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YÖNETİCİ ÖZETİ
Küresel

Girişimcilik

Monitörü

Entrepreneurship

(Global

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 projenin, ilk araştırma sonuçları 1999 yılında
yayınlanmıştır. Bu proje, dünyada girişimcilikle ilgili uzun süreli veri toplayan en
önemli araştırma projesidir. 2016 yılında dünyanın bütün bölgelerini temsil etmenin
yanı sıra, farklı ekonomik kalkınma düzeylerinde olan 65 ülke çalışmaya katılmıştır.
Dünyanın en kapsamlı girişimcilik projesi, KOSGEB’in başkanlığında, Yeditepe
Üniversitesi’nin akademik desteği ve TEB’in (Türk Ekonomi Bankası) katkılarıyla
yürütülmektedir.
Bu rapor, 2016 yılı verilerini geçmiş yıllar ile karşılaştırarak, Türkiye’nin girişimcilik
faaliyetlerde ve girişimcilik eko sisteminde bugün geldiği noktaya ışık tutmaktadır.
Son 10 yılda Türkiye'nin girişimcilikte önemli bir yol kat ettiği ve girişimcilik
faaliyetlerinin niteliklerinde ve girişimcilik eko sitemindeki değişmeler olduğu tespit
edilmiştir.
Türkiye’de Girişimcilik Faaliyetleri
GEM araştırması girişimcilik faaliyetlerini üç endeksi kullanarak izlemektedir: Erken
dönem girişimciler, kurumsallaşmış girişimciler ve kurum içi girişimciler. Üç endeksin
ortalaması farklı girişim faaliyetlerinin mevcudiyetini göstermektedir.
Erken dönem girişimcilik faaliyetleri, Kuruluş Aşamasında Girişimcilik Endeksi ve
Yeni Bir İşin Sahibi Olan Girişimciler Endeksinin 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.
Kuruluş Aşamasında Girişimcilik Endeksi, 2006-2008 yıllarında ortalama %2,42 iken,
2010-2013 arasında ortalama %5,70’e, 2014 yılında ise %9,9’e yükselmiştir. 2015
yılında %9,92’e oranı endekste pek değişiklik olmamış,
gerilemiştir.
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Yeni Bir İşin Sahibi Olan Girişimciler Endeksi, 2006-2008 yıllarında ortalama %3,58
iken, 2010-2013 arasında ortalama %5,28’e, 2014 yılında ise %9,51’e yükselmiştir.
Fakat 2015 yılında bu oran %7,88’e, 2016 yılında ise %7,62’e gerilemiştir.
Yukarıda belirttiğimiz iki endeksin toplamı olan, Erken Dönem Girişimcilik Endeksi,
2006-2008 yıllarında ortalama %6 iken, 2010-2013 arasında ortalama %11’e, 2014
yılında ise %19’e yükselmiştir. Fakat 2015 yılında bu oran %17,44’e, 2016 yılında ise
%16,14’e gerilemiştir.
2014 ve 2015 yıllarında girişimcilik faaliyetleri yapmayı planlayanların ve Yeni Bir İşin
Sahibi Olan Girişimciler Endeksinin düşmesi, hem erken dönem girişimcilik
endeksinin düşmesine hem de Türkiye’de girişimcilik faaliyetinin sürekliliğinde sorun
olduğu göstermektedir.
Kurumsallaşmış Girişimcilik Endeksi ise, Türkiye’de 2006-2008 yılları arasında
ortalama %7,24 iken, 2010-2013 yılları arasında 8,26’ya, 2014 yılında %10,90’a
yükselmiştir. Fakat 2015 yılında %9,67’ye ve 2016 yıllında ise %9,41’e gerilemiştir.
Piyasada 3,5 yıldan beri girişimcilik faaliyetinde bulunmuş kişilerin yetişkin nüfus
içindeki oranının düşmesi de girişimcilik faaliyetinin sürekliliğinde de sorun olduğunu
görmektedir.
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 açısından
değerlendirdiğimizde; son üç senedir işvereni için normal bir işinin parçası olarak
girişimcilik faaliyetinde bulunan kişilerin 18-64 yaş arasındaki yetişkin nüfus içindeki
oranı

%3,6.

Türkiye,

araştırmaya

katılan

etkinlik

güdümlü

ekonomilerin

ortalamasından (%2,3) yüksek, bu kapsamda yenilik güdümlü ekonomiler (%5,1)
ortalamasından ise düşüktür.
Toplam Girişimcilik Endeksi: Üç endeksin (erken dönem girişimciler, kurumsallaşmış
girişimciler ve kurum içi girişimciler) ortalaması farklı girişim faaliyetlerinin
mevcudiyetini göstermektedir. 2016'daki toplam girişimcilik oranı etkinlik güdümlü
ekonomiler için %25, yenlik güdümlü ekonomiler için %21’dir. Türkiye’de ise bu oran
%29’dur.
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Girişimcilerin iş imkânları yaratma potansiyeline ne ölçüde sahip olduklarını tahmin
edilmesi politika yapıcılar için büyük önem taşımaktadır. GEM, erken evre
girişimcilere önümüzdeki beş yılda kaç işçi (sahiplerden başka) çalıştıracaklarını
sorar. Beş yıl sonra en az 20 kişi istihdam etme beklentisinde olan girişimcilerin
faaliyetleri “yüksek büyüme potansiyeline sahip erken dönem girişimcilik faaliyeti “
olarak tanımlanır.
2015 yılında, her 100 kişinin 4,36’sı yüksek büyüme potansiyeline sahip erken dönem
girişimcilik faaliyetinde bulunurken, 2016 yılında bu sayı 4,54’e yükselmiştir.
Uluslararası düzeyde ise, bu oran 2015 yılında %1,14 iken, 2016 yılında %1,08’e
düşmüştür. Buna karşılık Türkiye’de büyüme potansiyeline sahip erken dönem
girişimcilerin oranı, geçen seneye göre yükselmiş olup, araştırmaya katılan 65 ülke
arasında Türkiye 1. sıradadır. Genel olarak dünyada girişimcileri büyüme beklentileri
düşerken, Türkiye’de büyüme potansiyeline sahip erken dönem girişimci oranının
yükselmesi, ekonomik istikrarın ve işsizliğin çözümü için çok önemlidir.
GEM girişimci faaliyetlerdeki yeniliği, girişimcilerin müşterileri için yeni olan ürünleri
sunmalarına (müşteri odaklı yenilik), yeni teknoloji kullanmalarına ve rakiplerinin
sayısına bakarak (ürün odaklı yenilik) değerlendirir.
Türkiye’de girişimcilerin %38’i müşteri odaklı yenilik yaparak, müşterilerine yeni mal
ve hizmet sunmaktadır. Bu ürün ve hizmetler, bu girişimcilerin müşterileri tarafından
yeni ve farklı olarak nitelendirilmektedir. Müşteri odaklı yeniliğin, Türkiye’de geçen
yıla göre azaldığını görmekteyiz. 2015 yılında %38,7 olan bu oran, 2016 yılında
%37,5’e düşmüştür.
Uluslararası karşılaştırmada, Müşteri odaklı yeniliğin Türkiye’deki seviyesi (%37,5),
etkinlik güdümlü ekonomilerin ortalamasından (%17,1) 2 kat daha fazla olup,
Türkiye’deki girişimciler müşterileri için farklı ve yeni ürünleri bularak iç piyasaya
sürmektedir.
GEM ürün odaklı yeniliği, girişimcilerin piyasada rakiplerinin olmamasına göre
değerlendirmektedir. Türkiye’de hiç rakibi olmadığını belirten erken dönem
girişimcilerin oranı 2015 yılında %8 iken, 2016 yılında bu oran %12’e yükselmiştir.
Hiç rakibi olmayan girişimcilerimizin oranı artmıştır.
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Uluslararası karşılaştırmada, ürün odaklı yenilik bakımından, hiç rakibi olmadığını
belirten

erken

dönem

girişimcilerin

ortalaması

(%12,3),

etkinlik

güdümlü

ekonomilerin ortalamasından (%8,8) yüksektir. Türkiye’de daha fazla girişimci
piyasalarındaki nişleri bularak daha az rekabet ortamında faaliyet göstermektedirler.
Araştırmaya katılan girişimcilerin ne kadar yenilikçi olduğunu bulmak için,
uyguladıkları teknolojinin ne kadar yeni olduğu sorulmuştur. Türkiye’de en son
teknolojiyi kullanan girişimcilerin toplam girişimciler oranı 2015 yılında %9,44 iken,
2016 yılında bu oran %19,4’e yükselmiştir. Türkiye’de girişimcilerinin kullandığı
teknolojinin yenilik derecesine baktığımızda, geçen seneye göre yeni teknoloji
kullanan girişimci oranında yüzde yüz artış olmuştur.
Uluslararası karşılaştırmada, Türkiye’de son teknolojiyi kullanan girişimcilerin oranı
artmasına rağmen, bu oran (%9,44), etkinlik güdümlü ekonomiler ortalamasından
(%19,4) çok düşüktür.
Uluslararası karşılaştırmada, Türkiye müşteri ve ürün odaklı yenilik açısından etkinlik
güdümlü ekonomilerin ortalamasından daha iyi performans gösterirken, en son
teknolojiyi kullanan girişimciler oranında geri kalmıştır.
Türkiye’de Girişimcilik Eko Sistemi
GEM yapısal modeli, girişimcilik eko sistemini belirleyen 9 tane girişimcilik alt bileşeni
olduğunu

varsaymaktadır.

Girişimcilik

alt

yapısını

belirleyen

bileşenler

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, iç pazar dinamikleri ve giriş engelleri,
fiziksel alt yapının erişe bilirliği 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
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En Çok Gelişme Kaydeden Girişimcilik Alt Yapı Koşulları:
Son 10 senede girişimcilik eko sisteminde en çok gelişme kaydeden girişimcilik alt
yapı koşulları:
1. Finansal destek: Uzmanlara göre, girişimcileri destekleyen finans (öz kaynak
temini, hisse senedi ve tahvil fonlaması, devlet sübvansiyonları, risk sermayesi
gibi) kaynaklarının varlığı, çeşitliliği ve ulaşılabilirliği 2006 yılına göre en fazla
ilerleme kaydeden girişimcilik alt koşuludur. Türkiye 2006 ve 2016 yıllarında
projeye katılan aynı 23 ülke ile karşılaştırıldığında, Türkiye finansal destek
açısından 2006 yılında listenin sonunda iken, 2016 yılında araştırmaya katılan
23 ülke arasında, piyasada girişimcileri destekleyen finans kaynaklarının
varlığı bakımından 7.sıraya yükselmiştir.
2. Hükümet destekleme politikaları: Uzmanlara göre, finansal destek alt yapı
koşulundan sonra, hükümet destekleme politikaları en fazla ilerleme kaydeden
girişimcilik alt yapı koşuludur. Destekleme politikaları açısından, yeni ve
büyüyen firmalar için destekler gerek devlet yönetimi gerekse yerel yönetimler
seviyesindeki politikalar içinde öncelikli olma doğrultusundadır.
3. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları: Uzmanlar, 2016 yılına göre Araştırma
ve Geliştirme Çalışmaları bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırarak, bu bilgi
birikiminin yeni ticari fırsatlar yaratması, bu fırsatların yeni ve büyüyen
firmalara aktarılması, aynı zamanda bu firmaların yeni yapılan araştırmalar ve
teknolojilere ulaşabilirliği konusunda ilerleme kaydetmiştir.
Girişimcilik Eko Sistemimiz Güçlü Yanları;
Uzmanlar 5’lik değerlendirme sistemine göre 3.5’ün üzerinde değer verdikleri
Girişimcilik eko sistemimizin güçlü yanları;


Yeni ve büyüyen firmalar için iyi bankacılık hizmetleri (vadesiz mevduat
hesabı, döviz işlemleri vb.) almak kolaydır.



Yeni veya gelişmekte olan bir şirket iletişim araçlarına kolaylıkla erişebilir.



Yeni veya gelişmekte olan bir şirket doğalgaz, elektrik, su gibi temel hizmetlere
yaklaşık bir ay içerisinde kolaylıkla ulaşabilmektedir.



Üretici ürün ve hizmetleri pazarı yıldan yıla dramatik olarak değişmektedir.



Tüketici mal ve hizmetleri pazarı yıldan yıla dramatik olarak değişmektedir.
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Girişimcilik Eko Sistemimiz Zayıf Yanları;
2016 yılında uzmanlar 5’lik değerlendirme sistemine göre 2’nin altında değer
verdikleri Girişimcilik eko sistemimiz zayıf yanları;


İlk ve ikinci eğitimdeki öğretiler girişimcilik ve yeni firma kurma konusunda
yeterli bilgiyi vermez



Vergi miktarı yeni ve büyüyen firmalar için bir yüktür.



İlk ve ikinci eğitimdeki öğretiler, pazar ekonomisi prensipleri hakkında yeterli
bilgi sağlamaz.



Devlet dairelerinde çalışan kişiler yeni ve büyüyen şirketleri desteklemekte
yeterli ve etkin değildirler.



İlk ve ikinci eğitimdeki öğretiler, yaratıcılık, kendi kendine yetebilme ve kişisel
inisiyatifin gelişmesini desteklemez.

Türkiye 2006 yılına göre, günümüzde özellikle finansal desteğin varlığı, hükümetin
destekleme politikaları ve araştırma ve geliştirme konusunda son 10 senede önemli
ilerlemeler kaydetmiştir.
Uzmanlar, “iç pazar yapısı”, “ fiziksel alt yapının erişilebilirliği ve kalitesi”, “ticari ve
profesyonel alt yapının” Türkiye’nin girişimcilik eko sisteminin güçlü yanları olduğunu
belirtmişlerdir. “Girişimciliği destekleyen İlköğretim ve lise eğitimi”, “hükümetin vergi
regülasyon politikaları” ve “devlet dairelerinde çalışan kişilerin yeni ve büyüyen
şirketleri desteklemekte yeterli ve etkin olmadıkları” konuları Türkiye’nin girişimcilik
eko sisteminin zayıf yanları olduğunu belirtmişlerdir.
Son 10 yılda girişimcilik eko sistemindeki olumlu değişmeler, Türkiye'nin girişimcilikte
önemli bir yol kat etmesine neden olmuş, fakat ulusal ve uluslararası pazarlarda
rekabetin

her

geçen

gün

artması,

yaşanan

sürdürülebilirliği sorununu ortaya çıkarmıştır
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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

olan

dünya

çapında

bir

girişimcilik

projesidir. 1900’lü yılların sonuna kadar girişimcilik konusunda bilinen uluslararası bir
araştırma yoktu ve girişimcilik kelimesi bugün olduğu kadar tanınmamaktaydı.
Akademisyenlerin ve politikacıların, küçük, orta ve mikro ölçekli işletmelerin
girişimciliğin

ülkelerin

genel

refahını

geliştirmekteki,

işsizlik

seviyelerinin

azaltılmasındaki ve üçüncü dünya ülkelerinin yoksullukla mücadelesindeki rolünü
kabul etmelerinden sonra konunun önemi artmıştır.
10 ülkenin katılımıyla başlayan projenin, ilk araştırma sonuçları 1999 yılında
yayınlanmıştır. 17 yıl sonra, dünyanın bütün bölgelerini temsil etmenin yanı sıra, farklı
ekonomik kalkınma düzeylerine sahip 100 ülke çalışmaya katılmıştır. Araştırma
kapsamına giren ülkeler, dünya nüfusunun yaklaşık %70 ile %75’ini ve dünya GSYH’
sinin yaklaşık %90’ınını kapsamaktadır. Bu proje gerçekten küresel nitelikte olup,
dünyada girişimcilikle ilgili uzun süreli veri toplayan en önemli araştırma projesidir.
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

olma süreçlerinde

girişimci,

işini

kuran

ve

işini

büyüten

girişimci

önemli bir rol oynar 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. 2016 yılında, dünya nüfusunun yaklaşık %69.2’sini ve dünyanın toplam
GSYH’nin %84.9’unu kapsayan 66 ekonomi bu çalışmaya katılmıştır.
2016 yılında 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.
Tablo 1.1. 2016 Yılında Coğrafi Bölgelere ve Ekonomik Kalkınma Düzeylerine Göre GEM’e
Katılan Ekonomiler
Ülkeler

Afrika

Asya ve
Avusturalya

Faktör Güdümlü
Ekonomiler
1)
1)
Angora , Botsvana ,
Burkina
Faso, Kamerun,
Uganda
1)
Hindistan, İran ,
1)
1)
Kuveyt , Filipinler ,
Vietnam

Verimlilik Odaklı Ekonomiler

Yenilik Odaklı Ekonomiler

Güney Afrika
2)

Çin, Endonezya, Kazakistan ,
2)
Malezya , Tayland
2)

2)

Avustralya, Japonya, Singapur, Tayvan,
Katar
2)

Arjantin , Barbados , Belize, Brezilya ,
2)
2)
Şili , Kolombiya, Kosta Rika , Ekvador,
El Salvador, Guatemala, Jamaika,
2)
2)
2)
Mexico , Panama , Peru, Suriname ,
2)
Uruguay

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,
2)
2)
Rusya Federasyonu , Türkiye

Norveç, İsviçre

Latin Amerika
ve Karayipler

Bolivya

1)

Kuzey Amerika

1)
2)

Kanada, ABD

Verimlilik odaklı ekonomilere geçişte
Yenilik odaklı ekonomilere geçişte
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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 17 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:


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?
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Bu soruları cevaplayabilmek için GEM, ulusal ekonomik büyümenin geleneksel
yaklaşımını bırakmak suretiyle 1999 yılından bu yana çeşitli değişiklikler yapmış ve
yeni bir kavramsal çerçeve geliştirmeye çalışmıştır.
GEM yeni kavramsal çerçevede, geleneksel ekonomik büyüme modelinin 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.
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Şekil 1.4. 2014’e Kadar GEM Araştırmalarında Kullanılan GEM Kavramsal Çerçeve
Temel gereksinimler
-kurumlar
-altyapı
-makroekonomik istikrar
-sağlık ve ilköğretim
Diğer
kaynaklardan

Kurulan firmalar
Çalışanların
girişimci
faaliyeti

Verimlilik arttırıcılar
-yükseköğrenim ve
eğitim
-ürünlerin piyasa
etkinliği
-işgücü piyasası
etkinliği
-mali piyasa
gelişmişliği
-teknolojik hazırlılık
Yenilikbüyüklüğü
ve
-market
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

Sosyal,
kültürel,
politik
bağlam

GEM
yetişkin
nüfus
anketleri
Sosyoekonomik
gelişme (iş,
yenilik,
toplumsal
değer)

Girişimcilik profili

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

GEM
yetişkin
nüfus
anketleri

GEM uzman
anketleri

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 Geliştirme Komitesi üyeleri tarafından
gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 1.5. GEM Kavramsal Çerçeve
GEM ÇERÇEVESİ

Sonuç (sosyoekonomik
gelişme)

Sosyal, kültürel,
politik, ekonomik
bağlam

Ulusal çerçeve
koşulları

Girişimcilik
çerçeve koşulları

Girişimsel Sonuç (yeni
iş, yeni katma değer)

Temel gereksinimler
Verimlilik arttırıcılar
Yenilik ve iş
gelişmişliği

Girişimciliğe
yönelik sosyal

Girişimsel Faaliyetler


değerler
Bireysel özellikler
(psikolojik,
demografik,
motivasyonel)





Örgütsel yaşam döngüsü
aşamaları
Oluşmaya başlayan iş,
yeni iş, kurulu iş,
kesilen iş
Faaliyet türleri
Yüksek büyüme,
yenilikçilik,
uluslararasılaşma
Faaliyet alanları

GEM kavramsal çerçevesinin revize edilmiş bileşenleri şunlardır:
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.
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Tablo 1.2. Sosyal, Kültürel, Politik ve Ekonomik Bağlam ve Ekonomik Gelişim Evreleri

Diğer kaynaklardan
Ekonomik Gelişim Evreleri

Ulusal Çerçeve Koşulları, Dünya
Ekonomik Forumunun
Ekonomik Gelişim Evreleri için
Kullandığı Bileşenler

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

Yenilik ve gelişmişlik
faktörleri – yenilik odaklı
ekonomiler için anahtar

-İş gelişmişliği
-Yenilik

Girişimciliğe Yönelik Sosyal Değerler
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GEM ulusal uzman
araştırmalarından
Girişimci Çerçeve
Koşulları

-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
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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.
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 araştırması
tarafından teyid edilen en önemli nokta

girişimcilik faaliyetlerine katkıda bulunan

faktörleri geliştirmek ve desteklemek amacıyla yapılan politik müdahalelerin istikrarlı

17

Türkiye’de Girişimcilik

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.
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.
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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 ölçer.
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.
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 sayısıyla birlikte
yarattıkları iş olanağı, büyüme hedefleri, barındırdıkları kadın ve genç çalışan oranı
da çok önemlidir.
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BÖLÜM 2: TÜRKİYE’DEKİ GİRİŞİMCİLİK
FAALİYETLERİ
2.1.TÜRK TOPLUMUNUN GİRİŞİMCİLİK ALGISI
Girişimcilik sürecinde direk olarak etkilemese de, toplumsal tutumlar ve algılamalar,
girişimci bir kültür yaratmada önemli rol oynamaktadır. Girişimci faaliyetler, belirli
kültürel ve sosyal koşullarda yaşayan insanlar tarafından gerçekleştirilir ve toplumun
girişimcilikle ilgili olumlu veya olumsuz algıları, potansiyel ve mevcut girişimcilerin
girişimci istekleri üzerinde etkilidir.
GEM, girişimcilerin yüksek statüde olduğu düşüncesiyle girişimciliğin iyi bir kariyer
seçimi olarak insanların ne düşündüklerini değerlendirir ve girişimcilerin pozitif medya
ilgisinin önemli seviyelerini elde edip etmediğini değerlendirir.
Toplumun girişimcilik konusundaki görüşleri girişimcilik faaliyetlerini etkileyen önemli
bir ön koşuldur. GEM projesi, girişimciliğin toplum tarafından desteklendiğini anlamak
için yetişkin nüfusa aşağıdaki sorular sorulmuştur;




Yeni bir girişimcilik faaliyetine başlamanın iyi bir kariyer seçimi olduğunu
düşünüyor musunuz? (Evet %)
Yeni bir iş kurup başarılı olanlar yüksek statü ve saygınlık sahibi olur mu?
(Evet %)
Türkiye’de basında, yeni kurulan işletmelerin başarılarıyla ilgili haberler sıkça
görülür mü? (Evet%)

Bu bölümde, yukarıdaki sorular çerçevesinde toplumun girişimcilik hakkındaki
izlenimleri değerlendirilecektir. Değerlendirmeler etkinlik ve yenilikçilik güdümlü
ekonomiler ile karşılaştırılacaktır. Şekil 2.1 Türk toplumun girişimcilik hakkındaki
değerlendirmeleri, etkinlik ve yenilik güdümlü ekonomiler ile karşılaştırılmasını
göstermektedir.
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Şekil 2.1: Türk toplumun girişimcilik hakkındaki değerlendirmeleri ve etkinlik ve yenilik güdümlü
ekonomiler ile karşılaştırılması
Etkinlik Güdümlü Ekonomiler

Yenilik Güdümlü Ekonomiler

Turkey

Girişimcilik Haberleri
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Toplumda Saygınlık

Kariyer Şeceneği

Kaynak: GEM Türkiye Yetişkin Nüfus Araştırması

Türkiye’de girişimciliği bir kariyer seçeneği olarak düşünen kişilerin yetişkin nüfus
içindeki payı %81,1’dir.

Bu oran, etkinlik güdümlü (%66,9) ve yenilik güdümlü

ekonomilerin (%57,6) ortalamasından yüksektir. Girişimciliği bir kariyer seçeneği
olarak görmek konusunda Türkiye 62 ekonomi arasında 7. sıradadır. Girişimcilik
konusunda farkındalık artmaktadır ve girişimcilik her geçen gün aranan bir kariyer
seçeneği olmaktadır.
Toplum tarafından girişimcilere saygı duyulması, kişilerin yeni bir işe başlamalarını
etkileyebilir. Türkiye’de yetişkin nüfusun %71,4’ü başarılı girişimcilerin toplumda
yüksek bir statüye sahip olduklarını belirtmişlerdir. Bu oran, etkinlik güdümlü (%61,1)
ve yenilik güdümlü ekonomilerin (%62,2) ortalamasından yüksektir ve Türkiye 62
ekonomi arasında 24. sıradadır.
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Görsel ve yazılı basında, yeni kurulan işletmelerin başarılarına yer vermek ve bu
suretle toplumu bilgilendirmek girişimcilik faaliyetlerini motive edebilir ve toplumda
girişimcilik konusunda farkındalık yaratılabilir. Türkiye’de basında, yeni kurulan
işletmelerin başarılarıyla ilgili haberlerin sıkça görüldüğünü düşünen kişilerin 18-64
yaş arası yetişkin nüfusa oranı %56,4’dır. Bu oran, etkinlik güdümlü (%61,1) ve
yenilik güdümlü ekonomilerin (%62,2) ortalamasından düşüktür ve Türkiye 62
ekonomi arasında 43. sıradadır.
Türkiye’de yetişkin nüfusun 4/5’i girişimciliği bir karaiyer seçeneği olarak görmektedir.
Nüfusun 3/4’ü başarılı girişimcilerin toplumda yüksek bir statüye sahip olduklarını
belirtmişlerdir. Türk toplumun girişimciliğe pozitif baktığı sonucuna ulaşıyoruz.
Toplumun girişimcilikle ilgili olumlu algıları, potansiyel ve mevcut girişimcilerin
girişimci istekleri üzerinde etkilidir.
2.2.GİRİŞİMCİLİK SEZGİLERİ VE DAVRANIŞLARI
GEM araştırması, kişilerin yeni bir iş kurma kararı ile bireylerin çevrelerindeki
fırsatların farkına varmaları, yeterli bilgi ve yeteneğe sahip olmaları ve başarısızlık
korkusu arasındaki ilişkiyi saptamıştır. Ayrıca girişimci ve girişimci olamayan kişiler
arasında da kişisel sezgiler bakımından farklar olduğu belirlenmiştir. Türkiye’de de
girişimci nüfus ile girişimcilik faaliyetine katılmamış nüfus arasındaki fark dikkat çeker
niteliktedir (Şekil 2.2). Girişimcilik faaliyetiyle ilgilenen kişiler girişim faaliyetine
katılmamış kişilere oranla daha fazla çevresindeki fırsatları sezinlemekte ve yeterli
yetenek ve bilgiye sahip olduğunu düşünmekte ve başarısız olma korkusunun
girişimcilik faaliyetine başlamak için bir engel teşkil etmediğini belirtmişlerdir.

Türkiye’de girişimci olanların % 66’sı gelecek 6 ay içinde yeni bir işe başlamak için
fırsat oluşacağına inanırken, girişimci olmayanlarda bu oran %46’dır. Türkiye’de
girişimci olanların %84’ü yeni bir işe başlamak için yeterli yeteneğe sahip oldukları
inancına sahip iken girişimci olamayanlarda bu oran %48’dir. Bireylerin yeni bir işe
başlamalarını etkileyen diğer bir faktör de başarısızlık korkusudur. Türkiye’de
girişimcilerin %24’ü yeni bir iş kurarken başarısızlık korkusunun kendilerini
engellediklerini belirtirken girişimci olmayanlarda bu oran %39’dır. Fırsat gören,
kendine güvenen ve risk alabilen kişilerin girişimci olma olasılıkların daha fazla
olduğunu görüyoruz.
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Şekil 2.2: Girişimci ve girişimci olmayan kişilerin girişimcilik ile ilgili farkındalığını etkileyen
faktörler
18-64 yaş arası nüfus

Yetişkin nüfus
100
80
60
40
20
0

Girişimci nüfus

Fırsat Algısı
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Başarısızlık Korkusu

Kaynak: GEM Türkiye Yetişkin Nüfus Araştırması

Türkiye’de girişimci olmayan 18-64 yaş arasındaki yetişkin nüfusun yaklaşık %46’sı
gelecek 6 ay içinde yeni bir işe başlamak için fırsat oluşacağına inanmaktadırlar
(Şekil 2.3). Bu sonuç, etkinlik güdümlü (%42) ve yenilik güdümlü ekonomilerin
ortalamasından (%41) yüksektir. Bu oranla Türkiye yaşadığı çevrede iş fırsatları
konusunda daha iyimser olup diğer ülkelerde yaşayanlara göre yakın gelecekte
çevrelerinde daha fazla fırsat görmektedirler.
Türkiye’de girişimci olmayan 18-64 yaş arasındaki yetişkin nüfus %48’i yeni bir işe
başlamak için yeterli yeteneğe sahip oldukları inancına sahiptir (Şekil 2.3). Bu oran
etkinlik güdümlü ekonomilerin ortalamasına (%55) düşük ve yenilik güdümlü
ekonomilerin ortalamasından (%44) yüksektir.
Türkiye’de girişimcilik için fırsat gören 18-64 yaş arasındaki yetişkin nüfusun %31’i
yeni bir iş kurarken başarısızlık korkusunun kendilerini engellediklerini ifade
etmişlerdir (Şekil 2.3). Bu oran, hem etkinlik güdümlü (%33), hem de yenilik güdümlü
ekonomilerin ortalamasından (%40) düşüktür. Türkiye’deki fırsatları görebilen yetişkin
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nüfus

diğer

ekonomilere

göre

girişimcilik

faaliyetlerine

başlamada

daha

cesaretlilerdir.
Uluslararası karşılaştırmada, Türkiye’de kendi işini kurma konusunda cesaretli olan
yetişkin sayısı daha fazladır ve yakın gelecekte çevresinde iyi fırsatlar görmeleri
konularında etkinlik ve yenilik güdümlü ekonomilerin ortalamasından yüksektir. Bilgi
ve beceri açısından kendilerine yeteri kadar güven konusunda ise etkinlik güdümlü
ekonomilerin ortalamasına yakın fakat yenilik düdümlü ekonomilerin ortalamasından
yüksektir.
Şekil 2.3:Türkiye’de girişimcilikle ilgili farkındalığı etkileyen faktörlerin ortalamasının etkinlik
ve yenilik güdümlü ekonomilerin ortalaması ile karşılaştırması
%
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Kaynak: GEM Küresel Yetişkin Nüfus Araştırması

Uluslararası karşılaştırmada, Türkiye’de yetişkin nüfus, etkinlik ve yenilik güdümlü
ekonomilere göre, kendi işini kurma konusunda cesaretli ve yakın gelecekte
çevresinde iyi fırsatlar görmeleri konusunda daha pozitif düşünmektedirler. Ayrıca,
Türkiye’de bilgi ve beceri açısından kendilerine güvenen yetişkin nüfus oranı yenilik
güdümlü ekonomilerin ortalamasından fazladır ve etkinlik güdümlü ekonomilerin
ortalamasına yakın değerdedir.
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2.3.POTANSİYEL VE NİYETLİ GİRİŞİMCİLER
Kişilerin yaşadıkları çevrede fırsatları görebilmeleri, yeni bir iş kurmak için gerekli bilgi
ve beceriye sahip olduklarını düşünebilmeleri, başarısızlığa uğrama korkusunun yeni
bir iş kurmaya engel olmadığını düşünmeleri bu kişilerin girişimci olma olasılıklarını
artırır. Bu üç özelliğe sahip olan kişiler girişimcilik sürecinin ilk basamağını
oluştururlar ve bu kişiler “Potansiyel Girişimciler” olarak adlandırılırlar. Bu potansiyel
girişimciler arasında, girişimci olma isteği /niyeti olan, fakat bunun için somut bir adım
atmamış kimseler “Girişimci Niyeti Olan Kişiler” olarak tanımlanmaktadır.
Potansiyel girişimcinin niyetli girişimci ye geçiş sürecini etkileyen çeşitli faktörler
vardır.

Fırsat

algılamaları,

kişilerin

yaşadıkları çevre

hakkındaki

görüşlerini

gösterirken yetenekler ve riskten kaçınma hakkındaki inançları, benlik algılarını
yansıtmakta ve bireylerin girişimcilikle ilgili isteklilik ve isteklerini belirlemede önemli
bir rol oynamaktadır. GEM kavramsal çerçevesinde vurgulandığı gibi, girişimci
ekosistem ile toplumsal değerler ve potansiyel girişimciler (fırsatlar, yetenekler,
başarısızlık

korkusu,

niyetlerin

algılanışı)

arasında

bir

bağlantı

olduğu

varsayılmaktadır.
Türkiye’de her iki kişiden biri potansiyel olarak girişimci olma özelliğine sahip iken her
üç kişiden biri de girişimci olma niyetindedir.

Türkiye’de niyetli girişimcilerin yani

önümüzdeki üç sene içinde girişimci olmak isteyen kişilerin oranı (%31,2) olup,
etkinlik güdümlü (%26) ve yenilik güdümlü (%15) ekonomilerin ortalamasından
yüksektir. Potansiyel girişimciler ise Türkiye’de %55 olup, yenilik güdümlü
ekonomilerin ortalamasından yüksek (%48,3), etkinlik güdümlü ekonomilerin
ortalaması ile aynı orandadır.
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2.4: Potansiyel ve Niyetli Girişimciler
18-64 yaş arasındaki yetişkin nüfus %
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Kaynak: GEM Küresel Yetişkin Nüfus Araştırması

2.4.
GEM

GİRİŞİMCİLİK SÜREÇLERİ
araştırması

girişimcilik

faaliyetlerini

aşağıdaki

endeksleri

kullanarak

izlemektedir:
2.4.1.Kuruluş Aşamasındaki Girişimciler Endeksi (KAGE)
Son bir senedir yapmayı düşündüğü bir iş için hazırlık çalışmaları yapan (para
biriktirmeye başlamak,

yer aramak, bir kuruluş kadrosu oluşturmak ve iş planı

üzerinde çalışmak gibi) kişilerin yetişkin nüfus içindeki oranını gösteren bir endekstir.
2.4.2.Yeni Bir İşin Sahibi Olan Girişimciler Endeksi (YİSGE)
Kendisine ve/veya çalışanlarına 3 aydan az, 3,5 yıldan fazla maaş ödemesi
yapmamış olan girişimcilerin yetişkin nüfus içindeki oranını gösteren bir endekstir.
2.4.3. Erken Dönem Girişimcilik Faaliyetleri Endeksi (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.
2.4.4.Kurumsallaşmış Girişimciler Endeksi (KGE)
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Piyasada 3,5 yıldan beri girişimcilik faaliyetinde bulunmuş kişilerin yetişkin nüfus
içindeki oranını gösteren bir endekstir.
Şekil 2.5 yıllara göre Türkiye’de çeşitli Girişimcilik Endekslerini göstermektedir.
Türkiye’de, Erken Dönem Girişimcilik Endeksi, 2006-2008 yıllarında ortalama %6
iken 2010-2013 arasında ortalama %11’e, 2014 yılında ise %19’e yükselmiştir. Fakat
2015 yılında bu oran %17,44’e, 2016 yılında ise %16,14’e gerilemiştir. 2015 yılında
Türkiye’de Yeni Bir İşin Sahibi Olan Girişimciler Endeksinin düşmesi, erken dönem
girişimcilik endeksinin düşmesine neden olmuştur. 2015 yılında Türkiye’de girişimcilik
faaliyetinin sürekliliğinde sorun olduğundan girişimcilik endeksi düşmüştür.

2016

yılında ise Türkiye’de kuruluş aşamasında olan girişimcilerin, 18-64 yaş arasındaki
yetişkin nüfusa olan oranındaki düşüş erken dönem girişimcilik endeksi’nin
gerilemesine neden olmuştur. 2016 yılında yapmayı düşündüğü bir iş için hazırlık
çalışmaları yapan (para biriktirmeye başlamak,

yer aramak, bir kuruluş kadrosu

oluşturmak ve iş planı üzerinde çalışmak gibi) kişilerin yetişkin nüfus içindeki oranı
düştüğü için girişimcilik endeksi düşmüştür.

%

Şekil 2.5: Türkiye’de çeşitli Girişimcilik Endeksleri
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2,42

5,70

9,99

9,92

8,88

YİSGE

3,58

5,28

9,51

7,88

7,62

EDGFE

5,87

10,66

19,03

17,44

16,14

KGE

7,24

8,26

10,90

9,67

9,41

KAGE: Kuruluş Aşamasındaki Girişimciler Endeksi, YİSGE: Yeni Bir İşin Sahibi Olan Girişimciler Endeksi
EDGFE: Erken Dönem Girişimcilik Faaliyetleri Endeksi, KGE: Kurumsallaşmış Girişimciler Endeksi
Kaynak: GEM Küresel Yetişkin Nüfus Araştırması

Kurumsallaşmış Girişimcilik Endeksi ise, Türkiye’de 2006-2008 yılları arasında
ortalama %7,24 iken 2010-2013 yılları arasında 8,26’ya, 2014 yılında %10,90’a
yükselmiştir. Fakat 2015 yılında %9,67’ye ve 2016 yıllında ise %9,41’e gerilemiştir.
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2006-2008 yılları arasında ortalama her 100 kişiden 7’si, 3,5 yıldan fazla bir dönemde
piyasada faaliyette bulunurken, bu sayı 2010-2013 yılları arasında 8’e, 2014’te
yaklaşık 11 kişiye yükselmiş, fakat 2015’de 10’a, 2016 yılında 9 kişiye düşmüştür.
Türkiye’de girişimcilik faaliyetinin sürekliliğinde sorun olduğunu görmekteyiz.
Şekil 2.6 Türkiye’deki girişimcilik endekslerinin diğer ekonomilerle karşılaştırılmasını
göstermektedir.

2016 yılında, Türkiye’de Erken Dönem ve Kurumsallaşmış

Girişimciler Endeksi’nin düşmesine rağmen, etkinlik güdümlü ve yenilik güdümlü
ekonomilerin ortalamasından yüksek performans göstermiştir. Türkiye araştırmaya
katılan ülkeler arasında Erken Dönem Girişimcilik endeksi acısından 14.sırada,
Kurumsallaşmış Girişimcilik endeksi konusunda 15. sıradadır.
Şekil 2.6.Türkiye’nin Girişimcilik Endekslerinin Diğer Ekonomilerle Karşılaştırılması (2016 yılı)
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Kaynak: GEM Küresel Yetişkin Nüfus Araştırması

2.4.5.Kurum İçi Girişimciler
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. Birinci aşama; yeni bir fikrin
geliştirilmesi; beyin fırtınası, pazar araştırması ya da yeni fikir geliştirip yöneticilere
sunma vb. İkinci aşama ise; yeni bir faaliyetin hazırlık ve uygulaması için iş planı
hazırlanması, bu faaliyetin pazarlanması, finansal kaynak bulunması veya ekip
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kurulması gibi faaliyetleri kapasamaktadır. Kurum içi girişimciler, her iki aşama veya
aşamalardan birinde aktif rol alan kişilere denilmektedir.
Türkiye açısından değerlendirdiğimizde son üç senedir işvereni için normal bir işinin
parçası olarak girişimcilik faaliyetinde bulunan kişilerin 18-64 yaş arasındaki yetişkin
nüfus içindeki oranı %3,6’dır. Türkiye, araştırmaya katılan etkinlik güdümlü
ekonomilerin ortalamasından (%2,3) yüksek, bu kapsamda yenilik güdümlü
ekonomiler (%5,1) ortalamasından düşüktür.
Şekil 2.7.Türkiye’nin bağımsız girişimci ve iç girişimci oranlarının diğer ekonomilerle
karşılaştırılmasını göstermektedir. Türkiye’de her 100 kişinin 16’sının Erken Dönem
Girişimci, yaklaşık 10’unun ise 3,5 seneden beri piyasada faaliyet gösteren girişimci,
4’ünün ise çalıştığı şirkette iç girişimci olduğu görülmektedir. Yani toplumda 18-64
yaş arasında her 100 kişiden toplam 26’sı bağımsız girişimci, yaklaşık 4’ü ise iç
girişimci olarak faaliyet göstermektedir.
Şekil 2.7.Türkiye’deki Girişimcilik Endekslerinin Diğer Ekonomilerle Karşılaştırılması (2016 yılı)
18-64 yaş arasındaki yetişkin nüfus %

Türkiye

16,1

Yenilik Güdümlü Ekonomiler

9,4

9,1

Etkinlik Güdümlü Ekonomiler

6,7

5,1

14,2
0,0

5,0

Erken Dönem Girişimcilik Faaliyetleri Endeksi

8,6
10,0

3,6

15,0

2,3
20,0

25,0

Kurumsallaşmiş Girişimciler Endeksi

30,0

35,0

İç Girişimcilik Endeksi

Kaynak: GEM Küresel Yetişkin Nüfus Araştırması

GEM araştırması girişimcilik faaliyetlerini üç endeksi kullanarak izlemektedir: Erken
dönem girişimciler, kurumsallaşmış girişimciler ve kurum içi girişimciler. Üç endeksin
ortalaması farklı girişim faaliyetlerinin mevcudiyetini göstermektedir (Şekil 2.7).
2016'daki toplam girişimcilik oranı etkinlik güdümlü ekonomiler için %25, yenlik
güdümlü ekonomiler için %21’dir. Türkiye’de ise bu oran %29’dur.
Yenilik güdümlü ekonomilerde iç girişimcilik oranının fazla olması kurumsallaşmış
şirketlerin ekonomide etkin olması, bu firmaların iş güvenliği, sundukları imkânların
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yeni kurulmuş şirketlere göre fazla olması iç girişimcilik oranının bu ekonomilerde
fazla olmasına neden olmaktadır.

2.5.GİRİŞİMCİLİK FAALİYETLERİNİN ETKİLERİ
Girişimcilik faaliyetlerinin etkilerini inceleyen GEM projesi, her girişimcinin ekonomik
ve sosyal faydasının önemli olmasına rağmen, her birinin toplumda farklı etkileri
olduğunu kabul eder. Girişimcilerin iş imkânı yaratması ve yapılan yeniliklerin
seviyesi ekonomik kalkınma ve büyümenin anahtarıdır.

2.5.1.İstihdam Yaratma Potansiyeli
Sürdürülebilir büyümeyi sağlayarak istihdam yaratmak ve yoksulluğu azaltmak
uygulanacak

ekonomik

kalkınma

stratejilerinin

temel

amaçlarından

biridir.

Girişimcilerin işveren olma ihtimali ve iş imkânları yaratma potansiyeline ne ölçüde
sahip olduklarını tahmin edilmesi politika yapıcılar için büyük önem taşımaktadır.
GEM, erken evre girişimcilere önümüzdeki beş yılda kaç tane çalışanın (sahiplerden
başka) sahip olduklarını ve gelecekte kaç işçi çalıştıracaklarını sorar. Mevcut ve
beklenen çalışanlar arasındaki fark, büyüme beklentilerini göstermektedir.

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 “ olarak tanımlanır.
2015 yılında, her 100 kişiden 4,36 kişi yüksek büyüme potansiyeline sahip erken
dönem girişimcilik faaliyetinde bulunurken, 2016 yılında bu sayı 4,54’e yükselmiştir
(Şekil 2.8).
Şekil 2.8. Büyüme Odaklı Girişimcilerin Yetişkin Nüfus içindeki payıToplam Girişimcilere Oranı (%)
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Büyüme odaklı girişimcilerin
18-64 yaş arasın yetişkin
nüfussa oranı (%)

Türkiye’de Girişimcilik
4,6
4,55
4,5
4,45
4,4
4,35
4,3
4,25

Büyüme odaklı girişimcilerin toplam
girişimcilere oranı (%)

2015

2016

4,36

4,54

Kaynak: GEM Küresel Yetişkin Nüfus Araştırması

Şekil 2.9 GEM projesine Yüksek Büyüme Potansiyeline Sahip Erken Dönem
Girişimcilik Faaliyetleri oranını göstermektedir. Yüksek Büyüme Potansiyeline Sahip
Erken Dönem Girişimcilik Faaliyetlerinin ortalması 2015 yılında %1,14 iken, 2016
yılında %1,08’e düşmütür. Buna karşılık Türkiye’de büyüme potansiyeline sahip
erken dönem girişimcilerin oranı, geçen seneye göre yükselmiş olup, araştırmaya
katılan 65 ülke arasında Türkiye, 1. sırada yer almaktadır. Genel olarak dünyada
girişimncileri büyüme beklentileri düşerken, Türkiye’de büyüme potansiyeline sahip
erken dönem girişimci oranının yükselmesi ekonomik istikrarın ve işsizliğin çözümü
için çok önemlidir.
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Şekil 2.9. Yüksek Büyüme Potansiyeline Sahip Erken Dönem Girişimcilik Faaliyetleri
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Austria
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Luxembourg
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Spain
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Indonesia
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Jamaica
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1,00

2,00

3,00

4,00

5,00
4,54

3,68
3,35
2,97
2,62
2,26
2,09
1,99
1,89
1,89
1,66
1,59
1,56
1,56
1,52
1,49
1,46
1,45
1,39
1,39
1,36
1,29
1,25
1,24
1,23
1,23
1,2
1,17
1,09
1
0,99
0,97
0,9
0,87
0,87
0,87
0,83
0,82
0,66
0,65
0,58
0,56
0,51
0,47
0,44
0,4
0,4
0,37
0,35
0,28
0,28
0,27
0,27
0,27
0,25
0,21
0,2
0,2
0,18
0,17
0,16
0,11
0,1
0,08
0
1,08

Kaynak: GEM Küresel Yetişkin Nüfus Araştırması
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2.5.1.Yenilik
Yenilik ve girişimcilik birbirine yakından bağlı kavramlardır. Girişimcilerin piyasaya
yeni ürün-pazar kombinasyonları sunarak, tüketicilerin ve çevrenin ihtiyaçlarını daha
iyi karşılayarak ve verimsiz olan firmaları piyasadan çıkmalarına neden olarak için
piyasa dengelerini bozduğu savunulmaktadır. Yenilik, yeni ürünler ve hizmetler
yaratmanın ötesine geçer. Yeniliklerini ticarileştirmek için girişimcilerin yeni pazar
alanları belirlemeleri ve ürünlerini sunma ve tanıtma konusunda yaratıcı yollar
geliştirmeleri gerekir.
GEM girişimci faaliyetlerdeki yeniliği, girişimcilerin müşterileri için yeni olan ürünleri
sunan, yeni teknoloji kullanan ve rakiplerinin sayısına bakarak değerlendirir.
GEM girişimcilere, “müşterilerinizin ne kadarı ürününüzü yeni veya farklı buluyor?”
sorusunu sorarak hizmet veya ürünün yeniliğini değerlendir. Ürün veya hizmet yeni
ve farklı olmayıp, fakat müşteriler için farklı ve yeni bulunuyorsa müşteri odaklı yenilik
olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de girişimcilerin %38’i müşteri odaklı yenilik
yaparak müşterilerine yeni mal ve hizmet sunmaktadırlar. Bu ürün ve hizmetler, bu
girişimcilerin müşterileri tarafından yeni ve farklı olarak nitelendirilmektedir.
Müşteri odaklı yeniliğin, Türkiye’de geçen yıla göre azaldığını görmekteyiz. 2015
yılında, bu oran % 39’a düşerek, Türkiye’deki daha az girişimci, müşterileri için farklı
ve yeni ürünleri bularak iç piyasa sürmüşlerdir.
GEM tanımına göre, bir faaliyetin yenilikçi olması, sunulan mal ve hizmetin tüketiciler
için yeni olmasının yanında, bu konuda piyasada rakiplerin olmamasına da bağlıdır.
GEM, rekabet yoğunluğunu 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
olması veya hiç olmaması ise o ürün ve hizmetin farklı ve yeni olduğunu gösterir.
Türkiye’de hiç rakibi olmadığını belirten erken dönem girişimcilerin oranı 2015 yılında
%8 iken, 2016 yılında bu oran %12’e yükselmiştir (Şekil 4.6). Hiç rakibi olmayan
girişimcilerimizin oranı artmıştır. Daha fazla girişimci piyasalarındaki nişleri bularak
hiç rakibi olmadan faaliyet göstermektedirler.
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Şekil 2.10.Yenilik yapan girişimcilerin toplam girişimciler içinde oranı(%)
45,0
40,0
35,0

%

30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0

Rakibi olmadığını belirten
erken dönem girişimcilerin
oranı

Müşterilerinin “tamamına”
yeni ürünler sunan erken
dönem girişimcilerin oranı

En son teknoloji kullanan erken
dönem girişimcilerin oranı

2015

7,8

38,7

4,6

2016

12,3

37,5

9,4

Kaynak: GEM Küresel Yetişkin Nüfus Araştırması

Araştırmaya katılan girişimcilerin ne kadar yenilikçi olduğunu bulmak için,
uyguladıkları teknolojinin ne kadar yeni olduğunu sorulmuştur. Uygulanan teknoloji,
piyasada bir s
seneden az süredir mevcut ise “en son teknoloji” olarak sınıflandırılmaktadır.
Türkiye’de girişimcilerinin kullandığı teknolojinin yenilik derecesine baktığımızda,
geçen seneye göre yeni teknoloji kullanan girişimci oranında %100artış olmuştur.

Girişimcilerin içindeki oranı
(%)

Şekil 2.11. Türkiye’de ki yenilikçi girişimcilerin oranını, etkinlik güdümlü ekonomiler ortalaması ile
karşılaştırılması
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Müşterilerinin
“tamamına” yeni
ürünler sunan erken
dönem girişimcilerin
oranı

Rakibi olmadığını
belirten erken dönem
girişimcilerin oranı

En son teknoloji
kullanan erken dönem
girişimcilerin oranı

Etkinlik Güdümlü Ekonomiler

17,1

8,8

19,4

Türkiye

37,5

12,3

9,44

Kaynak: GEM Küresel Yetişkin Nüfus Araştırması

Türkiye’yi etkinlik güdümlü ekonomiler ile karşılaştırdığımızda;
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Müşteri odaklı yeniliğin Türkiye’deki seviyesi (%37,5), etkinlik güdümlü
ekonomilerin ortalamasından (%17,1)

2 kat daha fazla olup, Türkiye’deki

girişimciler müşterileri için farklı ve yeni ürünleri bularak iç piyasa
sürmektedirler.


Ürün odaklı yenilik bakımından, hiç rakibi olmadığını belirten erken dönem
girişimcilerin

ortalaması

ortalamasından
piyasalarındaki

(%8,8)
nişleri

(%12,3),

etkinlik

yüksektir.

Türkiye’de

bularak

daha

az

güdümlü
daha

rekabet

ekonomilerin
girişimci

fazla

ortamında

faaliyet

göstermektedirler.


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

rağmen,

bu

oran

(%10),

etkinlik

güdümlü

ekonomiler

ortalamasından (%22) çok düşüktür.


Uluslarası karşlılatırmada Türkiye müşteri ve ürün odaklı yenilik açısndan
etkinlik güdünlü ekonomilerin oratalmasından daha iyi performans gösterirken,
en son teknolojiyi kullanan girişimciler oranın da geri kalmıştır.
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BÖLÜM 3: TÜRKİYE’DEKİ GİRİŞİMCİLİK
EKOSİSTEMİ
GEM yapısal modeli, girişimcilik alt yapısını belirleyen 9 tane şartın 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:
1. Finansal desteğin varlığı
2. Hükümet politikalarının uygunluğu
3. Hükümet programlarının yeterliliği
4. Girişimciliği destekleyen eğitim ve öğretim
5. Araştırma ve geliştirme
6. Ticari ve profesyonel alt yapı ve maliyet uygunluğu
7. İç pazar dinamikleri ve giriş engelleri,
8. Fiziksel alt yapının erişebilir ligi ve kalitesi
9. 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 3.1, 2016 yılında Türkiye’deki girişimcilik alt yapısını oluşturan koşulların
ortalama değerleri ile 2006 yılı karşılaştırmasını göstermektedir. Şekilden görüleceği
gibi, Türkiye 2006 yılına göre, 2016 yılında özellikle finansal desteğin varlığı,
hükümetin destekleme politikaları ve araştırma ve geliştirme konusunda son 10
senede

önemli

ilerlemeler

kaydetmiştir.

Buna

karşılık,

uzmanlar,

alt

yapı

koşullarından biri olan ilköğretim ve liselerde eğitimin girişimciliği geliştirmesi
konusunda gelişme kaydetmediğini belirtmişlerdir. Türkiye, İlköğretim, lise eğitimi
hariç diğer bütün girişimcilik alt yapı koşullarında ilerleme kaydetmiştir. Türkiye’nin
girişimcilik eko sisteminde ilerleme olmasına rağmen, son 10 senede sadece iç pazar
dinamikleri, fiziksel alt yapının erişebilir ligi ve kalitesi ve ticari ve profesyonel alt yapı
ve maliyet uygunluğu konusunda 5’lik değerlendirme sistemine göre 3’ün üzerinde
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değer vermiştir. Diğer alt yapı şartlarına ise 3’ün altında değer vererek, bu alt yapı
şartlarının Türkiye’nin girişimcilik eko sistemini geliştirmesi için yetersiz olduğu
kanısını ortaya koymuştur.
Şekil 3.1: Girişimciliğin alt yapısını belirleyen şartlar (2006-2016 karşılaştırması)

Şekil 6.2 ve 6.3, Türkiye’nin girişimcilik alt yapısını oluşturan koşulların ortalama
değerlerin etkinlik güdümlü ekonomilerle karşılaştırmaktadır. Şekilden görüleceği
gibi, Türkiye’nin etkinlik odaklı ülkeler içinde önemli bir farkla ortalamanın üstünde
olduğu faktör “Türkiye’deki piyasaların dinamik yapısıdır”. Türkiye’de gerek
tüketici mal ve hizmetleri pazarının, gerekse üretici ürün ve hizmetleri pazarının
yıldan yıla tüm değerlendirmeye katılan ülkelerden daha hızlı olarak değiştiği
gözlenmektedir. Diğer faktörler ise,

“Araştırma ve geliştirme, Ticari ve

profesyonel alt yapı, Finansal desteğin varlığı ve Hükümetin destekleme
politikaları konusunda da etkinlik odaklı ekonomilerden daha iyi bir yapıda olduğu
gözlenmiştir. Hükümetin regülasyon politikaları ve ilköğretim ve lise eğitimi
açısından Türkiye’de ki uzmanların verdiği değer, etkinlik güdümlü ekonomilerdeki
uzmanların verdiği ortalama değerden düşüktür. Gerek Türkiye, gerek diğer
etkinlik güdümlü ekonomilerde bu alt yapılar genel olarak girişimcilik eko
sisteminde yetersiz altyapılardır.
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Şekil 3.2:Türkiye’nin girişimcilik alt yapısını oluşturan koşulların ortalama değerlerinin etkinlik güdümlü
ekonomilerle karşılaştırılması (2016)
Türkiye

Etkinlik güdümlü ekonomiler
Finansal desteğin varlığı
3
2,5
2

Eğitim:Yüksek eğitim

Hükümetin destekleme
politikaları

1,5
1
0,5
0

Hükümetin regulasyon
politikaları

Egitim:İlk Öğretim ve lise

Hükümet programları

Şekil 3.3: Türkiye’nin girişimcilik alt yapısını oluşturan koşulların ortalama değerlerinin etkinlik ve
yenilik güdümlü ekonomilerle karşılaştırılması (2016 yılı)
Türkiye

Ulusal kültür

Etkinlik güdümlü ekonomiler

Araştırma ve geliştirme
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Fiziksel alt yapının
erişebilirliği ve kalitesi

Ticari ve profesyonel alt
yapı ve maliyet
uygunluğu

İç pazar dinamikleri

Piyasaya giriş engelleri
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3.1. Finansal Destek
Girişimcilik alt yapısını destekleyen en önemli koşullardan biri finansal destektir. Bu
koşul piyasada girişimcileri destekleyen finans (öz kaynak temini, hisse senedi ve
tahvil fonlaması, sübvansiyonlar, risk sermayesi gibi) kaynaklarının varlığını ve
ulaşılabilirliğini içerir. Uzmanlara göre finansal yapıyı oluşturan her kalemde Türkiye
2006 yılına göre ilerleme kaydetmiştir (Tablo 3.1). Finansal destek açısından
uzmanların 2006 yılında verdiği ortalama puan 1.76 iken 2016 yılında 2.38’e
çıkmıştır.
Tablo 3.1: Finansal destek
2006
1,72
1,7
2,29

2016
3,19
2,58
3,14

2,03

2,62

Yeni ve büyümekte olan firmalar için yeterince risk sermayesi (venture capitalist funding) temini mümkündür.

1,52

2,49

Yeni ve büyümekte firmalar için Halka ilk Arzında (Initial Public Offerings) yeterli kaynak temini mümkündür.
ORTALAMA

1,59
1,76

2,22
2,38

Yeni ve büyümekte olan firmalar için, yeterli öz sermaye (equity funding) temini mümkündür
Yeni ve büyümekte olan firmalar için yeterli yabancı kaynak temini (borçlanılan kaynak- debt funding) mümkündür
Yeni ve büyümekte olan firmalar için yeterli devlet sübvansiyonu temini mümkündür.
Yeni ve büyümekte olan firmalar için özel şahıslardan (kurucular dışında) yeterli finansal kaynak temini
mümkündür.

Türkiye 2006 ve 2016 yıllarında projeye katılan aynı ülkeler ile karşılaştırıldığında,
Türkiye finansal destek açısından 2006 yılında listenin sonunda iken, 2016 yılında
araştırmaya katılan ülkeler arasında, piyasada girişimcileri destekleyen finans
kaynaklarının varlığı bakımından listenin üst sıralarına yükselmiştir (Şekil 3.4).
Şekil 3.4: 2006 yılında girişimcilere verilen finansal destek
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Şekil 3.5: 2016 yılında girişimcilere verilen finansal destek

3.2. Hükümet politikaları
Hükümet politikaları destekleme ve regülasyon politikaları olarak iki kısımda
incelenmiştir. Uzmanlara göre hükümet destekleme politikaları açısından tüm politika
alanlarında Türkiye 2006 yılına göre ilerleme kaydetmiştir (Tablo 3.2). Destekleme
politikaları açısından, yeni ve büyüyen firmalar için destekler gerek devlet yönetimi
gerekse

yerel

yönetimler

seviyesindeki

politikalar

içinde

öncelikli

olma

doğrultusundadır. Türkiye, 2002 yılında KOBİ ve girişimcilik politikalarının AB’ye üye
devletlerde uygulanan politikalar ile aynı paralele getirilmesi için KOBİ stratejisi ve
eylem planı hazırlamıştır. Türkiye bu eylem planından sonra, girişimciliği ekonominin
temel taşlarından biri olarak algılama yönünde bir eğilim içine girmiştir.
Tablo 3.2: Hükümet politikaları
Hükümetin destekleme politikaları
Devlet politikaları (örneğin kamu hizmetleri) sürekli yeni firmalara öncelik tanır.
Yeni ve büyüyen firmalar için destekler devlet yönetimi seviyesindeki politikalar içinde önceliklidir.
Yeni ve büyüyen firmalar için destekler yerel yönetimler seviyesindeki politikalar için önceliklidir.
Ortalama
Hükümetin regülasyon politikaları
Yeni firmalar bütün istenilen izin ve ruhsatları yaklaşık bir hafta içinde alabilirler.
Vergi miktarı yeni ve büyüyen firmalar için bir yük DEĞİLDİR.
Vergiler ve diğer kamu yönetmelikleri yeni ve büyüyen firmalara tahmin edilebilir ve istikrarlı bir şekilde uygulanır.
Devlet bürokrasisi ve izin alma koşulları yeni ve büyüyen firmalar için özellikle zor değildir.
Ortalama

2006
1,82
2,26
1,91
2

2016
2,31
2,83
2,74
2,63

1,82
1,63
2,18
2,09
1,93

2,06
1,58
2,09
2
1,93

Uzmanların görüşlerine göre girişimcilik, Türkiye’de yeni bir olgu olup, yeni
girişimciler birer KOBİ olarak adlandırıldığından, girişimciliğin geliştirilmesine yönelik
politikalar, KOBİ politikasının içinde bir bölüm olarak algılanmaktaydı. Günümüzde
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hükümet politikaları ilk defa yenilikçi nitelikte KOBİ’leri, girişimciliğin temel taşları
olarak algılamak yönünde bir eğilim içine girmiştir.
Türkiye 2006 ve 2016 yılında projeye katılan aynı ülkeler ile karşılaştırıldığında,
hükümetin destekleme politikaları açısından 2006 yılında listenin sonunda iken, 2016
yılında araştırmaya katılan ülkeler arasında listenin 9. sırasına yükselmiştir (Şekil 3.6
ve Şekil 3.7).
Şekil 3.6: Hükümetin destekleme politikaları (2006 yılı)

Şekil 3.7: Hükümet destekleme politikaları (2016 yılı)

Uzmanlara göre hükümet destekleme politikaları açısından son 10 yıl içinde önemli
bir

yol

kat

ederken,

hükümetin

regülasyon

politikalarında

gerekli

ilerleme

kaydedilmemiştir. Uzmanlar, Türkiye’de 2006 yılına göre ilerleme kaydeden tek
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başlığın, yeni firmaların istenilen izin ve ruhsatları kısa zaman içinde alabilmeleri
olduğunu belitmişlerdir. (Tablo 3.2). Uzmanlar, vergi miktarı yeni ve büyüyen firmalar
için bir yük olduğunu düşünmektedirler. Vergi oranları ve sigorta primi oranlarının
hala çok yüksektir. Dolaylı vergilerin, toplam vergi gelirleri içindeki payının sürekli
olarak artması, bazı vergilerde (akaryakıt, otomobil, iletişim vs.) Türkiye’yi “Dünya
rekortmeni” bir ülke durumuna getirmiştir. Uzmanların yaptığı değerlendirmelere göre
hala bürokratik güçlükler mevcuttur. Bürokrasi yeni girişimlerin oluşturulması
sürecinde bir fren değil de bir tramplen vazifesi görmelidir. Hükümetin regülasyon
politikaları açısından Türkiye diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında 23 ülke içindeki
yerini 19. sıradan 15. sıraya yükseltmiştir (Şekil 3.8 ve 3.9).
Şekil 3..8:Tablo: Hükümetin regülasyon politikaları (2006 yılı)

Şekil 3.9:Tablo: Hükümetin regülasyon politikaları (2016 yılı)

43

Türkiye’de Girişimcilik

3.3. Hükümet programları
Girişimciliğin alt yapısını oluşturan faktörlerden biri de devletin yeni ve büyüyen
firmalar için sağladığı teşvikler ve programlardır. Finansal desteklerin artması ve
uygulanan

hükümet

politikalarının

ilerlemesi

yanında,

uygulanan

hükümet

programlarında da gelişme kaydedilmiştir. Uygulanan hükümet programları açısından
uzmanların 2006 yılında verdiği puan 2.05 iken 2016 yılında 2.26’ye çıkmıştır.
Uzmanlara göre; devlet dairelerinde çalışan kişiler yeni ve büyüyen şirketleri
desteklemekte yeterli ve etkindir, kalemi hariç her kalemde Türkiye 2006 yılına göre
ilerleme kaydetmiştir. Özellikle bilim parkları ve iş geliştirme merkezleri yeni ve
gelişmekte olan firmalar için etkili destek sağlamağa konusundaki faaliyetler son 10
senede önemli artış göstermiştir. Ayrıca yeni ve gelişmekte olan firmalar için hükümet
programları sayısında artış olmuştur. Türkiye’de yeni ve gelişmekte olan firmalar için
yeterli miktarda hükümet programları olabilir ama tek bir merci ile irtibat kurarak bu
destekleri elde etmek mümkün değildir. Bundan dolayı yardıma ihtiyacı olan hemen
herkes devlet programından aradığını bulamamaktadır. Uzmanlara göre, ayrıca bu
dairelerde çalışan kişiler yardıma ihtiyacı olan kişileri desteklemekte yeterli ve etkin
değillerdir. Bunun yanında, tekno parklarını altyapı sıkıntıları ve finansman eksikleri
hala devam etmektedir.
Uzmanlara göre, Türkiye’de, girişimciliğin geliştirilmesine yönelik olarak yapılan
teşvikler veya programlar birden fazla kurum tarafından uygulanmakta, dolayısıyla
etkili bir koordinasyon mekanizması gerekmektedir. KOBİ’leri teşvik politikalarının
geliştirilmesi konusunda, birçok kuruluşun olması ve bu kuruluşların bir yapı altında
örgütlenmesinin olanaksız olması sağlanan desteklerin etkin ve verimli kullanımını
engellemektedir. Bundan dolayı ya bu kurumlar arası koordinasyonun kurulması veya
tüm bu organizasyonun tek merkezden yönetilmesi gerekmektedir.
Tablet 3.3: Hükümet programları
2006 2016
Tek bir mercie irtibat kurarak yeni ve büyüyen firmalar için geniş kapsamlı devlet desteği elde etmek mümkündür.

1,97

2,11

Bilim parkları ve iş geliştirme merkezleri yeni ve gelişmekte olan firmalar için etkili destek sağlar.

2,66

3,09

Yeni ve gelişmekte olan firmalar için yeterli miktarda hükümet programları vardır.

2,15

2,86

Devlet dairelerinde çalışan kişiler yeni ve büyüyen şirketleri desteklemekte yeterli ve etkindirler.

2

1,88

Yeni veya büyüyen şirketi için yardım ihtiyacında olan hemen hemen herkes devlet programından aradığını 1,85
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bulabilmektedir.
Yeni ve büyüyen firmalar için olan devlet programları etkindir.

2,19

2,37

Ortalama

2,05

2,26

Diğer ülkelerle karşılaşma yaptığımızda, hükümet programları bakımından
Türkiye, 23 ülke içindeki yerini 19. sıradan 14 sıraya yükseltmiştir.
Şekil 3.10: Hükümet programları (2006 yılı)

Şekil 3.11: Hükümet programları (2016 yılı)

3.4. Eğitim
Girişimcilik eğitimi, girişimcilik faaliyetlerinin teşviki ve gelişmesi için en önemli
araçlardan biridir. Girişimcilik eğitimiyle bireylerin girişimciliği bir meslek alternatifi
olarak değerlendirmeleri sağlanarak girişimsel davranış göstermeleri sağlanabilir.
GEM eğitimin girişimcilik üzerindeki etkisini değerlendirirken, üniversite öncesi ve
sonrası diye iki bölüme ayırmıştır. Bundan dolayı girişimcilik eğitimi, okul öncesi
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eğitimden üniversiteye kadarki süreci kapsayan eğitim sistemini, firmaların çalışan ve
yöneticilerinin sürekli eğitimini ve toplumun her kesimini ilgilendiren yaşam boyu
eğitim sistemini içine almalıdır.
Uzmanlar, ilköğretim ve liselerde girişimcilik eğitimin kalitesi bakımından 2006 yılında
2,16 puan, 2016 yılında ise 1,68 puan vererek, ilköğretim ve liselerde eğitimin
yetersiz olduğunu ve sürekli yapılan değişiklikler ile eğitim kalitesinin düştüğünü
belirtmişlerdir. İlköğretimde oldukça yetersiz düzeyde bir girişimcilik eğitiminin mevcut
olduğunu belirtmişlerdir. Yüksekokullardaki girişimcilik eğitimine ise 2006 yılında 2.57
puan ve 2016 yılında 2.90 puan vererek yüksekokul öncesi verilen girişimcilik
eğitimine göre daha iyi olduğunu belirtmişlerdir (Tablo 3.4).

Uzmanlar,

ilköğretim ve lise eğitimindeki öğretilerin, yaratıcılık, kendi kendine

yetebilme ve kişisel inisiyatifin gelişmesini desteklemesi konusunda yetersiz
olduğunu ve girişimci bir ekonominin ihtiyaç duyduğu bireyleri yetiştiren bir örgün
eğitim sisteminin olmadığını belirtmişlerdir.
Son 10 sene içinde pek çok üniversitede girişimcilik eğitimleri ve programları
başlamıştır. Uzmanlar, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde okuyan öğrencilere
piyasanın ihtiyaçlarını gidermeye çalışan eğitimler vermeye çalıştıklarını ve genel
olarak

üniversitelerin

diğer

fakültelerinde

girişimcilik

farkındalığı

yaratılmaya

çalışıldığını düşünmektedirler.
Tablo 3.4: Girişimcilik eğitimi
İlk Öğretim ve lise

2006 2016

İlk ve ikinci eğitimdeki öğretiler, yaratıcılık, kendi kendine yetebilme ve kişisel inisiyatifin gelişmesini destekler

2,2

1,97

İlk ve ikinci eğitimdeki öğretiler, pazar ekonomisi prensipleri hakkında yeterli bilgi sağlar.

2,11

1,69

İlk ve ikinci eğitimdeki öğretiler girişimcilik ve yeni firma kurma konusunda yeterli bilgiyi verir.

2,14

1,47

Ortalama

2,16

1,68

Üniversiteler yeni kurulan ve büyümekte olan firmalar için iyi ve yeterli hazırlık sağlar.

2,36

2,67

İşletmecilik ve yöneticilik eğitimi yeni kurulan ve büyümekte olan firmalar için iyi ve yeterli hazırlık sağlar.

2,71

3,06

Yüksek eğitim

Yüksekokullar, profesyonel ve devam eden eğitim sistemleri yeni kurulan ve büyümekte olan firmalar için iyi ve
yeterli hazırlık sağlar.
Ortalama

2,66
2,57

3,17
2,9

Girişimci ekonomilerde yaşam boyu eğitim olanakları çok önemlidir. Meslek okulları
ve üniversiteler, bireylerin değişen gereksinimlerine göre tekrar eğitilmelerini
sağlayan

kısa

ve

yoğun

programlar
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yaygınlaştırılmasında bilişim teknolojilerini kullanarak uzaktan eğitim olanaklarının
geliştirilmesi çok önemlidir.
Eğitim programları düzenlenirken ve tasarlanırken yenilikçi yaklaşım yoluyla
girişimciliğin cesaretlendirilmesine, öz güveni sağlanmasına, yaratıcılığa ve değişime
önem veren bir eğitim sistemine ihtiyaç vardır.
3.5. Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları
Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırarak, bu bilgi
birikiminin yeni ticari fırsatlar yaratması, bu fırsatların yeni ve büyüyen firmalara
aktarılması, aynı zamanda bu firmaların yeni yapılan araştırmalar ve teknolojilere
ulaşa bilirliğini kapsar. Ar-Ge faaliyetlerini oluşturan her kalemde Türkiye 2006 yılına
göre ilerleme kaydetmiştir. Uzmanların 2006 yılında verdiği puan 2.14 iken 2016
yılında 2.63’e çıkmıştır (Tablo 3.5).
Türkiye’de AR-GE harcamalarında bir artış olmuştur. Ar-Ge harcamalarının GSYİH
oranı 2006 yılında %0.58 iken 2015 yılında %1,06’e yükselmiştir. Kaynak miktarının
artmasının yanında kaynağın dağılımı da değişmiştir. 2006 yılında Ar-Ge
harcamalarının % 37’si özel sektör tarafından gerçekleştirilirken, 2015 yılında bu oran
% 50,1’e çıkmıştır. GEM verilerine göre, 2006 yılında erken dönem girişimcilerimizin
%1.32’si en son teknolojiyi kullanırken, 2016 yılında bu oran %9,44’e yükselmiştir.
Uzmanlar, “yeni teknoloji talep eden, yeni ve büyüyen firmalar için yeterli devlet
desteği mevcuttur” sorusuna 2006 yılında 2,44 puan, 2016 yılında ise 2,63 puan
vererek devlet desteklerinin artığını belirtmişlerdir.
Türkiye’de teknolojik ilerleme ve yeniliklere yönelik destekler, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, KOSGEB, TÜBİTAK-Teknoloji İzleme ve
Değerlendirme Başkanlığı (TİDEB), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)
tarafından sağlanmaktadır. Uzmanlar, bilim ve teknoloji alanında destek veren bu
kurumlar arası eşgüdüm ve işbirliğinin etkin düzeyde geliştirilmesi gerektiğini
belirtmişlerdir.
Bir firmanın teknolojik donanımı ve düzeyi, o firmanın piyasalarda rekabet gücünü
belirlemektedir. Uzmanların görüşlerine göre yeni ve büyüyen firmalar son teknolojiye
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ulaşmada büyük güçlükler içindedirler. Çünkü bu işletmeler, büyük işletmelerin sahip
olduğundan daha az finansal kaynağa sahiplerdir. Ayrıca bu firmalar yeterli kalifiye
insan kaynağına ve yönetimsel tekniklere sahip değildir. Son yıllarda firmalar
teknolojilerini geliştirmede ve gerekli sermaye ve insan kaynağı birikiminin
sağlanmasında desteklenmektedir. Bunun için de üniversite ve sanayi iş birliği etkin
hale getirilmeye ve yaygınlaştırılmaya çalışılmaktadır.
Tablo 3.5: Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları
2006 2016
Yeni teknoloji, ilim ve başka bilgiler etkin bir şekilde üniversiteler ve kamu araştırma merkezlerinden yeni ve
büyüyen firmalara aktarılır.
Yeni ve büyüyen firmalar, büyük ve kurumsal olan firmalar gibi yeni yapılan araştırmalar ve teknolojiye
ulaşabilirler.

2,14

2,39

2,57

3,14

Yeni ve büyüyen firmalar en son teknolojiye güçleri yeter.

1,7

Yeni teknoloji talep eden, yeni ve büyüyen firmalar için yeterli devlet desteği mevcuttur.

2,44

2,63

Bilim ve teknoloji, en az bir alanda dünya-sınıfında yeni teknolojiye dayalı kuruluşların oluşumunu destekler.

2,29

2,47

Fikirlerini yeni ve gelişmekte olan firmalar vasıtasıyla ticari hale dönüştürmek isteyen mühendis ve bilim adamları
için iyi destekler mevcuttur.
Ortalama

2,31
2,14

2

2,94
2,63

3.6. Ticari, hukuki ve profesyonel alt yapı
Bu alan, yoğun rekabet ortamında faaliyet gösteren yeni ve büyüyen firmaları
destekleyecek etkin ticari, hukuki ve profesyonel hizmetlere ulaşılabilirliğini kapsar.
Etkin ticari, hukuki ve profesyonel altyapıyı oluşturan her kaleminde de Türkiye 2006
yılına göre ilerleme kaydetmiştir. Uzmanların 2006 yılında verdiği puan 2.85 iken
2016 yılında 3,22’ye çıkmıştır.
Tablo 3.6 incelendiğinde, uzmanlara göre “Yeni ve büyüyen firmalar için iyi bankacılık
hizmetleri (vadesiz mevduat hesabı, döviz işlemleri vb.) almak kolaydır” en fazla
ilerlemenin olduğu alt yapı bileşenidir. Faiz oranları, banka işlem maliyetleri, teminat
gibi sorunlar devam ederken, bankaların firmalarla ve girişimci olmak isteyenlere
güven ve gizliliğe dayalı, iyi ilişkilerin kurulması gibi niteliksel unsurları geliştirdiklerini
belirtmişlerdir.
Yeni ve büyüyen firmaları destekleyecek yeterli taşeron, tedarikçi ve danışman
mevcuttur” alt bileşeninde ilerlediği görülmektedir. Fakat uzmanlar özellikle bu tür
hizmetleri kullanmak için bu firmaların güçlerinin yetersiz olduğunu ve bunlara
ulaşmanın kolay olmadığını belirtmişlerdir. Yeni şirketler bu hizmetler için piyasa
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fiyatını ödemek zorunda kalacaklarsa, dışarıdan bu hizmetleri almak konusunda
isteksizlik olduğunu, ancak bu isteksizliğin desteklerle hizmet ücretlerinin düşürülmesi
ile aşılabileceğini belirtmişlerdir.

Tablo 3.6: Ticari, hukuki ve profesyonel alt yapı
Yeni ve büyüyen firmaları destekleyecek yeterli taşeron, tedarikçi ve danışman mevcuttur.
Yeni ve büyüyen firmalar taşeron, tedarikçi ve danışman kullanmak için güçleri yeter.
Yeni ve büyüyen firmalar için iyi taşeron, tedarikçi ve danışman bulmak kolaydır.
Yeni ve büyüyen firmalar için iyi, profesyonel hukuk ve muhasebe hizmetleri almak kolaydır.

2006

2016

2,83

3,28

2,17

2,46

2,75

3

3,29

3,22

Yeni ve büyüyen firmalar için iyi bankacılık hizmetleri (vadesiz mevduat hesabı, döviz işlemleri vb.) almak
kolaydır.

3,29

4,22

Ortalama

2,85

3,22

3.7. Piyasa yapısı ve giriş engelleri
Girişimcilik alt yapısını oluşturan bu bileşen pazar yapısını ve pazara giriş engellerini
kapsar. Uzmanlar, Türkiye’de gerek tüketici mal ve hizmetleri pazarının, gerekse
üretici ürün ve hizmetleri pazarının yıldan yıla hızlı olarak değiştiğini belirtmişlerdir.
Sürekli yeni ürünlerin oraya çıktığı ve hızla değişen bir yapıya sahip olan piyasalar
hem var olan firmaların ayakta kalması, hem de yeni girişimcilik faaliyetinin
başlaması bakımından hayati bir öneme sahiptir. Uzmanların görüşlerine göre,
Türkiye’de piyasalarda dinamik bir yapı vardır ve büyük bir iç pazara sahiptir. Piyasa
yapısını oluşturan her kaleminde Türkiye 2006 yılına göre ilerleme kaydetmiştir.
Uzmanların 2006 yılında verdiği puan 3.40 iken 2016 yılında 3.70’e çıkmıştır (Tablo
3.7).
Tablo 3.7: Piyasa yapısı ve giriş engelleri
Piyasa yapısı
2006
Tüketici mal ve hizmetleri pazarı yıldan yıla dramatik olarak değişmektedir.
3,47
Üretici ürün ve hizmetleri pazarı yıldan yıla dramatik olarak değişmektedir.
3,26
Ortalama
3,4
Giriş engelleri
Yeni ve gelişmekte olan şirketler yeni pazarlara kolayca girebilirler.
2,65
Yeni ve gelişmekte olan şirketler yeni pazara giriş masraflarını karşılayabilirler.
2,41
Yeni ve gelişmekte olan şirketler yeni pazarlara, yerleşik firmalar tarafından haksız yere engellenmeden,
2,35
girebilirler.
Haksız-rekabet yasası etkindir ve iyi şekilde desteklenir.
2,69
Ortalama
2,5

2016
3,66
3,74
3,7
2,47
2,46
2,42
2,43
2,43

Piyasaya giriş engelleri arasında en önemlisi, işletmelerin faaliyete geçerken
başlangıç aşamasında ihtiyaç duydukları donanımı ve finansmanı temin etmekte
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güçlük çekmeleridir. Bankalar, olumlu sicil kaydı ve teminat istemekte; yeni firmalar,
bu talepleri genellikle yerine getirememektedirler.
Son zamanlarda Türkiye’de iş kurmak ve faal hale getirmek için tamamlanması
gereken süreç sayısı ve her süreci tamamlamak için gereken süre azalırken, her bir
sürecin maliyeti ve ödenmiş sermaye asgari tutarı açısından yeni bir iş kurmanın
önündeki engeller devam etmektedir. Dünya Bankası İş yapma Raporuna göre, 2016
yılında iş kurma süreçlerini tamamlamanın ortalama maliyeti bakımından Türkiye
araştırmaya katılan 173 ülke arasında 68’üncü sırada yer almaktadır.
Başarısızlık iş hayatının ayrılmaz bir parçasıdır ve girişimcilerin bir bölümü piyasada
rekabet edemediği için iflas etmektedir. İflas kanunları, dürüst girişimcilerin yeni bir
başlangıç yapmasının önündeki engelleri azaltacak şekilde gözden geçirilmelidir.
Elbette, bu yapılırken kredi verenlerin çıkarları gereksiz yere tehlikeye atılmamalıdır;
aksi takdirde, söz konusu kuruluşların küçük ve yeni işletmeleri finanse etme
konusundaki isteksizliği daha da artabilir.
Uzmanlar, yeni ve gelişmekte olan şirketler yeni pazarlara, yerleşik firmalar
tarafından haksız yere engellenebileceğini ve haksız-rekabet yasasının etkin
olmadığını belirmişlerdir. Yeni Türk Ticaret Kanununda Haksız Rekabete ilişkin
düzenlemeler yapılmıştır. Haksız rekabet halleri açık bir şekilde belirtilmiş ve hukuki
ve cezai olarak kimlerin hangi kanun yoluna başvuracağı belirtilmiştir.

3.8.Fiziksel Alt Yapı
Fiziksel alt yapı, yeni ve gelişmekte olan şirketlerin iletişim araçları (telefon, internet.
vb.) ile yollar, doğalgaz, elektrik, su gibi temel hizmetlere kolaylıkla erişebilirliğini ve
finanse edebilirliğini kapsar. Uzmanların, girişimcilik altyapısını oluşturan koşullardan
“ iç pazar yapısından” sonra en fazla puan verdikleri ikinci alt yapı koşulu “ fiziksel alt
yapının erişilebilirliği ve kalitesidir”. 2006 yılında uzmanlar fiziksel alt yapı için 5
üzerinden 3,32 lük puan verirken, 2016 yılında verdikleri puan 3,5 çıkmıştır (Tablo
3.8).
Uzmanlar fiziksel alt yapıyı oluşturan kalemlerden “Yeni veya gelişmekte olan bir
şirket iletişim araçlarına kolaylıkla erişebilir” sorusuna en fazla puanı vermişlerdir.
İkinci olarak da, “Yeni veya gelişmekte olan bir şirket doğalgaz, elektrik, su gibi temel
hizmetlere yaklaşık bir ay içerisinde kolaylıkla ulaşabilmektedir” kalemine yüksek
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puan vermişlerdir. Yani fiziksel alt yapıyı oluşturan kalemlerin ulaşılabilirliğinden
ziyade maliyetlerinin fazlalığı konusunda kaygılarını belirtmişleridir.

Tablo 3.8: Fiziksel alt yapı
2006 2016
Fiziksel altyapı (yollar, iletişim araçları, atık giderleri) yeni ve gelişmekte olan şirketlere uygun biçimde
düzenlenmiştir.
Yeni veya gelişmekte olan bir şirket için iletişim araçları (telefon, internet. vb.) Fazla pahalı değildir.
Yeni veya gelişmekte olan bir şirket iletişim araçlarına kolaylıkla erişebilir.
Yeni veya gelişmekte olan bir şirket doğalgaz, elektrik, su gibi temel hizmetleri kolaylıkla finanse edebilir.
Yeni veya gelişmekte olan bir şirket doğalgaz, elektrik, su gibi temel hizmetlere yaklaşık bir ay içerisinde kolaylıkla
ulaşabilmektedir.
Ortalama

2,64
3,33
4,06
2,91
3,74
3,32

2,82
3,29
4,22
3,19
4
3,50

3.9.Ulusal kültür
Ulusal kültür, toplumdaki gelenekler, anlayışlar, öngörüler, aile, sosyal çevre
bireylerin girişimcilik faaliyetini başlatmada büyük rol oynar. Ulusal kültür, bireyi
mücadele etmeye, üretkenliğe, atılganlığa, gözü pekliğe ve başarmaya yönlendirici
bir işlev görürse girişimci benlik gelişebilir. Uzmanların toplumsal kültürü oluşturan
kalemlere verdiği değerlerin ortalaması 2006 yılında 2,78 puan iken 2016 yılında bu
ortalama 2.89’e yükselmiştir. (Tablo 3.9).
Son 10 sene içinde, toplumsal kültürü oluşturan kalemler arasında özellikle
kültürümüzün kişinin kendi çabasıyla elde ettiği bireysel başarısını büyük ölçüde
desteklediğini ve kültürümüzün kendine yetmeyi, özerkliği, kişisel inisiyatifleri
geliştirdiğini gözlemlemişlerdir. Ayrıca, ulusal kültürün yaratıcılığı ve yeni buluşları
nispeten desteklediği ve kolektif sorumluluklardan ziyade, bireyin kendi yaşamıyla
ilgili sorumlulukları daha fazla öne çıkardığını belirtmişlerdir.
Ulusal kültürün girişimciliği destekleyebilmesi için, aile, okul ve sosyal çevrenin
kendine güvenen, risk alabilen, yenilik arayışında olan, yaratıcı kapasiteye
sahip, üretken bireyler yetiştirme işlevine sahip olması gerekir
Tablo 3.9: Ulusal Kültür
2006 2016
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Ulusal kültür, kişinin kendi çabasıyla elde ettiği bireysel başarısını büyük ölçüde destekler

2,89 3,22

Ulusal kültür, kendine yetmeyi, özerkliği, kişisel inisiyatifleri özellikle vurgular.

2,69 2,97

Ulusal kültür girişimcilerin risk almasını destekler.

2,77 2,72

Ulusal kültür yaratıcılığı ve yeni buluşları destekler.

2,63 2,69

Ulusal kültür kolektif sorumluluklardan ziyade, bireyin kendi yaşamıyla ilgili sorumlulukları öne çıkarır.

2,81 2,86

Ortalama

2,78 2,89

Uzmanlar, Türkiye insanının hemşehrilik, adam kayırma ve karşılaşılan problemler
için devletten veya başkalarından çözüm beklentisinde olma özelliklerini, kişilerin
proaktif olamadıklarını ve kişisel insiyatiflerinin yeteri kadar gelişmediğini
belirtmişlerdir. Girişimci kültürün oluşması ve değişim kolay ve hızlı değildir. Ulusal
kültürün girişimciliği destekleyebilmesi için, aile, okul ve sosyal çevrenin kendine
güvenen, risk alabilen, yenilik arayışında olan, yaratıcı kapasiteye sahip, üretken
bireyler yetiştirme işlevine sahip olması gerekir.
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BÖLÜM 4: SONUÇ
Küresel Girişimcilik Projesi (GEM); dünyada girişimcilikle ilgili uzun süreli veri
toplayan en önemli araştırma projesidir. Dünyanın bütün bölgelerini temsil etmenin
yanı sıra, farklı ekonomik kalkınma düzeylerinde olan ülkelerin girişimcilik durumunun
ortaya konması ve bu durumun sonucu olarak girişimcilik adına alınması gereken
önlemlerin belirlenmesi ülkelerin bu çalışmaya katılmasının en kilit nedenidir. Türkiye,
2009 yılı hariç, 2006 yılından beri GEM projesine katılmaktadır.
Bu rapor, 2016 yılı verilerini geçmiş yıllar ile karşılaştırarak, Türkiye’nin girişimcilik
faaliyetlerde ve girişimcilik eko sisteminde bugün geldiği noktaya ışık tutmaktadır.
Son 10 yılda Türkiye'nin girişimcilikte önemli bir yol kat ettiği ve girişimcilik
faaliyetlerinin niteliklerinde değişmeler olduğu tespit edilmiştir.
GEM araştırması girişimcilik faaliyetlerini üç endeksi kullanarak izlemektedir: Erken
dönem girişimciler, kurumsallaşmış girişimciler ve kurum içi girişimciler. Üç endeksin
ortalaması farklı girişim faaliyetlerinin mevcudiyetini göstermektedir.
Erken dönem girişimcilik faaliyetleri, Kuruluş Aşamasında Girişimcilik Endeksi ve
Yeni Bir İşin Sahibi Olan Girişimciler Endeksinin 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.
Kuruluş Aşamasında Girişimcilik Endeksi, 2006-2008 yıllarında ortalama %2,42 iken,
2010-2013 arasında ortalama %5,70’e, 2014 yılında ise %9,9’e yükselmiştir. 2015
yılında %9,92’e oranı ile Kuruluş Aşamasında Girişimcilik Endeksinde pek değişiklik
olmamış, 2016 yılında ise %8,8’e gerilemiştir.
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Yeni Bir İşin Sahibi Olan Girişimciler Endeksi, 2006-2008 yıllarında ortalama %3,58
iken, 2010-2013 arasında ortalama %5,28’e, 2014 yılında ise %9,51’e yükselmiştir.
Fakat 2015 yılında bu oran %7,88’e, 2016 yılında ise %7,62’e gerilemiştir.
Erken Dönem Girişimcilik Endeksi, 2006-2008 yıllarında ortalama %6 iken, 20102013 arasında ortalama %11’e, 2014 yılında ise %19’e yükselmiştir. Fakat 2015
yılında bu oran %17,44’e, 2016 yılında ise %16,14’e gerilemiştir.
2016 yılında yapmayı düşündüğü bir iş için hazırlık çalışmaları yapan kişilerin yetişkin
nüfus içindeki oranının düşmesi için Erken Dönem Girişimcilik Endeksi’nin
gerilemesine neden olmuştur. Ayrıca 2014 yılından beri Yeni Bir İşin Sahibi Olan
Girişimciler Endeksinin düşmesi, hem erken dönem girişimcilik endeksinin düşmesine
hem de Türkiye’de girişimcilik faaliyetinin sürekliliğinde sorun olduğu görülmektedir.
2006-2008 yılları arasında her 100 kişiden 7’si, 3,5 yıldan fazla bir dönemde
piyasada faaliyette bulunurken, bu sayı 2010-2013 yılları arasında 8’e, 2014’te
yaklaşık 11 kişiye yükselmiş, fakat 2015’de 10’a, 2016 yılında 9 kişiye düşmüştür.
Türkiye’de girişimcilik faaliyetinin sürekliliğinde sorun olduğunu görmekteyiz.
Kurumsallaşmış Girişimcilik Endeksi ise, Türkiye’de 2006-2008 yılları arasında
ortalama %7,24 iken, 2010-2013 yılları arasında 8,26’ya, 2014 yılında %10,90’a
yükselmiştir. Fakat 2015 yılında %9,67’ye ve 2016 yıllında ise %9,41’e gerilemiştir.
Türkiye’de girişimcilik faaliyetinin sürekliliğinde sorun olduğunu görmekteyiz.
Türkiye açısından değerlendirdiğimizde; son üç senedir işvereni için normal bir işinin
parçası olarak girişimcilik faaliyetinde bulunan kişilerin 18-64 yaş arasındaki yetişkin
nüfus içindeki oranı %3,6’dır. Türkiye, araştırmaya katılan etkinlik güdümlü
ekonomilerin ortalamasından (%2,3) yüksek, bu kapsamda yenilik güdümlü
ekonomilerin (%5,1) ortalamasından düşüktür.
Üç endeksin (erken dönem girişimciler, kurumsallaşmış girişimciler ve kurum içi
girişimciler) ortalaması farklı girişim faaliyetlerinin mevcudiyetini göstermektedir.
2016'daki toplam girişimcilik oranı etkinlik güdümlü ekonomiler için %25, yenlik
güdümlü ekonomiler için %21’dir. Türkiye’de ise bu oran %29’dur.
Türkiye’de girişimcilik oranı artarken, niteliği de değişmektedir. 2016 yılında yenilik
odaklı girişimcilik faaliyetlerinin arttığı gözlemlenmiştir. Diğer bir deyişle, Türkiyeli
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girişimciler yeni teknolojiye daha fazla önem vererek, piyasalarındaki nişleri bularak
daha az rekabet ortamında faaliyet göstermekte ve müşterilerine yeni ürünler
sunarak yenilik odaklı girişimcilik faaliyetlerini artmışlardır.
Türkiye’de büyüme potansiyeline sahip erken dönem girişimcilerin oranı GEM
ortalamasından yüksektir ve araştırmaya katılan 64 ülke arasında 1. sırada yer
almaktadır.
GEM yapısal modeli, girişimcilik eko sistemini belirleyen 9 tane girişimcilik alt
bileşenler olduğunu varsaymaktadır. Girişimcilik alt yapısını belirleyen bileşenler
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’dür.
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.
Uzmanlar 5’lik değerlendirme sistemine göre 3.5’ün üzerinde değer verdikleri
Girişimcilik eko sistemimiz güçlü yanları;


Yeni ve büyüyen firmalar için iyi bankacılık hizmetleri (vadesiz mevduat
hesabı, döviz işlemleri vb.) almak kolaydır.



Yeni veya gelişmekte olan bir şirket iletişim araçlarına kolaylıkla erişebilir.



Yeni veya gelişmekte olan bir şirket doğalgaz, elektrik, su gibi temel hizmetlere
yaklaşık bir ay içerisinde kolaylıkla ulaşabilmektedir.



Üretici ürün ve hizmetleri pazarı yıldan yıla dramatik olarak değişmektedir.



Tüketici mal ve hizmetleri pazarı yıldan yıla dramatik olarak değişmektedir.

2016 yılında uzmanlar 5’lik değerlendirme sistemine göre 2’nin altında değer
verdikleri Girişimcilik eko sistemimizin zayıf yanları;


İlk ve ikinci eğitimdeki öğretiler girişimcilik ve yeni firma kurma konusunda
yeterli bilgiyi vermez
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Vergi miktarı yeni ve büyüyen firmalar için bir yüktür.



İlk ve ikinci eğitimdeki öğretiler, pazar ekonomisi prensipleri hakkında yeterli
bilgi sağlamaz



.

Devlet dairelerinde çalışan kişiler yeni ve büyüyen şirketleri desteklemekte
yeterli ve etkin değildirler.



İlk ve ikinci eğitimdeki öğretiler, yaratıcılık, kendi kendine yetebilme ve kişisel
inisiyatifin gelişmesini desteklemez.

Uzmanlar, iç pazar yapısı, fiziksel alt yapının erişilebilirliği ve kalitesi, ticari ve
profesyonel alt yapı Türkiye’nin girişimcilik eko sisteminin güçlü yanları olduğunu, İlk
öğretim ve lise eğitimi, hükümetin vergi regülasyon politikaları ve devlet dairelerinde
çalışan kişiler yeni ve büyüyen şirketleri desteklemekte yeterli ve olmadıkları
Türkiye’nin girişimcilik eko sisteminin zayıf yanları olduğunu belirtmişlerdir.
Türkiye 2006 yılına göre, günümüzde özellikle finansal desteğin varlığı, hükümetin
destekleme politikaları ve araştırma ve geliştirme konusunda son 10 senede önemli
ilerlemeler kaydetmiştir.
Türkiye, 2006 ve 2016 yıllarında projeye katılan aynı ülkeler ile karşılaştırıldığında,
finansal destek açısından 2006 yılında listenin sonunda iken, 2016 yılında
araştırmaya katılan ülkeler arasında 8. sıraya yükselerek, piyasada girişimcileri
destekleyen finans kaynaklarının varlığı ve çeşitliliği bakımından listenin üst sıralarına
yükselmiştir.
Uzmanlara göre hükümet destekleme politikaları açısından tüm politika alanlarında
Türkiye 2006 yılına göre ilerleme kaydetmiştir. Destekleme politikaları açısından, yeni
ve büyüyen firmalar için destekler gerek devlet yönetimi gerekse yerel yönetimler
seviyesindeki politikalar içinde öncelikli olmuştur.
Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları bilimsel ve teknik bilgi birikimini artırarak, bu bilgi
birikiminin yeni ticari fırsatlar yaratması, bu fırsatların yeni ve büyüyen firmalara
aktarılması, aynı zamanda bu firmaların yeni yapılan araştırmalar ve teknolojilere
ulaşabilirliğini kapsar. Ar-Ge faaliyetlerini oluşturan her kalemde Türkiye 2006 yılına
göre ilerleme kaydetmiştir.
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Son 10 yılda girişimcilik eko sistemindeki olumlu değişmeler, Türkiye'nin girişimcilikte
önemli bir yol kat etmesine neden olmuş, fakat ulusal ve uluslararası pazarlarda
rekabetin her geçen gün artması, yaşanan ekonomik krizler girişimciliğin
sürdürülebilirliği sorununu ortaya çıkarmıştır.
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