artış olmuştur.  

 

 

Şekil 2.4. Yeni Bir İş Kurmak İçin Gerekli Bilgi ve Beceriye Sahip Kişilerin 18-64 Yaş Arası Yetişkin 

Nüfusa Oranı (%) 

 

 

 

Son 10 yıl içinde Türkiye’deki daha fazla kişi, çevresindeki fırsatları fark edebilmeleri 

ve bu fırsatları değerlendirmek için yeterli düzeyde girişimcilik kapasitesine sahip 

olduğunu düşünmektedir. Cinsiyet açısından baktığımızda, kadınların fırsatları 

Bilgi/Beceri Bilgi/Beceri-Erkek Bilgi/Beceri-Kadın

2006 54,66 66,59 42,22

2015 58,81 68,84 47,84
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algılamalarında artış olduğunu ve özgüvenlerinin de yükseldiğini görmekteyiz. Bu 

artışın erkek oranından daha fazla olması, girişimcilik özelliklerine sahip potansiyel 

kadın girişimci oranının artışına neden olmuştur. Buna rağmen, kadınlarımızın 

kendilerine olan özgüvenlerinin erkeklere göre düşük olması, kadınlarımızın 

girişimcilik faaliyetine başlaması için bir engel teşkil edebilir. 

 

2.3. GİRİŞİMCİ NİYETİ OLAN KİŞİLER 

 

Girişimci olma niyeti olan kişiler, girişimci olma isteği olan, fakat bunun için somut bir 

adım atmamış kişilerdir. Önümüzdeki üç yıl içinde girişimcilik faaliyetinde bulunmak 

isteyenlerin 18-64 yaş arasındaki yetişkin nüfus içindeki oranı, girişimci olma niyeti 

olan kişilerin oranını verir. Türkiye’de, girişimci olma niyeti olan kişilerin oranı, 2006 

yılında % 23 iken, 2015 yılında, %37 seviyesine çıkmıştır. Dolayısıyla, Türkiye’de 10 

sene önce her 100 kişiden 23 kişinin önümüzdeki üç yıl içinde girişimcilik faaliyetine 

niyetli olduğunu tespit edilirken, bu sayı 2015 yılında 37 kişiye çıkmıştır. 

 

Böylece, Türkiye’deki kişilerin girişimci olma niyetlerinin artması, girişimcilik 

olgusunun yaygınlaştığını ve artık Türkiye’de de girişimciliğin kişiler tarafından 

düşünülen ve arzu edilen bir unsur olarak yer almaya başladığını göstermektedir. 

 

Şekil 2.5. Niyetli Girişimciler Oranı (%) 
 

 

 

Erkek Kadın Türkiye
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2015 42,2 30,0 36,4
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Cinsiyet açısından baktığımızda, girişimci olmaya niyetli erkeklerin girişimci olmaya 

niyetli kadın girişimcilere oranı 2006 yılında 1,9 iken, bu oran 2015 yılında 1,4’e 

düşmüştür. Girişimci olma niyeti olan kadınların 18-64 yaş arasındaki kadın nüfusu 

içindeki oranı 2006 yılında %16 iken, 2015 yılında bu oran %30’a çıkmıştırk.  

 

2.4. KURULUŞ AŞAMASINDAKİ GİRİŞİMCİLER ENDEKSİ (KAGE) 

 

Kuruluş aşamasında girişimcilik faaliyetlerinde bulunan kişiler (nascent 

entrepreneurs),  yapmayı planladıkları bir iş faaliyeti için hazırlık yapan kişilerdir. Bu 

endeks, yeni iş kurma girişiminde bulunan kişilerin yetişkin nüfus içindeki oranını 

ölçen bir endekstir.  Bu aşamadaki girişimcilerde aranan özellikler; 

 Son bir senedir,  yapmayı düşündüğü bir iş için hazırlık çalışmaları yapmak 

(para biriktirmeye başlamak,  yer aramak, bir kuruluş kadrosu oluşturmak ve iş 

planı üzerinde çalışmak gibi), 

 Kurulacak işin ortağı veya sahibi olmak, 

 Eğer kurulmuşsa 3 aydan fazla ücret ödememiş olmak. 

 

Türkiye’de piyasadaki fırsatları değerlendirmek amacıyla ya da ihtiyaçtan dolayı 

girişimcilik faaliyetlerini oluşturmaya çalışan kişi sayısı, son 10 sene içinde yaklaşık 5 

kat artmıştır. Türkiye’de kuruluş aşamasında olan girişimcilerin, 18-64 yaş arasındaki 

yetişkin nüfusa olan oranı, 2006 yılında % 2,2 iken, 2015 yılında %9,92’ye çıkmıştır. 

Buradan anlaşıldığı gibi, 2006 yılında yetişkin nüfusun her 100 kişisinden  2’si, yeni 

bir girişimcilik faaliyetinde bulunurken, 2015 yılında bu sayı 10 kişiye çıkmıştır. 

Şekil 2.6.  Kuruluş Aşamasındaki Girişimciler Endeksi (KAGE) 
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2006 yılında Türkiye’deki kuruluş aşamasında olan girişimci oranı,  etkinlik güdümlü 

ekonomilerin ortalamasından düşük iken, 2015 yılında Türkiye, etkinlik güdümlü 

ekonomilerin ortalamasından yüksek performans göstermiştir.  

 

Türkiye, 2015 yılında 28 etkinlik güdümlü ekonomi arasında 11. sırada olup, Çin, 

Brezilya, Endenozya, Güney Afrika, Macaristan gibi ülkelerin üstünde yer almıştır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.7.  Kuruluş Aşamasındaki Girişimciler 
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2.5. YENİ BİR İŞİN SAHİBİ OLAN GİRİŞİMCİLER ENDEKSİ (YİSGE) 

 
Yeni bir işi kurmuş girişimcilerin, yetişkin nüfus içindeki oranını gösteren bir endekstir. 

Bu kategoriye giren girişimcilerin; 

 Yeni bir işin yöneticisi olmaları, 

 Bu işin veya şirketin sahibi veya ortağı olmaları, 

 Kendisine ve/veya çalışanlarına 3 aydan az, 3,5 yıldan fazla maaş ödemesi 

yapmamış olmaları gerekmektedir. 

 

Türkiye’de Yeni Bir İşin Sahibi Olan Girişimciler Endeksi, 2006 yılına göre yükseliş 

göstermiştir. 2006 yılında %4 olan endeks, 2015 yılında yılında %7,88 olmuştur. 

Görüldüğü gibi, 3 ay ile 3,5 senedir faaliyette bulunan girişimcilerin sayısında 2015 

yılında yüzde yüz oranında bir artış gözlenmiştir. 2006 yılında Türkiye’de Yeni Bir İşin 

Sahibi Olan Girişimciler Endeksi,  etkinlik güdümlü ekonomilerin ortalamasından 

düşük iken, 2015 yılında Türkiye, etkinlik güdümlü ekonomilerin ortalamasından 

yüksek performans göstermiştir. Etkinlik güdümlü ekonomilerin ortalamasında ise 

azalma olmuştur. 

Şekil 2.8. Yeni Bir İşin Sahibi Olan Girişimciler Endeksi (YİSGE) 

 

 
Genelde etkinlik güdümlü ekonomilerde Kuruluş Aşamasındaki Girişimciler 

Endeksi’nin de düştüğü görülmüştür. En fazla düşüşün Malezya,  Taylan ve Çin’de 

olduğu gözlenmektedir. Buna karşılık, Arjantin’de, Kolombiya’da ve Brezilya’da bu 

endekste artış olmuştur. Latin Amerika’da faaliyetlerini sürdürmede başarılı olan 

girişimcilerin sayıları artarken, Asya ülkelerinde yeni bir işi kurmuş girişimcilerin 

yetişkin nüfus içindeki oranınında azalma olmuştur. 

 

Tablo 2.1: Yeni Bir İşin Sahibi Olan Girişimciler Endeksi (YİSGE) 

 

2006 2015

Türkiye 4,0 7,9

Etkinlik Güdümlü
Ekonomiler

6,1 6,6

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

%
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2.6. ERKEN DÖNEM GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİ ENDEKSİ (EDGFE) 

 
Erken dönem girişimcilik faaliyetleri, yukarıda açıklanan iki endeksin toplamıdır. Bu 

endeks, kuruluş aşamasında ve yeni kurulmuş bir işin veya şirketin sahibi ve 

yöneticisi olan,  kendisine ve/veya çalıştırdığı kişilere 3,5 yıldan fazla ücret ödememiş 

kişilerin, 18-64 yaş arasındaki yetişkin nüfusa oranını gösterir. Türkiye’de, Erken 

Dönem Girişimcilik Endeksi, on sene önceye göre büyük artış göstermiştir.  2006 

yılında Türkiye’de, Erken Dönem Girişimcilik Endeksi % 6 iken, 2015 yılında, 

Faktör Güdümlü 

Ekonomiler 

YİSGE  Etkinlik 

Güdümlü 

Ekonomiler 

YİSGE Yenilik güdümlü 

ekonomiler 

 YİSGE 

Senegal 14,97 Lübnan 20,39 Avustralya  5,75 

Vietnam 12,65 Brezilya 14,9 Kanada  5,49 

Botsvana 11,89 Endonezya 12,06 Tayvan  4,81 

Burkina Faso 11,23 Barbados 10,66 Estonya  4,7 

Filipinler 10,07 Ekvator 9,84 Kore  4,29 

Kamerun 10,01 Şili 9,82 A.B.D  4,04 

İran 5,33 Tayland 9,47 Portekiz  4,01 

Kazakistan 3,18 Türkiye 7,88 İsrail  3,68 

Hindistan 3,17 Panama 7,65 İspanya  3,62 

Ortalama 9,17 Guatemala 7,56 Slovakya  3,39 

  Kolombiya 7,51 Norveç  3,34 

  Çin 6,31 Lüksemburg  3,2 

  Arjantin 6,29 Hollanda  3,01 

  Letonya 6,01 İrlanda  2,98 

  Romanya 5,05 B.K  2,92 

  Meksika 4,97 İsviçre  2,81 

  Tunus 4,86 Yunanistan  2,8 

  Peru 4,85 Slovenya  2,79 

  G.Afrika 3,78 Finlandiya  2,75 

  Uruguay 3,76 İsveç  2,62 

  Polonya 3,52 Belçika  1,96 

  Mısır 3,39 Almanya  1,93 

  Fas 3,16 Porto Riko  1,89 

  Makedonya 3,09 İtalya  1,68 

  Macaristan 2,7 Ortalama  3,35 

  Hırvatistan 2,58    

  Malezya 2,26    

  Bulgaristan 1,51    

  Ortalama 6,64    
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%17,44’e yükselmiştir. Sonuçta, 2006 yılında her 100 kişinin 6 kişi Erken Dönem 

Girişimci iken, bu oran 2015 yılında yaklaşık 18 kişiye çıkarak 3 kat artış göstermiştir. 

 

 

Şekil 2.9.  Erken Dönem Girişimcilik Faaliyet Endeksi (EDGFE) 

 

 
 

2006 yılında Türkiye’de Erken Dönem Girişimcilik Faaliyetleri Endeksi,  etkinlik 

güdümlü ekonomilerin ortalamasından düşük iken, 2015 yılında Türkiye etkinlik 

güdümlü ekonomilerin ortalamasından yüksek performans göstermiştir. 

 
Tablo 2.2. GEM projesine katılan, etkinlik güdümlü ekonomilerin Erken Dönem 

Girişimcilik Endeksi’ni göstermektedir. Etkinlik güdümlü ekonomiler arasındaki 

girişimcilik endeksi Malezya, Taylan ve Çin’de düşüş göstermiştir. Buna karşılık, 

Arjantin, Kolombia ve Brezilya’da bu endekste artış olmuştur. 

 

 

Tablo 2.2. Erken Dönem Girişimcilik Endeksi (EDGFE) 

 
Faktör Güdümlü 

Ekonomiler 

EDGFE Etkinlik güdümlü 

Ekonomiler 

EDGFE Yenilik güdümlü 

ekonomiler 

EDGFE 

Senegal 38,55 Ekvador 33,56 Kanada 14,72 

Botsvana 33,23 Lübnan 30,15 Estonya 13,14 

Burkina Faso 29,75 Şili 25,93 Avustralya 12,79 

Kamerun 25,37 Kolombiya 22,67 A.B.D 11,88 

Filipinler 17,16 Peru 22,22 İsrail 11,82 

Vietnam 13,65 Barbados 21,05 Lüksemburg 10,18 

İran 12,93 Meksika 21,01 Slovakya 9,64 

Kazakistan 11 Brezilya 20,98 Portekiz 9,49 

 10,83 Arjantin 17,74 İrlanda 9,33 

2006 2015

Türkiye 6 17,4

Etkinlik Güdümlü Ekonomiler 12,6 14,8
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Ortalama 21,39 Guatemala 17,71 Kore 9,25 

    Endonezya 17,67 Porto Riko 8,48 

    Türkiye 17,44 İsviçre 7,31 

    Uruguay 14,28 Tayvan 7,3 

    Letonya 14,11 Hollanda 7,21 

    Tayland 13,74 İsveç 7,16 

    Çin 12,84 B.K 6,93 

    Panama 12,8 Yunanistan 6,75 

    Romanya 10,83 Finlandiya 6,59 

    Tunus 10,13 Belçika 6,24 

    Polonya 9,21 Slovenya 5,91 

    G.Afrika 9,19 İspanya 5,7 

    Macaristan 7,92 Norveç 5,66 

    Hırvatistan 7,69 İtalya 4,87 

    Mısır 7,39 Almanya 4,7 

    Makedonya 6,11 Ortalama 8,46 

    Fas 4,44     

    Bulgaristan 3,46     

    Malezya 2,93     

    Ortalama 14,83     

 

 

2.7. KURUMSALLAŞMIŞ GİRİŞİMCİLER ENDEKSİ (KGE) 

 

Piyasada belli bir süreden beri girişimcilik faaliyetinde bulunmuş kişilerin yetişkin 

nüfus içindeki oranını gösteren bir endekstir. Bu kategoriye giren girişimciler; 

 Kendisine ve/veya çalışanlarına 42 aydan daha fazla maaş ödemesi yapmış, 

 Bu işin yöneticiliğini yapan, 

 Bu işin veya şirketin sahibi veya ortağı olan kişilerdir. 

 

Kurumsallaşmış Girişimciler Endeksi, piyasada 3,5 yıldan beri girişimcilik faaliyetinde 

bulunmuş kişilerin, yetişkin nüfus içindeki oranını gösteren bir endekstir. 

Kurumsallaşmış Girişimcilik Endeksi, Türkiye’de 2006 yılında %11,5 iken, 2015 

yılında % 9,7’dir. Yani 3,5 yıldan beri girişimcilik faaliyetinde bulunmuş kişilerin 

yetişkin nüfus içindeki oranı 2006 yılına göre azalmıştır.  2006 yılında her 100 kişiden 

12’si, 3,5 yıldan fazla bir dönemde piyasada faaliyette bulunurken, bu oran 2015’te 

yaklaşık 10 kişi olmuştur. Bu oranı tek başına değerlendirdiğimizde, Türkiye’de 

girişimcilik faaliyetinin sürekliliğinde sorun olduğunu görmekteyiz. Sonuç olarak,  

girişimcilerimiz pazar koşullarına göre girişimcilik faaliyetlerinde değişikliğe gitmek ve 
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gerektiğinde yeni şartlara göre faaliyetlerini yeniden değerlendirmede yetersiz 

kalmaktadır.  

 

Şekil 2.10. Kurumsallaşmış Girişimci Endeksi (KGE) 

 

 
 

 

 

2015 yılında, Türkiye’de Kurumsallaşmış Girişimciler Endeksi’nin düşmesine rağmen, 

etkinlik güdümlü ekonomilerin ortalamasından yüksek performans göstermiştir. Bu 

oran bakımından Türkiye araştırmaya katılan ülkeler arasında 7.sıradadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.11. Kurumsallaşmış Girişimci Endeksi (KGE) 

 

2006 2015

Türkiye 11,45 9,70

Etkinlik Güdümlü Ekonomiler 8,20 8,47
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Bu oranı tek başına değerlendirmek, ülkenin girişimcilik kapasitesinin 

değerlendirilmesinde yanıltıcı olabilir. Bu oranın erken dönem girişimcilik faaliyeti ile 

karşılaştırılması gerekir. Çünkü erken dönem girişimcilik faaliyetleri, ülkedeki girişimci 

ruhlu yeni firmaların daha az yenilikçi olanlarını yerlerinden ederek yani yaratıcı 

yıkıma (creative destruction) neden olarak ekonomik gelişmenin hızını artırır. 

 

Şekil 2.12. Piyasalardaki Dinamizm 

 
 

 

Erken Dönem Girişimcilik Endeksi’nin, Kurumsallaşmış Girişimcilik Endeksi’ne 

bölünerek bulunan oran, 2006 yılında Türkiye için 0.53 olup, 2015 yılında 1,8’e 

yükselmiştir. Bu oranın 1’den büyük olması, Türkiye’de piyasaların daha dinamik 

olduğunu ve ekonominin rekabet gücünün arttığını göstermektedir. Türkiye’de erken 

dönem girişimcilik faaliyetinin artış göstermesi, piyasadaki rekabet baskısını 

arttırarak, firmalar arasındaki organizasyon, süreç, ürün, hizmet ve pazarlarındaki 

9,7 9,0 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

% 

2006 2015

Türkiye 0,52 1,80

Etkinlik Güdümlü Ekonomiler 1,81 1,48

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

%
 



Türkiye’de  Girişimcilik 

 

 

36 

yenilik ve verimliliklerin yükselmesi sonucunda, verimsiz olan girişimcilik faaliyetlerin 

piyasadan çekilmelerine neden olmaktadır. 

 

2.8. FIRSATA ve İHTİYACA DAYALI GİRİŞİMCİLİK ENDEKSİ 

 

GEM, kişilerin girişimcilik faaliyetinde bulunmaları motivasyonuna göre girişimcileri iki 

gruba ayırır. Birinci grup, piyasadaki fırsatları değerlendirmek amacıyla girişimcilik 

faaliyetinde bulunanlardır. Bu gruba giren girişimciler, fırsatları teşhis edip, bunun için 

gereken kaynakları toparlayarak örgütü kuran ve idame ettirme aşamasına getiren 

kişiler olarak tanımlanmaktadır. İkinci grup ise, başka bir alternatifi olmayan ve 

ihtiyaçtan/mecburen girişimci olmak zorunda kalan girişimcilerdir. 

 

Fırsatları değerlendirmek amacıyla girişimci olanlar: Türkiye’de fırsatları 

değerlendirmek amacıyla girişimcilik faaliyetinde bulunanlarin sayısı, 2006’dan beri 

bir artış göstermektedir. 2006 yılında, her 100 kişiden yaklaşık 4 kişi fırsatları 

değerlendirmek için girişimcilik faaliyetinde bulunurken, bu oran 2015 yılında 12 

kişiye çıkmıştır.  

 

İhtiyaçtan dolayı girişimci olanlar: Başka bir alternatifi olmayan ve 

ihtiyaçtan/mecburiyetten girişimci olmak durumunda kalan girişimcilik endeksi, 2006 

yılında % 1,7 iken, 2015 yılında %3,38’e yükselmiştir.  

 

Fırsat odaklı girişimcilerin (%3,68), tamamen ihtiyaç odaklı girişimcilere (%1,79) 

oranı; 2006 yılında yaklaşık 2,2 iken, bu oran 2015 yılında 3,7’e yükselmiştir. Bu 

oranlar, 2015 yılında kişilerin ihtiyaçtan dolayı girişimcilikten ziyade fırsata dayalı 

girişimciliğe yöneldiğini göstermektedir. Fırsata Dayalı Girişimcilik Endeksi’nde 

önemli artış olmuş,  ihtiyaç ve fırsata dayalı endeks arasındaki fark açılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2.13. Fırsata ve İhtiyaca Dayalı Girişimcilik Endeksi 
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BÖLÜM 3:  TÜRK GİRİŞİMCİLERİNİ ETKİLEYEN 

DEMOGRAFİK FAKTÖRLER 

2006 2015

Fırsatları değerlendirmek
amacıyla girişimci olanlar

3,7 12,1

İhtiyaçtan dolayı girişimci
olanlar

1,8 3,4
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Girişimcilerin cinsiyet, yaş ve eğitim gibi demografik özellikleri, girişimcilik kültürünün 

oluşturulmasında belirleyici rol oynamaktadır. Bu bölümde, Türkiye’deki girişimcilerin 

demografik özelliklerini (cinsiyet, yaş ve eğitim) 2006 yılındaki verilerle karşılaştırmak 

ve son 10 senede olan farklılıkları ortaya çıkarmak suretiyle Türk girişimcilerin 

özelliklerini diğer ülkelerlerdeki girişimcilerle karşılaştıracağız.  

3.1. CİNSİYET 

Genelde, erkekler kadınlara göre daha fazla girişimcilik faaliyetinde bulunurlar. Son 

10 sene içinde kadın girişimcilerin sayısında da önemli bir artış olmuştur. 2006 

yılında, kadın girişimci endeksi %3,53 iken, bu oran 2015 yılında %10’a çıkmıştır.  

Diğer bir değişle, her 100 kadından yaklaşık 4 kadın 2006 yılında girişimci olurken, 

2015 yılında bu sayı 10’a yükselmiştir. Bu artış, erkek girişimcilerde de 

gözlemlendiğinden, erken dönem girişimcilik faaliyetinde bulunan erkek/kadın 

oranında ciddi bir değişme olmamıştır.  Bu oran 2006 yılında 2,4 iken, 2015 yılında 

2,51 olmuştur.  

 

Şekil 3.1. Girişimcilerin Cinsiyeti 

 
 

 

 

 

 

Şekil 3.2. Cinsiyete Göre Fırsat Sonucu İş Kurmuş Girişimcilerin, İhtiyaç Sonucu İş Kurmuş 
Girişimcilere Oranı 

 

Erkek Kadın Erkek/Kadın Oranı

2006 8,53 3,53 2,42

2015 24,52 9,76 2,51
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Fırsat sonucu iş kurmuş girişimcilerin, ihtiyaç sonucu iş kurmuş girişimcilere oranı 

cinsiyete göre değerlendirildiğinde (Şekil 3.2.), hem erkeklerin hem de kadınların 

2014 yılına göre fırsatları daha fazla değerlendirmek için girişimcilik faaliyetinde 

bulunduğunu, buna karşılık fırsatları değerlendirmek için girişimcilik faaliyetinde 

bulunan kadınların sayısındaki artışın erkeklere göre daha fazla olduğu görülmüştür. 

Fırsat sonucu iş kurmuş kadın girişimcilerin ihtiyaç sonucu iş kurmuş kadın 

girişimcilere oranı 2006 yılında 1,4 iken, bu oran 2015’de 3,6’ya çıkmıştır. Bu ise, 

daha fazla kadının fırsatları değerlendirerek gelir düzeyini artırmak, finansal başarı 

sağlamak ve bağımsız olmak amacıyla girişimcilik faaliyetine başladığını 

göstermektedir. 

   

Erkek/kadın oranına göre Türkiye’yi diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda, Türkiye’de 

kadının erken dönem girişimcilik faaliyetine katılımı düşük (Tablo: 3.1.) olduğunu 

anlamaktayız. Etkinlik güdümlü ekonomiler arasında Türkiye, kadının girişimcilik 

faaliyetlerine katılımı açısından Mısır ve Tunus’tan sonra,  en düşük düzeydeki 

ülkedir. Bu ekonomiler arasında Endonezya, Peru ve Malalezya’da kadın 

girişimcilerin sayısı erkek girişimcilerin sayısından fazladır. Erkek/kadın oranı 

Brezilya’da 1:1,06 Çin’de 1:1.50’dır. Nüfüsumuzun %50’sini oluşturan kadınların 

ekonomik hayata katılımının az olması, ülkemizin kalkınma sürecinde önemli bir 

engeldir. 

 

 

 

 

 

2006 2015

Erkek: Fırsat/İhtiyaç 2,39 3,57

Kadın: Fırsat/İhtiyaç 1,39 3,59
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Tablo 3.1. Erkek /Kadın Oranı (2015 Yılı) 

 
Faktör Güdümlü 
Ekonomiler 

Erkek/Kadın Etkinlik 
güdümlü 

Ekonomiler 

Erkek/Kadın Yenilik güdümlü 
ekonomiler 

Erkek/Kadın 

İran 2,07 Mısır 3,01 Hollanda 3,12 

Hindistan 1,73 Tunus 2,81 Slovenya 2,57 

B. Faso 1,26 Türkiye 2,51 İtalya 2,35 

Botsvana 1,22 Makedonya 2,46 İrlanda 2,25 

Kazakistan 1,19 Uruguay 2,21 Finlandiya 2,12 

Kamerun 1,15 Fas 2,14 Tayvan 2,01 

Senegal 1,10 Polonya 2,09 Slovakya 1,99 

Filipinler 0,76 Letonya 1,91 Norveç 1,95 

Vietnam 0,75 Macaristan 1,89 İsveç 1,95 

    Romanya 1,89 İngiltere 1,89 

    Hırvatistan 1,71 İsviçre 1,86 

    G. Afrika 1,67 Almanya 1,85 

    Guatemala 1,58 Portekiz 1,84 

    Çin 1,50 Estonya 1,72 

    Kolombiya 1,47 A.B.D 1,59 

    Lübnan 1,45 İsrail 1,55 

    Bulgaristan 1,38 Avustralya 1,53 

    Şili 1,34 Belçika 1,51 

    Arjantin 1,26 Porto Riko 1,40 

    Meksika 1,20 Kore 1,39 

    Barbados 1,13 Lüksemburg 1,34 

    Panama 1,12 İspanya 1,27 

    Brezilya 1,06 Yunanistan 1,27 

    Ekvador 1,05 Kanada 1,19 

    Endonezya 0,99 Tayland 0,86 

    Peru 0,97     

  Malezya 0,95   

 

 

3.2. YAŞ 

 
Girişimcilerin yaşı itibariyle, ülkeler arası büyük bir farklılık yoktur. Ancak, yenilik 

güdümlü ekonomilerde 45 yaş üzeri girişimcilerin yüzdesi yüksek iken, etkinlik 

güdümlü ekonomilerde 18-34 yaş arası girişimcilerin oranı yüksektir.  Bu durum, 

doğum oranı nispi olarak düşük olan gelişmiş ülkelerde genç nüfusun az olmasından 

kaynaklanmaktadır. 
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Şekil 3.3.  Girişimcilerin Yaş Dağılımı % (2015 Yılı) 

 

 
 

Türkiye’de erken dönem girişimciler, diğer ekonomilerde olduğu gibi çoğunlukla 25-34 

yaş arasındadır. Buna karşılık etkinlik güdümlü ekonomilerle karşılaştırdığımızda, 

genç girişimciler (18-24 yaş) oranı yenilik güdümlü ekonomilerde düşük iken, 55-64 

yaş arası girişimci oranı ise yüksektir.  

 

Şekil 3.4. Girişimcilerinin Yaş Dağılımının 2006 ve 2015 Yılları İtibariyle Karşılaştırılması (%) 
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%23,47’ye çıkarken, 25-44 yaş aralığında olan girişimci oranımızda azalma 
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içinde daha genç ve yaşça daha büyük kişiler (55-64) girişimci olurken, orta yaş 

gurubundaki kişilerin oranında düşme olmuştur.  Nüfusun %30’unu oluşturan 0-14 

yaş arasındaki genç nüfus, Türkiye’nin girişimcilik kapasitesinin artmasında önemli bir 

yer teşkil etmektedir. 

 

3.3. EĞİTİM 

 

Erken dönem girişimcilik faaliyetinde bulunan kişilerin eğitim düzeyi, son 10 yıl içinde 

önemli farklılıklar göstermektedir (Şekil 3.5). 2006 yılında Türkiye’deki 

girişimcilerimizin yarısı orta öğretim eğitim düzeyine sahiptir ve eğitim düzeyi 

yükseldikçe girişimcilerin oranı düşmektedir. 2015 yılında, eğitim ile girişimcilerin 

sayısı arasındaki ilişki pozitif olmuş, eğitimli kişilerin girişimcilik faaliyetine katılma 

oranında artış olmuştur.  2015 yılında üniversite ve yüksek lisans mezunu 

girişimcilerin oranlarında önemli artışlar olurken, ilköğretim ve lise mezunu 

girişimcilerin oranlarında düşüş olmuştur. Buna karşılık, üniversite ve üstü eğitim 

düzeyine sahip kişilerin girişimcilik faaliyetlerine katılımında artış gözlenmiştir.   

 
 

Şekil 3.5. Girişimcilerin Eğitim Düzeyi (% ) 
 

 
 

 
 

Türkiye’yi diğer ülkeler ile karşılaştırdığımızda;  hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 
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olmaktadır. Yenilik güdümlü ekonomilerde ise yüksek eğitim düzeyine sahip girişimci 

sayısı, gelişmekte olan ülkelerin ve Türkiye’nin ortalamasından çok düşüktür. Bu 

durum, yüksek eğitim düzeyine sahip kişilerin kendi işini kurmaktan çok, başkasına 

veya büyük kurumsallaşmış firmalarda çalışmayı tercih etmesinden kaynaklanabilir. 

 
 

Şekil 3.6. Türkiye’deki Girişimcilerin Eğitim Düzeyinin Diğer Ekonomilerle Karşılaştırılması 
(%) 

 

 
 

 

Türkiye 2006 yılında, girişimcilik endeksi ve girişimcilerin eğitim düzeyi açısından 

listenin sonlarında iken, son 10 sene içinde girişimcilerimizin sayısında artış olduğunu 

ve eğitim düzeyinin yükseldiğini görmekteyiz. Bu durumda, eğitim ile girişimcilik 

faaliyetleri arasında bir ilişkinin olduğunu ve Türkiye’de girişimciliğin artmasında 

eğitimin ve eğitim seviyesinin öneminin gözardı edilemeyeceğini söyleyebiliriz. 
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BÖLÜM 4: BÜYÜME VE YENİLİK ODAKLI 

GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİ 

 
Buraya kadar olan kısımda, Türkiye’de girişimcilik faaliyetinin arttığını tespit ettik. 

Girişimcinin sayısı kadar bu faaliyetlerin niteliği de ekonomik büyüme ve 

firmalarımızın rekabet gücü açısından önemlidir. Bundan dolayı, erken dönem 

girişimcilik faaliyetlerinin büyüme potansiyelini ve ne kadar yenilikçi olduğunu bu 

bölümde tartışacağız. Ayrıca, bu konularda Türkiye’yi diğer ülkelerle karşılaştırarak, 

Türkiye’nin nerede olduğunu tespit edeceğiz.  

 

4.1. BÜYÜME ODAKLI GİRİŞİMCİLİK FAALİYETİ 

 

GEM, araştırmasında girişimcilerin istihdam odaklı büyüme beklentilerini 

anlayabilmek için, erken dönem girişimcilik faaliyetinde bulunan kişilere, “beş yıl 

sonra siz ve ortaklar hariç, işinizde kaç kişi çalışıyor olacak?” sorusu sorulmuştur.   

Beş yıl sonra en az 20 kişi istihdam etme beklentisinde olan girişimcilerin faaliyetleri 

“yüksek büyüme potansiyeline sahip erken dönem girişimcilik faaliyeti (YBOG)”, 

olarak tanımlanır. 2006 yılında, her 100 kişiden 1,35 kişi yüksek büyüme 

potansiyeline sahip erken dönem girişimcilik faaliyetinde bulunurken, 2015 yılında bu 

sayı 4,36’ya yükselmiştir (Şekil 4.1). 

 

Şekil 4.1.  Büyüme Odaklı Girişimcilerin 18-64 Yaş Arasındaki Yetişkin Nüfus İçindeki Oranı (%) 
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Büyüme odaklı girişimcilerin toplam girişimciler içindeki oranına baktığımızda, (beş yıl 

sonra en az 1-5 kişi istihdam etme beklentisi olanlar) ve orta (6-9 kişi istihdam etme 

beklentisi olanlar) düzeyde büyüme beklentisi olan girişimcilerimizin oranında bir 

azalmanın olduğu, buna karşılık yüksek büyüme beklentisi olan erken dönem 

girişimcilik faaliyetinin artığını görmekteyiz (Şekil 4.2).  

 

Şekil 4.2. Büyüme Odaklı Girişimcilerin Toplam Girişimcilere Oranı (%) 
 

 

 
 
 

Şekil 4.3. ülkelerde Yüksek Büyüme Potansiyeline Sahip Erken Dönem Girişimcilik 

Faaliyetleri oranını göstermektedir. Yüksek Büyüme Potansiyeline Sahip Erken 

Dönem Girişimcilik Faaliyetleri Türkiye’de büyüme potansiyeline sahip erken dönem 

girişimcilerin oranı, 2015 yılında GEM ortalamasından (%1,14)  yüksektir ve 

araştırmaya katılan 60 ülke arasında Kolombiya’dan sonra Türkiye, 2. sırada yer 

almaktadır (Şekil 4.3). Türkiye’de büyüme potansiyeline sahip erken dönem girişimci 

oranının yükselmesi, ekonomik istikrarın ve işsizliğin çözümü için çok önemlidir. 
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Şekil 4.3.  Yüksek Büyüme Potansiyeline Sahip Erken Dönem Girişimcilik Faaliyetleri 
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4.2. YENİLİK ODAKLI GİRİŞİMCİLİK FAALİYETİ 

 
Yenilik, girişimcinin fırsatları pazarlanabilir fikirlere dönüştürdüğü sürece verilen 

isimdir ve girişimcilik sürecinin anahtar fonksiyonudur (Ducker, 1985, s.20). 

Schumpeter, ilk defa yeniliğin girişimcilik sürecindeki önemini vurgulamış ve yeniliği 

yeni bir ürün, yeni bir üretim metodu, yeni bir pazar ve yaşama geçirilen yeni 

örgütlenme biçimi olarak değerlendirmiştir.  Bu yenilikleri ticari hayata geçiren 

yenilikçi girişimciler, uzun vadeli ekonomik kalkınmanın motoru olarak görülürler 

(Hill,2000). 

 

GEM tanımına göre, bir faaliyetin yenilikçi olması, sunulan mal ve hizmetin tüketiciler 

için yeni olması, bu konuda piyasada rakiplerin olmaması ve yeni bir teknoloji 

kullanılıyor olmasına bağlıdır.  Bundan dolayı, araştırmaya katılan girişimcilerin ne 

kadar yenilikçi olduğunu bulmak için, müşterilerinin hizmet ve ürünlerini ne kadar yeni 

ve farklı bulduklarını, aynı mal ve hizmeti sunan şirket sayısını, rekabet ortamlarını ve 

uyguladıkları teknolojinin ne kadar yeni olduğunu sormuşlardır.  

 
4.2.1. Ürünün/Hizmetin Yeniliği 
 

GEM girişimcilere, “müşterilerinizin ne kadarı ürününüzü yeni veya farklı buluyor?” 

sorusunu sorarak hizmet veya ürünün yeniliğini değerlendirmiştir.  Müşteri odaklı 

yeniliğin düzeyinin, Türkiye’de son 10 yılda arttığı gözlenmiştir. 2006 yılında, 

Türkiye’de erken dönem girişimcilerinin %34,59’u müşterilerin “hiçbirine” yeni ve farklı 

ürünler sunmadığını düşünürken, bu oran 2015 yılında  %12,19’a gerilemiştir.  Buna 

karşılık, girişimcilerin % 39’u müşterilerinin “tamamına”  yeni ürünler ve girişimcilerin 

%49’u müşterilerinin “bir kısmına” yeni ürünler sunduklarını düşünmektedir. 

 

Şekil 4.4. Türkiye’de Sunulan Ürünün/Hizmetin Yeniliği: Müşterilerinizin Ne Kadarı 
Ürününüzü Yeni veya Farklı Buluyor? 
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Müşteri odaklı yeniliğin Türkiye’deki seviyesi, diğer ekonomilerin ortalamasından çok 

fazladır. Küresel olarak, 2015 yılında müşteri odaklı yeniliğin düzeyi, etkinlik güdümlü 

ekonomiler ile yenilik güdümlü ekonomiler arasında fazla farka sahip olmayıp, 

girişimcilerin %16’sı müşterilerinin “tamamına” sunulan mal ve hizmetleri yeni olarak 

düşünmektedir. Türkiye’de bu oran % 38,7 dir. Türkiye’de bu oranın yüksek 

çıkmasının sebebi, diğer ülkelerde yeni olarak nitelendirilmeyen bir ürün veya 

hizmetin Türkiye’deki müşteriler tarafından yeni olarak nitelendirilmesine ve 

Türkiye’deki girişimcilerin, müşterileri için farklı ve yeni ürünleri bularak iç piyasa 

sürmelerine  

bağlı olabilir. 

 

Şekil 4.5. Çeşitli Ekonomilerde Sunulan Ürünün/Hizmetin Yeniliği:  Müşterilerinizin Ne 
Kadarı Ürününüzü Yeni veya Farklı Buluyor? (2015 Yılı) 
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Rekabet yoğunluğu, işletmelerin karşı karşıya olduğu endüstri içerisindeki rekabetin 

derecesini temsil etmektedir. GEM girişimcilere, “Aynı mal ve hizmeti sunan şirket 

sayısı nedir?” sorusunu sorarak girişimcilerin karşılaştığı rekabet düzeyini ölçer. 

Rakip sayısının fazla olması, o mal ve hizmetin yeni ve farklı ürün olmadığını, 

rakibinin az veya hiç olmaması ise o ürün ve hizmetin farklı ve yeni olduğunu gösterir.  

 

Türkiye’de hiç rakibi olmadığını belirten erken dönem girişimcilerin oranı 2006 yılında 

%3,2 iken, 2015 yılında bu oran %7,78’e yükselmiştir (Şekil 4.6).  Az sayıda rakibi 

olan ve/veya hiç rakibi olmayan girişimcilerimizin oranı artmıştır, yani aynı malı veya 

hizmeti sunan şirket sayısı piyasada azalmaya başlamıştır.  Türkiye’de daha fazla 

girişimci piyasalarındaki nişleri bularak daha az rekabet ortamında faaliyet 

göstermektedirler. 

 

Şekil 4.6. Rekabet Yoğunluğu: Aynı Mal ve Hizmeti Sunan Şirket Sayısı Nedir? 

 
 

Türkiye’de diğer ekonomilere göre girişimciler daha fazla rekabet ortamında faaliyet 

göstermektedirler (Şekil 4.7). Çünkü aynı malı veya hizmeti sunan şirket sayısı 

piyasada daha fazladır. Türkiye’deki girişimcilerin % 61,7’si aynı mal ve hizmeti 

üretirken, bu oran etkinlik güdümlü ekonomilerde %57,1, yenilik güdümlü 

ekonomilerde ise yaklaşık %51,2’dir. 

 

Hiç rakibi olmadığını belirten erken dönem girişimcilerin ortalaması etkinlik güdümlü 

ve yenilik güdümlü ekonomilerde yaklaşık  % 9 iken, bu oran Türkiye’de %7,8 

düzeyindedir.   Yenilik güdümlü ekonomilerde daha fazla girişimci piyasalarındaki 

nişleri bularak daha az rekabet ortamında faaliyet göstermektedirler.  

 

Şekil 4.7. Rekabet Yoğunluğu: Aynı Mal ve Hizmeti Sunan Şirket Sayısı Nedir? 
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4.2.3. Teknolojinin Yeniliği 
 
 
Bir firmanın kullandığı teknoloji ve üretim süreçleri, firmanın ne kadar yenilikçi olduğu 

konusunda önemli bir göstergedir. Yeni teknoloji sayesinde, kaynaklar daha etkin 

kullanılır ve verimlilik daha yüksek olur. Yenilikçi teknolojileri kullanan firmalar, daha 

ucuz ve daha kaliteli mal ve hizmetler üretebilecek veya sunabilecekler, bu da 

firmaların büyüme potansiyeline ivme kazandıracaktır.  

 

Erken dönem girişimcilik faaliyetinde bulunanlara, sundukları mal ya da hizmet için 

gerekli teknoloji ya da yöntemlerin piyasada kaç senedir mevcut olduğu sorulmuştur.  

Uygulanan teknoloji, piyasada bir seneden az süredir mevcut ise “en son teknoloji”,  

bir ile beş yıl arası ise “yeni teknoloji”,  beş yıldan fazla süredir mevcut ise ‘ yeni 

olmayan teknoloji’ olarak sınıflandırılmaktadır. 

 

Türkiye’de girişimcilerinin kullandığı teknolojinin yenilik derecesine baktığımızda, son 

10 sene içinde farklar gözükmektedir (Şekil 4.8). Girişimciler, 2015 yılında erken 

dönem girişimcilik faaliyetinde en son teknolojiyi ve yeni teknolojiyi 2006 yılına göre 

daha sıklıkta kullandıklarını belirtmişlerdir. Yeni olmayan teknolojileri kullananların 

oranlarının azaldığı görülmüştür. 

 
 

Şekil 4.8. Teknolojinin Yenilik Derecesi: Uyguladığınız Teknoloji Ne Kadar Yenidir? 
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Etkinlik güdümlü ekonomileri yenilik güdümlü ekonomiler ile karşılaştırdığımızda, yeni 

teknolojinin kullanımı açısından elde edilen sonuç şaşırtıcıdır (Şekil 4.9). Gelişmekte 

olan ülkelerdeki girişimciler, en son teknolojiyi gelişmiş ülkedekilere nazaran daha 

sıklıkla kullanmaktadır. Yeni teknolojilerin çoğunun gelişmiş ülkelerde geliştirilmiş 

olmasından dolayı, bu sonuç şaşırtıcıdır. Fakat gelişmiş ülkelerde yaratılan yeni 

teknolojilerin bir süre sonra standardlaşması nedeniyle, onlar için yeni sayılmayan 

teknolojiler gelişmekte olan ülkelere transfer edildiklerinde onlar için yeni sayılabilir 

(Minniti, 2006).  

 

Türkiye’de son 10 yıl içinde en son teknolojiyi kullanan girişimcilerin oranı artmasına 

rağmen, bu oran (%5)  etkinlik (%22) ve yenilik (%12) güdümlü ekonomiler 

ortalamasından çok düşüktür. 

 

Şekil 4.9. Etkinlik ve Yenilik Güdümlü Ekonomilerde Teknolojinin Yenilik Derecesi 
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BÖLÜM 5: TÜRKİYE’DE KURUM İÇİ 

GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİ  

 
Ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabetin her geçen gün artması ve yaşanan 

ekonomik krizler nedeniyle bağımsız girişimciler yanında, iç girişimciliğin de önemi 

artmaktadır. En geniş anlamda; kurum içi girişimcilik, kurum içinde yeni girişim 

yaratmak olarak, tanımlanabilir. Literatürde iç girişimciliğe artan ilgiye rağmen, kurum 

içi girişimcilik faaliyetlerinin uluslararası kabul görmüş tanımı olmadığı için, birçok 

farklı terimler kullanılmaktadır; İç girişimcilik (intrapreneurship), kurumsal girişimcilik 

(corporate entrepreneurhsip),  şirket girişimciliği (corporate venturing), girişim 

yönetimi (venture management) gibi terimler birbirlerinin yerine kullanılmıştır.  

 

5.1. GEM ve KURUM İÇİ GİRİŞİMCİLER  

 

GEM araştırması, kurum içi girişimcilik faaliyetini, kurum içi çalışanların işverenleri 

için normal işlerinin bir parçası olarak, yeni bir fikrin geliştirilmesi ve/veya yeni bir 

faaliyetin hazırlık ve uygulaması olarak, tanımlamaktadır. Tanımdan da anlaşıldığına 

göre, kurum içi girişimcilik faaliyetleri iki aşamalı olarak değerlendirilmektedir. Birinci 

aşama; yeni iş faaliyeti için fikir geliştirme aşaması (örneğin; beyin fırtınası, pazar 

araştırması ya da yeni fikir geliştirip yöneticilere sunma gibi). İkinci aşama;  yeni iş 

fikrinin/ faaliyetin hazırlanması ve/veya hayata geçirilmesi aşamasıdır (örneğin; iş 
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planı hazırlanması, bu faaliyetin pazarlanması, finansal kaynak bulunması veya ekip 

kurulması gibi). Kurum içi girişimciler, her iki aşama veya aşamalardan birinde aktif 

rol alan kişilere, denilmektedir.  

 

GEM araştırması kurum içi girişimcilik faaliyetini, geniş anlamda kurum içi 

çalışanların son üç senedir işverenleri için, normal işlerinin bir parçası olarak, yeni bir 

fikrin geliştirilmesi ve/veya yeni bir faaliyetin hazırlık ve uygulaması olarak 

tanımlamaktadır. Dar anlamda ise, şu anda işverenleri için, normal işlerinin bir 

parçası olarak,  yeni bir fikrin geliştirilmesi olarak, tanımlamaktadır.  

GEM araştırmasına katılan ülkelerin iç girişimcilik oranı; 

 Kurum içi girişimcilik faaliyetinde bulunanların yetişkin nüfusa oranı ve 

 Kurum içi girişimcilik faaliyetinde bulunanların çalışan nüfusa oranı 

dikkate alınarak ölçülmektedir. 

 

Şekil 5.1. Kurum İçi Girişimcilik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tablo 5.1.’e göre; kurum içi girişimcilik oranları ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre 

büyük farklılıklar göstermektedir. Yenilik güdümlü ekonomilerde; dar anlamıyla, 

yetişkin nüfus içinde kurum içi girişimcilik oranı, faktör güdümlü ekonomilere göre 4,4 

kat daha fazla, etkinlik güdümlü ekonomilere göre ise 2,2 kat daha fazladır.  

Kurum içi çalışanların 
son üç senedir 
işverenleri için, yeni bir 
faaliyette bulunanlar? 

Kurum içi çalışanların son 
sene işverenleri için, yeni 
bir faaliyette bulunanlar? 

 

Aktif rol? 

Aşama 2: 
Faaliyetin 
hazırlanması/ 
hayata 
geçirilmesi 
aşaması? 

Aktif rol? 

Geniş anlamda 
kurum içi girişimcilik 
faaliyet tanımı: son 
üç senede her iki 
aşamada veya 
aşamaların birinde 
aktif rol alması 

 

Dar anlamda kurum içi 
girişimcilik faaliyet tanımı: şu 
an her iki aşamada veya 
aşamaların birinde aktif rol 
alan? 

 

18-64 yaş arası 
çalışanlar? 

Aşama 1: Fikir 
geliştirme 
aşaması? 
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Türkiye açısından değerlendirdiğimizde; dar anlamda, 18-64 yaş arasındaki nüfusta 

kurum içi girişimcilik oranı %6,2, çalışan nüfus oranı ise %10,5 dir. Türkiye, 

araştırmaya katılan etkinlik güdümlü ekonomiler arasında en fazla kurum içi 

girişimcilerin olduğu ülke olup, bu kapsamda etkinliğe dayalı ekonomilerin 

ortalamasından yaklaşık 3 kat daha fazladır.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tablo 5.1: Kurum İçi Girişimcilik 
Ülkeler Son üç senedir kurum içi 

girişimcilik faaliyetinde 

bulunanların yetişkin nüfusa 

oranı 

Son üç senedir kurum içi 

girişimcilik faaliyetinde 

bulunanların çalışan nüfusa oranı 

Şu an kurum içi girişimcilik 

faaliyetinde bulunanların 

yetişkin nüfusa oranı 

Şu an kurum içi girişimcilik 

faaliyetinde bulunanların çalışan 

nüfusa oranı 

Faktör güdümlü ekonomiler 

Filipinler 2,35 5,25 1,47 3,27 

Senegal 2,27 5,72 1,69 4,24 

Botsvana 1,56 4,44 1,33 3,78 

İran 0,95 2,99 0,84 2,65 

Kazakistan 0,95 1,78 0,77 1,45 

Kamerun 0,67 1,49 0,63 1,4 

B. Faso 0,58 2,67 0,44 2,04 

Vietnam 0,55 1,33 0,5 1,21 

Hindistan 0,31 1,06 0,25 0,84 

Ortalama 1,1 3,0 0,9 2,3 

Etkinlik güdümlü ekonomiler 

Turkiye 7,41 12,45 6,26 10,51 

Şili 5,23 9,09 4,31 7,49 

Hırvatistan 4,86 9,65 4,15 8,2 

Romanya 4,61 7,4 3,26 5,24 

Uruguay 4,2 7,66 3,24 5,91 

Polonya 4,04 7,14 3,3 5,83 

Letonya 3,34 5,11 2,52 3,86 

Lübnan 3,26 10,53 2,63 8,51 

Arjantin 2,38 5,75 2,02 4,88 

Kolombiya 2,31 4,7 1,97 4 

Makedonya 2,28 5,3 1,55 3,59 

Macaristan 2,12 3,09 1,76 2,57 

Tunus 1,87 4,15 1,75 3,89 

Çin 1,36 2,23 1,06 1,74 

Mısır 1,33 2,42 0,98 1,78 

Guatemala 1,24 2,83 0,96 2,19 

Meksika 1,17 2,38 0,98 1,99 

Barbados 1,07 2,04 0,93 1,77 

Brezilya 0,99 2,41 0,8 1,94 

Ekvador 0,88 2,67 0,88 2,67 

Peru 0,73 4 0,7 3,86 

Tayland 0,72 2,22 0,64 1,97 

Panama 0,5 0,91 0,45 0,82 

Fas 0,37 1,18 0,29 0,91 

Bulgaristan 0,35 0,53 0,35 0,52 

G. Afrika 0,3 1 0,21 0,69 

Malezya 0,27 0,52 0,27 0,52 

Endonezya 0,21 0,52 0,2 0,5 

Ortalama 2,1 4,3 1,7 3,5 

Yenilik güdümlü ekonomiler 

Norveç 9,89 12,07 7,97 9,72 

Avustralya 8,52 12,4 6,21 9,01 



Türkiye’de  Girişimcilik 

 

 

55 

Kanada 7,06 10,15 5,15 7,38 

A.B.D 6,96 10,23 5,43 7,97 

İrlanda 6,6 10,45 5,78 9,14 

İsrail 6,55 9,98 4,76 7,21 

İsviçre 6,49 9,2 5,45 7,72 

Lüksemburg 6,43 9,39 4,37 6,33 

İsveç 6,36 8 4,55 5,7 

Estonya 6,29 8,42 5,24 7,01 

Hollanda 6,27 8,68 4,39 6,07 

Belçika 6,13 9,46 5 7,71 

Finlandiya 5,83 8,89 4,73 7,2 

Slovenya 5,59 9,54 4,59 7,8 

Almanya 4,51 6,57 3,34 4,86 

İngiltere 4,08 11,98 3,26 9,56 

Tayvan 4,07 6,69 3,42 5,61 

Portekiz 3,96 6,95 3,28 5,75 

Slovakya 3,64 6,01 3,1 5,1 

Kore 2,4 4,29 2,2 3,94 

İtalya 1,38 3,68 1,32 3,53 

İspanya 1,09 2,5 0,97 2,22 

Yunanistan 1,03 2,67 0,86 2,23 

Porto Riko 0,61 1,51 0,46 1,14 

Ortalama 5,07 7,90 3,99 6,25 

 
 
 

Tablo 5.2.’de, iç girişimcilik ile bağımsız girişimcilik (erken dönem girişimciler) 

endeksinin karşılaştırması yapılmıştır.  İç girişimcilik oranları, yenilik güdümlü 

ekonomilerde daha yüksek iken, bağımsız girişimcilik oranının ise faktör ve etkinlik 

güdümlü ekonomilerde daha yüksek olduğunu görülmektedir. Ülkelerin gelişmişlik 

düzeyleri artıkça iç girişimcilik oranının arttığı görülmektedir. Yenilik güdümlü 

ekonomilerde, büyük kurumsallaşmış şirketlerin ekonomide etkin olması, bu 

firmaların gerek iş güvenliği açısından gerekse sundukları imkânların yeni kurulmuş 

şirketlere göre fazla olması iç girişimcilik oranının bu ekonomilerde fazla olmasına 

neden olmaktadır. 

 

Norveç iç girişimcilik oranı (%9,89) en yüksek olan, fakat bağımsız girişimcilik oranı 

(%5,66) gelişmiş ülkelerin ortalmasından (%8,48) düşük olan bir ülkedir.  Norveç’te 

daha yüksek oranda yetişkin nüfusun kurumsal firmalarda çalıştığı ve bağımsız 

girişimciliğin yerini kurum içi girişimciliğin aldığı söylenebilir. Buna karşılık, yüksek 

bağımsız girişimci oranına (erken dönem girişimcilik oranı) sahip olan Kanada 

(%14,72;%7,06), Avustralya (%12,79;%8,52) ve A.B.D (%11,88;%6,96) aynı 

zamanda en yüksek iç girişimcilik oranına sahip ülkelerdir. 

 

Türkiye ise, Norveç’ten sonra en yüksek iç girişimcilik oranına sahip 2. ükedir. 

Türkiye, araştırmaya katılan etkinlik güdümlü ekonomiler arasında da ise en yüksek 

iç girişimcilik oranına sahip ülkedir. Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda rekabetin 

her geçen gün artması ve yaşanan ekonomik krizler, bağımsız girişimciler yanında, 
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Türkiye’de iç girişimciliğin de önemini arttırmıştır. Türkiye’deki kurumların rekabet 

gücünü artırmak amacıyla verimliliklerini yükselttiklerini, kurum çalışanlarının yeni bir 

fikri geliştirmesi, yeni bir faaliyetin hazırlık ve uygulaması konularında öngörülür 

adımlar atmasını motive ettiklerini görmekteyiz.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tablo 5.2.  İç Girişimcilik ve Bağımsız Girişimcilik Endeksi’nin Karşılaştırılması 
Ülkeler Son üç senedir kurum içi girişimcilik faaliyetinde bulunanların 

yetişkin nüfusa oranı 
Bağımsız girişimciler 

Faktör güdümlü ekonomiler   

Filipinler 2,35 17,16 

Senegal 2,27 38,55 

Botsvana 1,56 33,23 

İran 0,95 12,93 

Kazakistan 0,95 11 

Kamerun 0,67 25,37 

B. Faso 0,58 29,75 

Vietnam 0,55 13,65 

Hindistan 0,31 10,83 

Ortalama 1,1 21,4 

Etkinlik güdümlü ekonomiler  

Türkiye 7,41 17,44 

Şili 5,23 25,93 

Hırvatistan 4,86 7,69 

Romanya 4,61 10,83 

Uruguay 4,2 14,28 

Polonya 4,04 9,21 

Letonya 3,34 14,11 

Lübnan 3,26 30,15 

Arjantin 2,38 17,74 

Kolombiya 2,31 22,67 

Makedonya 2,28 6,11 

Macaristan 2,12 7,92 

Tunus 1,87 10,13 

Çin 1,36 12,84 

Mısır 1,33 7,39 

Guatemala 1,24 17,71 

Meksika 1,17 21,01 

Barbados 1,07 21,05 

Brezilya 0,99 20,98 

Ekvador 0,88 33,56 

Peru 0,73 22,22 

Tayland 0,72 13,74 

Panama 0,5 12,8 

Fas 0,37 4,44 

Bulgaristan 0,35 3,46 

G. Afrika 0,3 9,19 

Malezya 0,27 2,93 

Endonezya 0,21 17,67 

Ortalama 2,1 14,8 

Yenilik güdümlü ekonomiler  

Norveç 9,89 5,66 

Avustralya 8,52 12,79 
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Kanada 7,06 14,72 

A.B.D 6,96 11,88 

İrlanda 6,6 9,33 

İsrail 6,55 11,82 

İsviçre 6,49 7,31 

Lüksemburg 6,43 10,18 

İsveç 6,36 7,16 

Estonya 6,29 13,14 

Hollanda 6,27 7,21 

Belçika 6,13 6,24 

Finlandiya 5,83 6,59 

Slovenya 5,59 5,91 

Almanya 4,51 4,7 

İngiltere 4,08 6,93 

Tayvan 4,07 7,3 

Portekiz 3,96 9,49 

Slovakya 3,64 9,64 

Kore 2,4 9,25 

İtalya 1,38 4,87 

İspanya 1,09 5,7 

Yunanistan 1,03 6,75 

Porto Riko 0,61 8,48 

Ortalama 5,07 8,46 

 

 

5.2.  EĞİTİM ve İÇ GİRİŞİMCİLİK 

 
Günümüzde, kuruluşlar rekabet edebilmek için yaratıcı ve yenilikçi olmak zorundadır. 

Yenilik, yeni malzemelere dayalı yeni bir birleşimin ticarileştirilmesi, yeni üretim 

süreçlerinin, yeni pazarların ve yeni kurumsal yapıların oluşumuna dayanır. Eğitim, 

bu yenilik sürecinde anahtar rol oynayabilir.  

 

Şekil 5.2.’de, Türkiye’de işvereni için normal bir işin parçası olarak girişimcilik 

faaliyetinde bulunan kişilerin eğitim durumunun çalışan nüfus içindeki oranı 

gösterilmektedir. Türkiye’de, daha iyi eğitim görmüş çalışanların daha çok kurum içi 

girişimcilik faaliyetine katıldığını görüyoruz. Bu veri,  bize eğitim seviyesinin kurum 

için girişimcilikte ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.   

 

Şekil 5.2. İç Girişimcilerin Eğitim Düzeyi 
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BÖLÜM 6: SONUÇ  

Bu rapor, 2006 ve 2015 yılları verileri karşılaştırılarak, Türkiye’nin girişimcilik 

faaliyetlerinin 10 yıl sonra bugün geldiği noktaya ışık tutmaktadır. Son 10 yılda 

Türkiye'nin girişimcilikte önemli bir yol kat ettiği ve girişimcilik faaliyetlerinin 

niteliklerinde değişmeler olduğu tespit edilmiştir. 

 

2006 yılında Türkiye’de, Erken Dönem Girişimcilik Endeksi % 6 iken, 2015 yılında, bu 

oran %17,44’e yükselmiştir. Sonuçta, 2006 yılında her 100 kişinin 6 kişisi Erken 

Dönem Girişimci iken, bu oran 2015 yılında yaklaşık 18 kişiye çıkmıştır. Türkiye’de 

girişimcilik faaliyetlerinde meydana gelen artışın nedeni, çevresindeki fırsatları 

görebilen ve yeni bir iş kurmak için gerekli bilgi ve sahip olduklarını düşünebilen 

potansiyel girişimcilerin ve girişimci olma isteği olan niyetli girişimcilerin oranındaki 

artıştan kaynaklanabilir. 

 

Buna karşılık kurumsallaşmış girişimcilik endeksi, yani piyasada 3,5 yıldan beri 

girişimcilik faaliyetinde bulunmuş kişilerin yetişkin nüfus içindeki oranını gösteren bu 

Egitimsiz/
ilköğretim terk

İlköğretim Lise Üniversite Yüksek Lisans

İç girişimciler 2,7 3,6 8,1 7,3 14,3
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endeks 2006 yılında %11,5 iken, 2015 yılında % 9,7’e düşmüştür. Başka bir deyişle,  

3.5 yıldan beri girişimcilik faaliyetinde bulunmuş kişilerin yetişkin nüfus içindeki oranı 

2006 yılına göre azalmıştır.  Türkiye’de girişimcilik faaliyetinin sürekliliğinde sorun 

olduğunu görüyoruz. Yani, girişimcilerimiz pazar koşullarına göre girişimcilik 

faaliyetlerinde değişikliğe gitmelerinde ve gerektiğinde yeni şartlara göre faaliyetlerini 

yeniden değerlendirmede yetersiz kalmaktadırlar. Ayrıca, Erken dönem girişimcilik 

endeksinin artması,  ülkede girişimci ruhlu yeni firmaların daha az yenilikçi olanları 

yerlerinden ederek yani yaratıcı yıkıma (creative destruction) neden olarak, 

kurumsallaşmış girişimcilik endeksinin düşmesine neden olmuş olabilir.   

 

Türkiye’de ve uluslararası pazarlarda rekabetin her geçen gün artması bağımsız 

girişimciler yanında, Türkiye’de iç girişimciliğin de önemini artırmıştır. Türkiye’de 

kurum içi girişimcilik oranı 18-64 yaş arasındaki nüfusun %7,41’sini, çalışan nüfusun 

ise % 12,45’ini oluşturmaktadır. Türkiye,  etkinlik güdümlü ekonomilerin ortalamasının 

(yetişkin nüfus: %2,3 ve çalışan nüfus: %5,3) çok üstünde bir ortalamaya sahip olup 

araştırmaya katılan etkinlik güdümlü ekonomiler arasında da en yüksek iç girişimcilik 

oranına sahip ülkedir. 

 

Son 10 sene içinde kadın girişimcilerim sayısında da önemli bir artış olmuştur. 2006 

yılında, kadın girişimci endeksi %3,53 iken bu oran 2015 yılında %10’a çıkmıştır. Bu 

artış, erkek girişimcilerde de gözlemlendiğinden, erken dönem girişimcilik faaliyetinde 

bulunan erkek/kadın oranında ciddi bir değişme olmamıştır.  Bu oran 2006 yılında 2,4 

iken, 2015 yılında 2,51 olmuştur. Son 10 sene içinde girişimcilerin arasındaki cinsiyet 

farkı değişmemiştir. Buna karşılık,  daha fazla kadının fırsatları değerlendirerek gelir 

düzeyini artırmak, finansal başarı sağlamak ve bağımsız olmak amacıyla girişimcilik 

faaliyetine başladığını görmekteyiz. 

 

Son 10 sene içinde daha genç ve daha yaşlı kişiler girişimci olurken, orta yaş 

grubundaki kişilerin oranında düşme olmuştur. Nüfusun %30’unu oluşturan 0-14 yaş 

arasındaki genç nüfus, Türkiye’nin girişimcilik kapasitesini artması açısından çok 

önemlidir. 

 

2006 yılında Türkiye’deki girişimcilerimizin yarısı orta öğretim eğitim düzeyine sahiptir 

ve eğitim düzeyi yükseldikçe girişimcilerin oranı düşmektedir. 2015 yılında, eğitim ile 

girişimcilerin sayısı arasındaki ilişki pozitif olmuş, eğitimli kişilerin girişimcilik 
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faaliyetine katılma oranında artış olmuştur.  2006 yılında üniversite ve yüksek lisans 

mezunu kişilerin %2,2’si girişimci olurken, bu oran 2015 yılında %13,6’ya çıkmıştır. 

 

Türkiye’de girişimci sayısının artmasının yanında, yapılan girişimcilik faaliyetlerinin 

niteliği de değişmiştir. Erken dönem girişimcilik faaliyetlerinin daha büyüme odaklı ve 

daha yenilikçi olduğu görülmüştür. 

 

2015 yılında, her 4 girişimciden 1 kişisi büyüme beklentisi ile girişimcilik faaliyetine 

başlamaktadır. Türkiye’de büyüme potansiyeline sahip erken dönem girişimcilerin 

oranı (%4,36), 2015 yılındaki GEM ortalamasından (%1,14)  daha yüksektir ve 

Türkiye, araştırmaya katılan 60 ülke arasında Kolombiya’dan sonra 2. sırada yer 

almaktadır. 

 

Müşteri odaklı yenilik yapan girişimcilerin oranının Türkiye’de son 10 yılda arttığı 

gözlenmiştir. Türkiye’de, erken dönem girişimcilerinin çoğu müşterilerine yeni ve farklı 

ürünler sunduğunu düşünmektedir.  

 

Ürün odaklı yeniliğin düzeyi de artmaktadır.  Piyasada rekabet yoğunluğun az veya 

hiç olmaması ise o ürün ve hizmetin farklı ve yeni olduğunu gösterir. Türkiye’de hiç 

rakibi olmadığını belirten erken dönem girişimcilerin oranı, 2006 yılında %3,2 iken, 

2015 yılında bu oran %7,78’e çıkmıştır.  Az sayıda rakibi olan ve/veya hiç rakibi 

olmayan girişimcilerimizin oranı da artmıştır. 

 

Bir firmanın kullandığı teknoloji ve üretim süreçleri, firmanın ne kadar yenilikçi olduğu 

konusunda önemli bir göstergedir. 2006 yılında, erken dönem girişimcilik faaliyetinde 

bulunan girişimcilerin %1,32’si en son teknolojiyi kullanırken, 2015 yılında bu oran 

%4,62’ye yükselmiştir. Türkiye’de en son teknolojiyi kullanan girişimcilerinin oranı 10 

sene içinde artmasına rağmen, bu oran diğer gelişmekte olan ülkelerde  %22 olup, 

Türkiye’de en son teknolojiyi kullanan girişimci oranı çok düşüktür. 

 

Son 10 yılda, Türkiye'nin girişimcilikte önemli bir yol kat ettiği ve girişimcilik 

faaliyetlerinin niteliklerinde değişmeler olduğu tespit edilmiştir. Bu girişimcilik eko 

sisteminde olumlu iyileşmeler olduğunu göstermektedir.  
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GEM yapısal modeli, girişimcilik eko sistemini belirleyen 9 tane girişimcilik alt 

yapısının olduğunu ve bunların ülke içindeki girişimcilik faaliyetlerini direkt olarak 

etkilediğini varsaymaktadır. Bu şartlar, özellikle yeni girişim faaliyetlerinin yaratılması 

ve geliştirilmesinde çok önemlidir. Bir ülkenin girişimcilik faaliyetlerinin zenginleşmesi, 

bu şartların olumlu olmasına bağlıdır.  

 

Girişimcilik alt yapısını belirleyen şartlar şunlardır: 

 

 Finansal desteğin varlığı, 

 Hükümet politikalarının uygunluğu, 

 Hükümet programlarının yeterliliği, 

 Eğitim ve öğretim fırsatları, 

 Araştırma ve geliştirme, 

 Ticari ve profesyonel alt yapı ve maliyet uygunluğu, 

 İç pazar dinamikleri ve giriş engelleri, 

 Fiziksel alt yapının erişebilirliği ve kalitesi ve  

 Ulusal kültür. 

 

Girişimciliğin alt yapısını belirleyen bu koşullar, GEM projesine katılan her ülkede 

girişimcilik konusunda uzman olan en az 36 kişi ile anket çalışması yapılarak 

değerlendirilmektedir. Bu ankette 5’lik değerlendirme sistemi kullanılmış ve her soru 1 

ile 5 arasında bir değer almış, “1” düşük, “5” ise yüksek olarak değerlendirmiştir. 

 

Şekil 6.1.’da, 2015 yılında Türkiye’deki girişimcilik alt yapısını oluşturan koşulların 

ortalama değerleri ile 2006 yılı karşılaştırması gösterilmiştir. Şekilden görüleceği gibi, 

Türkiye 2006 yılına göre, 2015 yılında yeni firmaların piyasaya giriş engelleri ve 

girişimcilik için gerekli eğitim ve öğretim fırsatları hariç diğer bütün alt yapı 

koşullarında ilerleme kaydetmiştir.  

 

Şekil 6.1. Girişimciliğin Alt Yapısını Belirleyen Şartlar (2006-2015 Karşılaştırması) 
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Türkiye’de girişimcileri destekleyen finans (öz kaynak temini, hisse senedi ve 

tahvil fonlaması, sübvansiyonlar, risk sermayesi gibi) kaynaklarının varlığı ve 

ulaşılabilirliği artmıştır. Ayrıca, uygulanan hükümet politikalarının ilerlemesi 

yanında,  uygulanan hükümet programlarında da gelişme kaydedilmiştir. 

 

Uzmanlar, 2015 yılında Türkiye’nin girişimcilik eko sisteminde ilerleme olmasına 

rağmen, sadece iç pazar yapısı,  fiziksel alt yapının erişilebilirliği ve kalitesi, ticari 

ve profesyonel alt yapı ve ulusal kültür konularında, 5’lik değerlendirme sistemine 

göre 3’ün üzerinde değer vermişlerdir.  Finansal desteğin varlığı, hükümet 

politikalarının uygunluğu, hükümet programlarının yeterliliği, eğitim ve öğretim 

fırsatları, araştırma ve geliştirme transferlerini etkinliği konularında 3’ün altında 

değer vermişlerdir. Bu alt yapı şartlarında son 10 seneye göre ilerleme olmasına 

rağmen, Türkiye’nin girişimcilik eko sistemini geliştirmesi için yetersiz olduğu 

kanısındadırlar. 
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