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ÖZET 
 
GiriĢimcilik, ülkelerin ekonomik ve sosyal geliĢimindeki önemli itici güçlerden 
birini oluĢturmaktadır; özellikle söz konusu kadın giriĢimciliği olduğunda 
giriĢimciliğe verilen değer ve önem daha da artmaktadır. Ülkemizde giriĢimcilik 
ve motivasyon faktörlerini araĢtıran birçok çalıĢma olmasına rağmen, bu 
çalıĢmada potansiyel kadın giriĢimcilerin motivasyon faktörleri incelenerek, 
yazında ilk olarak önemli bir boĢluğun doldurulacağına inanılmaktadır. Bu 
çalıĢmadan elde edilen sonuçların, giriĢimciliği destekleyen birçok özel, kamu ve 
sivil örgütlerinin politika ve programlarına yeni bir bakıĢ açısı getireceği 
düĢünülmektedir. Bu bağlamda, bu çalıĢmada EskiĢehir Ģehrinde 13 potansiyel 
kadın giriĢimciyle yapılan derinlemesine görüĢmeyle elde edilen veriler, 
tümevarım analiziyle çözümlenmiĢtir. AraĢtırma sonuçlarına göre kadınların hem 
iten hem de çeken motivasyon faktörleriyle giriĢimci olma isteklerinin 
Ģekillendiği, kendi kiĢilik algılarının giriĢimcide olması gereken kiĢilik 
özellikleriyle paralellik gösterdiği, sosyal ağlarının güçlü bağlardan oluĢtuğu 
ortaya çıkmıĢtır. 
 
Anahtar Kelimeler: Kadın GiriĢimciler, Potansiyel GiriĢimciler, Ġten Motivasyon 
Faktörleri, Çeken Motivasyon Faktörleri 
 

ABSTRACT  
 
Entrepreneurship, as one of the significant impulsive force in economic and 
social development of countries, gains a more solid importance when the scope 
of analysis focuses on women entrepreneurship. Although there are satisfactory 
research about entrepreneurship and motivation factors in our country, this 
study examining potential women entrepreneurs‟ motivation factors, is believed 
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to initially fill a significant gap in literature.  There is a belief the research results 
of this study brings a new approach to the policy and programs of private, public 
and civil organizations. In this context, the research findings were transcribed by 
inductive analysis of the data reached by in-depth interviews with 13 potential 
women entrepreneurs. According to the research results, both push and pull 
motivation factors shape the intention of being entrepreneurship, their self- 
perception is in accordance with the personality qualifications of entrepreneurs, 
and their social networks are mostly composed of strong ties.  
 
Key Words: Women Entrepreneurs, Potential Entrepreneurs, Push Motivation 
Factors, Pull Motivation Factors 
 
 

1. GİRİŞ 
 
GiriĢimciliğin, ekonomik büyüme, yenilik (Wennekers and Thurik, 1999; Carree 
and Thurik, 2003; Wong, Ho, Autio, 2005),  insan sermayesi, entelektüel ve 
sosyal sermaye (Zahra, Dess, 2001) üzerinde yarattığı olumlu etkiler, bu 
konunun üzerinde daha fazla durulmasına ve detaylı bir Ģekilde incelenmesine 
neden olmaktadır. Gerek dünyada gerekse de ülkemizde, özellikle kadın 
giriĢimci oranlarının düĢüklüğü göz önüne alındığında, ilgili alan yazının kadın 
giriĢimcilere odaklanması kaçınılmaz gözükmektedir. 
 
Bu çalıĢmanın amacı giriĢimciliğe aday olan kadınların, giriĢimci olma kararlarını 
veya isteklerini etkileyen motivasyon faktörlerini belirlemektir. Potansiyel 
giriĢimciler, giriĢimci olma isteği olan; fakat bunun için henüz somut bir adım 
atmamıĢ kimseler olarak tanımlanmaktadır (Krueger, Brazeal, 1994, s.91). Bu 
kapsamda olan bireyleri tanımak, onların baĢarı ve risk algılarını motivasyon 
faktörleri çerçevesinde değerlendirmek oldukça önemlidir. Her istek veya 
hevesin giriĢimciliğe dönüĢememesi, bazı adayların baĢarılı bir giriĢimci olurken, 
diğerlerinin baĢarısız olması veya giriĢimci olmaktan vazgeçmesi, giriĢimcilik 
gibi uzun ve zorlu bir süreçte motivasyon faktörlerini önemli bir belirleyici olarak 
karĢımıza çıkarmaktadır. GiriĢimcilik faaliyetleri, bilinçli yapılandırılan, amaca 
yönelik faaliyetlerdir ve bu faaliyetlerin Ģekillenmesinde ve yönetilmesinde 
motivasyon faktörleri temel rol oynamaktadır. Alan yazınında potansiyel veya 
aday giriĢimcilerin motivasyon faktörlerini inceleyen çalıĢmalar, nispeten ihmal 
edilmiĢtir; bu kiĢilerin kurumsal bir kayda sahip olmaması, kiĢilerin 
belirlenmesinde ve kiĢilere ulaĢılmasında zorluk çekilmesi, bu kapsamda yapılan 
araĢtırmaların yetersizliğine neden olmaktadır. Oysa potansiyel giriĢimcilere 
veya giriĢimciliğe aday olan kiĢilere iliĢkin yapılan araĢtırma sonuçları, 
giriĢimcilik oranlarının arttırılması için geliĢtirilen politikalara veya destek 
kaynaklarına bir ıĢık tutabilecektir.  
 
Bu bağlamda bu çalıĢmada ilk olarak motivasyon faktörlerinin giriĢimcilik 
baĢarısı üzerindeki etkisine değinilerek, giriĢimcilerin ve potansiyel giriĢimcilerin 
motivasyon faktörleri iten ve çeken motivasyon yaklaĢımı ile incelenecektir. 
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Yazın taraması sonucu elde edilen bilgilerin ardından araĢtırma deseni ve 
araĢtırma sonuçları tartıĢılacaktır. 
 

2. GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ BAŞARI VEYA RİSK ALGILARININ 
OLUŞMASINDA MOTİVASYON FAKTÖRLERİNİN ÖNEMİ  

 
GiriĢimcilik tanımlarından bir adım ötede, bu çalıĢmada giriĢimci adaylarının 
nasıl tanımlandığı üzerinde durulacaktır. 

 
GiriĢimciliğe aday olan kiĢiler, yeni bir iĢ kurmaya çabalayan, yeni örgütün 
sahibi veya ortağı olmayı bekleyen, son 12 ay içerisinde aktif olarak örgüt 
kurmak için çabalayan ve harcamaları karĢılayacak aylık bir nakit akıĢının 
olmadığı ve 3 aydan fazla bir süredir sabit yönetici maaĢı almayan kiĢilerdir 
(Reynolds, 2000, s.170). 
 
GiriĢimciliğe aday olan kiĢilerin karĢılaĢtığı dört aĢama vardır: Birinci aĢama, 
giriĢimci olma isteğinin geliĢmesidir. Ġkinci aĢama, giriĢimcilik fikrinin oluĢması 
veya giriĢimcilikle ilgili bir fırsatın algılanmasıdır. Üçüncü aĢamada, geliĢtirilen 
giriĢimcilik modeline göre gerekli kaynakların toplanması ve örgütün yaratılması 
söz konusudur. Son aĢama olan dördüncü aĢamada ise örgüt, pazarda faaliyet 
göstermeye baĢlamaktadır. GiriĢimci olmaya karar vermek ve bunun için somut 
adımları atmak, aday giriĢimcilerin ikinci ve üçüncü aĢamada olmasını 
gerektirmektedir. Birinci aĢamada olan giriĢimci adayları potansiyel giriĢimci; 
dördüncü aĢamada olanlar baĢlangıç düzeyinde giriĢimci olarak 
tanımlanmaktadır (Gelderen,Thurik and Bosma, 2006, s.366). Bu aĢamaları 
birbirinden doğru bir Ģekilde ayırmak ve aralarındaki etkileĢimi net bir Ģekilde 
ortaya koymak pek kolay gözükmemektedir. Bu çalıĢmada ise sadece birinci 
aĢamada olan, bir baĢka ifadeyle potansiyel giriĢimciler incelenecek ve bu 
aĢamadaki kadın adayların giriĢimcilikle ilgili motivasyon faktörleri 
değerlendirilecektir. 
 
GiriĢimcilikte baĢarıyı etkileyen içsel ve dıĢsal birtakım faktörler mevcuttur. Ġçsel 
faktörler, bireyin demografik, karakteristik (McClelland, 1961; Rotter, 1966; 
Birley, 1989; Collins, Hanges, Locke, 2004) ve biliĢsel özellikleri (Locke, 2000; 
Gatewood, 1995), insan sermayesi (Birley, Westhead, 1993; Delmar, 
Davidsson, 2000) ve sosyal sermayesi (Sequeira, Mueller ve McGee, 2007; 
Batjargal, 2003; Farr-Wharton, Brunetto, 2007) olarak değerlendirilirken; dıĢsal 
faktörler, ulusal kültür (Hayton, George and Zahra, 2002; Thomas and Mueller, 
2000), ekonomik ve sosyal yapı, ekonomik istikrar, bürokratik prosedürler, 
finansal yeterlililik (Cooper, 1981; Dyer, 1994) gibi faktörleri içine almaktadır. 
Tüm bu faktörler arasında bireyin motivasyonu ise önemli bir içsel faktör olarak, 
potansiyel giriĢimcilerin baĢarısında önemli bir role sahiptir. Bir baĢka ifadeyle, 
dıĢsal faktörler sabit tutulduğunda, motivasyon, giriĢimcilerin veya giriĢimci 
adaylarının baĢarısını etkileyen güçlü faktörlerden biri olarak karĢımıza 
çıkmaktadır (Shane, Locke, Collin, 2003, s.258). Thomas ve Mueller‟in 
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giriĢimcilikle ilgili ifadeleri giriĢimcilik ve motivasyon arasındaki iliĢkiyi daha açık 
ortaya koymaktadır:  
 

“GiriĢimcilik, bir örgüt kurma ve sürdürmeye motive olmuĢ bireyin 
psikolojik özellikleri, tutumları ve değerlerinin bir bütünüdür.” (2000, 
s.291).  

 
GiriĢimcilik ve motivasyon iliĢkisine kuramsal bir altyapı sağlayan modeller, 
PlanlanmıĢ DavranıĢlar Kuramı (Theory of Planned Behavior) ve GiriĢimsel 
Niyet Modelidir (Entrepreneurial Intentions Model). Bu modellerin iki kavrama 
yönelik temel varsayımları Ģu Ģekilde özetlenebilir: Niyetler, motivasyon 
faktörlerinin bir yansımasıdır ve niyetler, davranıĢları Ģekillendirir. Bireyin bir 
davranıĢa yönelik ne kadar istekli olduğunu, ne kadar çaba sarf edeceğini 
belirleyen niyetlerdir (Linan, Chen, 2006). Bu bağlamda yeni bir iĢ kurma 
kararında ilk aĢama niyetlerin oluĢmasıdır. Tehditlere karĢın fırsatların 
algılanmasıyla ilgili bir süreç olan giriĢimcilik, tesadüflerden ziyade bilinçli 
birtakım davranıĢların sonucudur ve bu davranıĢların etkinliğinde niyetleri 
Ģekillendiren motivasyon faktörlerinin büyük bir rolü vardır. Özellikle Türkiye gibi 
ekonomik istikrarın kalıcı olmadığı, kadınların çalıĢma hayatındaki aktif rollerinin 
kısıtlı olduğu ve kadın giriĢimci modellerinin çok yaygın olmadığı bir ortamda, 
giriĢimci olma niyetinde olan kadınların motivasyon faktörlerini belirleyip, bu 
faktörleri ön plana çıkaracak ve güçlendirecek yöntemleri izlemek 
gerekmektedir. 
 

3. İTEN VE ÇEKEN YAKLAŞIMI ÇERÇEVESİNDE 
GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ MOTİVASYON FAKTÖRLERİ 
 
Özellikle giriĢimciliğin fırsatların peĢinden koĢulduğu bir süreç olduğu 
düĢünüldüğünde, bu insan odaklı süreçte yetenek ve isteklerin düzeyi gibi, her 
bireyin motivasyon düzeyi ve motivasyon faktörleri de birbirinden farklı olacaktır. 
GiriĢimcilikle ilgili motivasyon faktörlerinin incelendiği çalıĢmalar, daha çok 
giriĢimci olmuĢ kiĢilere yöneliktir. Alan yazınındaki bu çalıĢmalar incelendiğinde 
giriĢimcilik niyetini Ģekillendiren motivasyon faktörlerinin çok da birbirinden farklı 
olmadığı, ortak boyutlar altında toplanabileceği görülmektedir. Motivasyon 
faktörlerini iten-çeken yaklaĢımıyla incelemek, en sık kullanılan yöntemlerden 
biridir (Buttner, Moore, 1997). Ġten faktörler, baĢka alternatifinin olmaması gibi, 
bireyleri giriĢimciliğe zorlayan, olumsuz olarak da nitelendirilen faktörlerken; 
çeken faktörler, özerklik gibi bireyleri giriĢimciliğe çeken, giriĢimciliği cazip kılan 
olumlu faktörlerdir. Çeken faktörleri bağımsızlık, onay alma ihtiyacı, kendini 
gerçekleĢtirme, kendini geliĢtirme ihtiyacı, özerklik, finansal baĢarı, refah 
düzeyinin arttırılma isteği, tanınma, rol modellerini izleme, iĢ ve özel yaĢamı 
dengeleme olarak belirtmek mümkündür (Carter ve diğerleri, 2003; Hughes, 
2003; Shane, Kolvereid and Westhead, 1991; Birley, Westhead, 1994). Bu 
bağlamda iĢ tatminsizliği, algılanan ayrımcılık, terfi edilmeme, ücretten duyulan 
memnuniyetsizlik, iĢsizlik, iten motivasyon faktörleri olarak değerlendirilmektedir 
(Hisrich, Brush, 1987; Buttner, Moore, 1997; Moore and Mueller, 2002). 
Özellikle araĢtırmalarda bağımsızlık faktörü ile çok sık karĢılaĢılmaktadır; cinsiyet 
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bağlamında hem kadın hem de erkek için kuvvetli bir faktör olan bağımsızlık, 
kendi zamanını ayarlama, aile ve özel yaĢamında esneklik tanıma ve kendi 
fikirlerini iĢte uygulama gibi nedenleri de içine alabileceğinden, motivasyon 
faktörleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır (Shane, Kolvereid and Westhead, 
1991; Still, Timms, 2000; Feldman, Bolino, 2000).  
 
Burada akla gelen sorulardan bir tanesi cinsiyet temelinde bu motivasyon 
faktörlerinin farklılık gösterip göstermediğidir. Kadın ve erkek giriĢimcilerin 
motivasyon faktörlerinin birbiriyle tamamen benzer olduğunu söylemek mümkün 
değildir. Kadınların sosyalizasyon süreci, toplum dinamikleri ve her Ģeyden 
önemlisi çalıĢma hayatında karĢılaĢtıkları zorluklar veya kısıtlılıklar, onların 
giriĢimci olma nedenlerini erkeklerinkinden daha farklı bir noktaya 
kaydırabilmektedir. Önceki iĢ deneyiminde yaĢanan ayrımcılık, terfi edilmeme, iĢ 
ve aile sorumluluklarını dengeleme ihtiyacı, ekonomik kısıtlılıklar gibi iten 
faktörler, erkeklere kıyasla, kadınların giriĢimci olma istekleri üzerinde daha 
fazla bir etkiye sahiptir (Orhan and Scott, 2001; Omar, Davidson, Fielden, 
2006). Burada iten faktörlerin tek ve en güçlü belirleyici olduğunu söylemek 
yanlıĢ olacaktır; fakat iten faktörler, kadın giriĢimci veya adayların kararlarını 
Ģekillendiren bir özelliğe sahiptir. Örneğin Hughes‟ın (2003) çalıĢmasında dikkat 
çeken bulgu, araĢtırmanın ilk aĢamasında kadınların giriĢimci olma nedenleri 
olarak çeken faktörleri seçtikleri, fakat sonradan yapılan görüĢmelerde iten 
faktörlerden çok sık bahsetmeleri olmuĢtur. Polonya‟da kadın ve erkek 
giriĢimciler üzerinde yapılan bir çalıĢmada da, her iki grubun giriĢimci olma 
nedenlerinin birbirinden ayrıldığı tek noktanın kadınların erkeklere kıyasla önceki 
iĢten duyulan memnuniyetsizliğe daha çok yer vermeleri olmuĢtur (Zapalska, 
1997).  
 
Henüz giriĢimci olmamıĢ, fakat giriĢimciliğe aday bireylerin motivasyon 
faktörlerini araĢtıran çalıĢmalar biraz daha sınırlı kalmakla birlikte, bu 
araĢtırmalar incelendiğinde motivasyon faktörlerinin giriĢimci olmuĢ 
bireylerinkinden çok da farklı olmadığı görülmektedir. Kolvereid‟in (1996b) 
Norveç‟de iĢletme yüksek lisansı yapan öğrenciler üzerindeki araĢtırmasında  
ekonomik fırsat, otorite, özerklik, kendini gerçekleĢtirme, tüm sürece katılım; 
Carter ve arkadaĢlarının (2003) giriĢimci adaylar üzerindeki araĢtırmalarında da 
kendini gerçekleĢtirme, finansal baĢarı, yenilik, tanınma, bağımsızlık gibi 
motivasyon faktörleri giriĢimci olma nedenleri olarak ortaya çıkmıĢtır.  
 
Ülkemizde giriĢimcilerle ilgili araĢtırmalar incelendiğinde ise motivasyon 
faktörlerinin yukarıda ifade edilenlerden çok da farklı olmadığı görülmektedir. 
Turan ve Kara‟nın (2007) Adana, Mersin, Antakya ve Ġskenderun bölgesinde 
161 giriĢimci ile yaptıkları araĢtırmalarında,  kendi yaklaĢımlarını iĢe 
uygulayabilmek, kendi kendinin patronu olmak ve önceki iĢten duyulan 
memnuniyetsizlik en önemli motivasyon faktörleri olarak bulunmuĢtur. 
Hollanda‟da birinci ve ikinci nesil Türk giriĢimcilerinin motivasyon faktörlerinin 
araĢtırıldığı bir çalıĢmada ise, iĢsizlik, baĢarı ihtiyacı, statü elde etme, pazar 
fırsatlarından yararlanabilme, bağımsızlık ve yeteneklerini kullanabilme her iki 
neslin de giriĢimci olma isteklerini Ģekillendiren motivasyon faktörleri olarak 



122 

belirlenmiĢtir (Masurel, Nijkamp, 2004). Kadın giriĢimcilere yönelik çalıĢmalarda 
ise Ģu sonuçlara ulaĢılmıĢtır: Örneğin Ankara Ticaret Odası‟na kayıtlı 104 kadın 
giriĢimci, giriĢimci olma nedenlerini bir iĢle meĢgul olma, bağımsızlık, baĢarı, 
evin bütçesine katkıda bulunmak olarak sıralamıĢlardır (Yağcı, Bener, 2005). Bir 
diğer kadın giriĢimcilerle ilgili olan çalıĢmada ise bağımsızlık ve zaman 
konusundaki esneklik, kadınları giriĢimciliğe çeken faktörler olarak bulunmuĢtur 
(KutanıĢ ve Bayraktaroğlu, 2003). Bu bulguları destekleyen bir diğer çalıĢmada, 
tekstil ve bilgi iĢlem sektörlerindeki 7 kadın giriĢimci ile yapılan mülakatta, 2 
giriĢimci, esneklik ve iĢ saatlerini kendileri ayarlayabilecek ve çocuklarına daha 
fazla zaman ayırabilecekleri için, diğer 2 giriĢimci ise finansal kazançlarının 
artacağından dolayı giriĢimciliği seçtiklerini belirtmiĢtir. Hepsi için geçerli olan 
ortak motivasyon faktörleri ise bireysel baĢarı ve bağımsızlık olarak bulunmuĢtur 
(Nayır, 2008). Motivasyon faktörleri arasında sosyal statü kazanma, kendi iĢini 
kurabilme gibi faktörlerin de kiĢisel özgürlük adı altında birleĢtirilebilmesi, 
Türkiye‟de kadın giriĢimciler için kiĢisel özgürlük veya bağımsızlığın önemli bir 
belirleyici olarak ortaya çıktığını göstermektedir (KutanıĢ, Hancı, 2004). Yetim‟in 
(2002), Mersin bölgesindeki kadın giriĢimcilerle ilgili yaptığı çalıĢmada hem iten 
hem de çeken motivasyon faktörlerinin, kadınların giriĢimci olma nedenlerini 
etkiledikleri bulunmuĢtur. Çeken faktörler arasında özgürce çalıĢma isteği, 
bağımsız olma isteği ve üretken olma isteği; iten faktörler arasında da ekonomik 
anlamda zor durumdan kurtulma isteği, iĢletmenin kendi veya eĢinin ailesinden 
devralınması, aileye ek gelir sağlamak ve beklenen standartlarda ücretli çalıĢma 
olanağına sahip olamama, giriĢimcilik isteğini Ģekillendiren faktörler olarak 
ortaya çıkmıĢtır. Farklı kültürlerde motivasyon faktörlerinin belli faktörler 
içerisinde yoğunlaĢtığı görülse de; ulusal kültür bağlamında bazı faktörlerin 
değiĢiklik göstereceği yadsınılamaz. Özelikle bireyciliğin, belirsizlikten kaçısın, 
maskülen değerlerin yüksek olduğu toplumlardaki motivasyon faktörleri 
fırsatların peĢinden koĢma, yenilik yaratma, rekabet etme gibi faktörlerde 
yoğunlaĢmaktadır. Kanaatkar ve kaderci toplumlarda rekabet, fırsat kollama, çok 
çalıĢma gibi tutum ve davranıĢlar daha az görüldüğünden, giriĢimciliği etkileyen 
motivasyon faktörleri arasında da bu faktörlere daha az rastlanılmaktadır (Aytaç, 
Ġlhan, 2007). 
 
Motivasyon, giriĢimcilikle iliĢkilendirildiğinde, iten ve çeken motivasyon 
faktörlerinin giriĢimcilik baĢarısında farklı bir etki yapıp yapmadığı temel 
sorulardan birini oluĢturmaktadır. Yapılan çalıĢmalarda çeken faktörlere sahip 
giriĢimcilerin, iten faktörlere sahip giriĢimcilere göre daha baĢarılı oldukları 
saptanmıĢtır (Watson, Hogarth-Scott ve Wilson, 1998; Amit, Muller, 1996). 
Gatewood ve arkadaĢlarının çalıĢmasında (1995), henüz giriĢimci olmamıĢ, 
fakat bu yönde somut adımlar atan kadın ve erkeklerle ilgili çalıĢmasında, özerk 
olma gibi içsel nedenlerle motive olan kadınların ve pazardaki bir fırsatın 
algılanması gibi dıĢsal nedenlerle motive olan erkeklerin, giriĢimci olmadan 
önceki aĢamada baĢarılı olma Ģanslarının daha yüksek olduğu ortaya çıkmıĢtır. 
Kolvereid ise (1996a), bir örgütte iyi koĢullarla, yüksek bir ücretle ve iĢ 
güvencesine sahip olarak çalıĢanların giriĢimcilik isteklerinin azaldığını 
bulmuĢtur. Bu noktada da çeken motivasyon faktörlerinin baĢarı üzerinde 
yarattığı olumlu etki daha anlaĢılır kılınmaktadır; çeken faktörler, iten faktörlere 
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kıyasla zorluklarla dolu uzun bir süreci daha kolaylaĢtırabilmektedir. Ayrıca 
giriĢimcilik niyetini Ģekillendiren motivasyon faktörleri ile yatırım faaliyetlerinin 
yapısı, büyüklüğü gibi  değiĢkenler arasında bir iliĢki olduğu saptanmaktadır 
(Kolvereid, 1992; Cassar, 2007). Hughes (2003), Kanadalı kadınların 
motivasyon faktörleri ve yatırım türleri ile ekonomi baĢarıları arasındaki iliĢkiyi 
araĢtıran çalıĢmasında motivasyon faktörlerini üç tip giriĢimcilik temelinde 
incelemiĢtir. Bağımsızlık, finansal bağımsızlık, fırsatlar gibi motivasyon 
faktörlerine sahip olan klasik giriĢimciler, insan sermayesi ve geliri yüksek, 
çalıĢma saatleri daha fazla olan ve tüzel kiĢilik kazanmıĢ Ģirketleri olan, 
baĢkalarına istihdam olanağı yaratan giriĢimcilerdir. ĠĢ-aile dengesine önem 
veren giriĢimciler ise bu üç tür arasında en az çalıĢan, geliri düĢük, evde tek 
baĢına çalıĢan kiĢileri oluĢturmaktadır. Son giriĢimci türü olan ve iĢsizlik, iĢ 
fırsatlarının azlığı gibi motivasyon faktörlerine sahip zorunlu giriĢimciler ise 
klasikler kadar uzun çalıĢan, fakat iĢ-aile dengesine önem verenler kadar az 
gelir elde eden, tek baĢına çalıĢmayı tercih eden kiĢilerdir. Bir baĢka ifadeyle, 
giriĢimcilerin farklı motivasyon faktörleri, onların ekonomik baĢarı ve yatırım 
türleri gibi kararlarını etkilemektedir.  
 
Bu bağlamda bu çalıĢmanın amacı giriĢimcilik isteği olan potansiyel giriĢimci 
kadınların motivasyon faktörlerini saptamaktır. Buradaki en temel araĢtırma 
sorularından bir tanesi, kadınların giriĢimci olma isteğini Ģekillendiren 
motivasyon faktörlerini iten-çeken yaklaĢım içerisinde ortaya çıkarmaktır. 
GiriĢimciliğe iliĢkin atılacak adımlarda niyetler çok önemlidir ve niyetlerin 
temelini motivasyon faktörleri oluĢturmaktadır. Potansiyel giriĢimcilerin neden 
giriĢimci olmak istedikleri, onların giriĢimciliğe iliĢkin atacakları adımlar veya 
faaliyetler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. 
 

4. ARAŞTIRMANIN AMACI  
 
Bu araĢtırmanın genel amacı kadınların giriĢimci olma isteğini Ģekillendiren 
motivasyon faktörlerini ortaya koymaktır.  
 
AraĢtırmanın alt amaçları ise Ģu Ģekilde özetlenebilir: 
 

a. Potansiyel kadın giriĢimcileri giriĢimci olmaya yönlendiren motivasyon 
faktörleri iten mi yoksa çeken motivasyon faktörleridir? 

b. Potansiyel kadın giriĢimcilerin, baĢarılı bir giriĢimcide bulunması 
gereken özellikler konusundaki görüĢleri nelerdir; bu özellikler 
bağlamında kendilerini nasıl tanımlamaktadırlar? 

c. Potansiyel kadın giriĢimcilerin sosyal ağları kimlerden oluĢmaktadır? 
d. Potansiyel kadın giriĢimciler, amaçlarına ulaĢmadaki en büyük engel 

olarak neyi algılamaktadırlar? 
 

4.1. Araştırmanın Önemi 
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GiriĢimciliğin, ülkelerin ekonomik ve sosyal geliĢimine olan katkısı göz önüne 
alındığında, giriĢimcilikle ilgili çalıĢmalara gösterilen ilgi ve önem artmaktadır. 
Ġnsan odaklı, uzun bir süreç olan giriĢimcilikte, özellikle giriĢimcilik sürecinin ilk 
aĢaması olan giriĢimci olmaya karar verme aĢamasında, bireylerin motivasyon 
faktörleri önemli bir rol oynamaktadır. GiriĢimci olma isteğini etkileyen en 
kuvvetli etkenlerden birisi motivasyondur; motivasyon düzeyi ve faktörleri, 
bireylerin giriĢimcilik isteklerini gerçeğe dönüĢtürme sürecinde belirleyici 
olmaktadır. 
 
Bu bağlamda bu çalıĢma ülkemizde ilk olarak potansiyel giriĢimcilerin 
motivasyon faktörleri incelenecektir. Ortaya çıkan sonuçlar, daha kapsamlı 
çalıĢmaların yapılmasına olanak sağlayacaktır. Ayrıca kadın giriĢimci oranlarının 
arttırılmasına dönük politika ve uygulamalarda, bu çalıĢmadan elde edilecek 
verilerin bir katkı sağlayacağı düĢünülmektedir. 
 

4.2. Araştırmanın Sınırlılıkları 
 
Niteliksel araĢtırmalarda verilerin görüĢme, katılımcı gözlem gibi birden fazla veri 
toplama yöntemi vardır; araĢtırma sonuçlarının geçerliliği ve güvenilirliği 
açısından bu yöntemlerden bazılarını bir arada kullanmak fayda sağlamaktadır. 
Bu çalıĢmada ise sadece yarı yapılandırılmıĢ görüĢme kullanılarak veriler 
toplanmıĢtır. AraĢtırmanın bir diğer kısıtlılığı ise katılımcıların EskiĢehir iliyle ve 
bir kurumda giriĢimcilik eğitimine katılmıĢ kiĢilerle sınırlı kalmıĢ olmasıdır. 
 

4.3. Araştırma Yöntemi 
 
AraĢtırma yöntemi olarak niteliksel araĢtırma yöntemlerinden tümevarım analizi 
kullanılmıĢtır. Yazında ülkemizde daha önce potansiyel giriĢimcilerle yapılmıĢ bir 
çalıĢma olmaması, nitel yaklaĢımın benimsenmesini sağlayan bir etken 
olmuĢtur. Bu yaklaĢım sayesinde potansiyel giriĢimcilerin giriĢimciliğe atfettikleri 
anlam ve neden giriĢimci olmak istedikleri daha detaylı ve derinlemesine 
incelenebilecektir.  
 

4.3.1. Veri toplama yöntemi 
 
AraĢtırma kapsamına alınacak kadınların belirlenmesi için öncelikle KA-DER‟in 
Nisan 2008-Eylül 2008 dönemini kapsayan ve Avrupa Birliği Hibe programı 
çerçevesinde desteklenen “Kadınlar GiriĢimcilikle Güçleniyor” eğitim projesine 
katılan kiĢilerin listesine ulaĢılmıĢtır. Bu eğitime katılan kiĢilerin seçilme nedeni 
ise bu eğitime giriĢimci olmak isteyen ve hepsinden önemlisi bir giriĢimcilik fikri 
olan kadınların seçilmiĢ olmasıdır. Bu özellikler ise katılımcıların potansiyel 
giriĢimci olarak tanımlanmasını sağlamıĢtır. Bu listede yer alan 25 kiĢi arasından 
13 kiĢiyle telefonla iletiĢime geçilip, kendilerine uygun olan yer ve zamanda 
buluĢmak için randevu alınmıĢtır. 
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AraĢtırma verileri görüĢme çeĢitlerinden biri olan yarı yapılandırılmıĢ görüĢme 
yöntemiyle toplanmıĢtır. Verilerin kayıt edilmesinde veri kaybı olmaması için 
görüĢmelerin teybe kayıt edilmesi için katılımcıların izni alınmıĢtır.  
 

4.3.2. Görüşme sorularının hazırlanması ve görüşmelerin yapılması 
 
GörüĢme kılavuzunun hazırlanmasında kolay anlaĢılabilen, sade terim ve 
ifadeler kullanılmaya dikkat edilmiĢtir. Katılımcıyı belli cevaplara yönlendirecek 
sorulardan kaçınılmıĢtır. Hazırlanan soruların içerik geçerliliğini sağlamak için 
uzman bir kiĢinin öneri ve eleĢtirileriyle sorular yeniden düzenlenmiĢtir. 
GörüĢme soruları aĢağıdaki Ģekildedir: 

 
1. Neden giriĢimci olmak istiyorsunuz? 

 
2. GiriĢimci olmak için hangi kiĢilik özelliklerine ve değerlere sahip olmak 

gerekir? Hangi özellikleriniz giriĢimci olma isteğinizi canlandırdı? 
 

3. GiriĢimcilik fikirlerinizi paylaĢtığınız kiĢiler var mı? Varsa bu kiĢiler 
kimler? 

 
4. ĠĢ kurarken baĢarınız için en büyük engelinizin ne(neler) olduğunu 

düĢünüyor sunuz? 
 
45 dk-1.30 dk. arasında süren görüĢmeler, bizzat araĢtırmacının kendisi 
tarafından bire bir gerçekleĢtirilmiĢtir. GörüĢmeler, Ağustos - Ekim 2008 tarihleri 
arasında yapılmıĢtır.  
 

5. VERİLERİN ANALİZ EDİLMESİ 
 
Nitel araĢtırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmıĢ görüĢme yoluyla elde edilen 
veriler tümevarım yoluyla analiz edilmiĢtir. Verilerin çözümlenmesinde öncelikle 
verilerin yazıya dökümü, dökümlerin doğruluğu, indekslerin hazırlanması ve 
güvenirlik çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir. Nitel araĢtırmalarda, görüĢme 
yöntemleri kullanılarak elde edilen verilerin güvenirliğini sağlamak için alandan 
iki kiĢinin birbirinden bağımsız olarak veri dökümlerini dinlemeleri ve bu verileri 
okumaları önemlidir. Bu nedenle veri analizine geçilmeden önce araĢtırmanın 
güvenirlik çalıĢmasını yürütmek amacıyla araĢtırmacı dıĢında bir kiĢi gönüllü 
olarak görev almıĢtır. Daha sonra araĢtırmacı ve diğer kodlayıcı bir araya 
gelerek yaptıkları çalıĢmaları karĢılaĢtırmıĢlardır.  
 
Bu iĢlemlerden sonra verilerin kodlanması, kodlanan verilerin çoğaltılması, tema 
ve alt temaların oluĢturulması, alt temaları oluĢturan verilerin düzenlenmesi, 
tema ve alt temaların yazılması, okunması ve gerekli düzeltmelerin yapılması 
iĢlemleri sistematik bir biçimde gerçekleĢtirilmiĢtir. 
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6. BULGULAR 
 
GörüĢme yapılan kiĢilerden elde edilen araĢtırma bulguları doğrultusunda iten 
motivasyon faktörleri, çeken motivasyon faktörleri, giriĢimcilikle ilgili kiĢilik 
özellikleri, sosyal ağ kompozisyonları ve algıladıkları engeller olmak üzere farklı 
baĢlıklarda bulgular elde edilmiĢtir. 
 

4.1. Girişimci Olma İsteğini Oluşturan Motivasyon Faktörleri 
 
Kendileriyle yapılan görüĢmelerde kadınların giriĢimci olma isteklerinin ortaya 
çıkmasında hem iten hem de çeken motivasyon faktörlerinin etkili olduğu 
görülmüĢtür. Bu faktörler altında görüĢmelerden elde edilen bulgularla ortaya 
çıkan alt temalar Ģu Ģekildedir: 
 

4.1.1. İten motivasyon faktörleri 
 
Ġten motivasyon faktörleri altında kadın görüĢmecilerin belirttiği nedenler Tablo 
1‟de gösterildiği gibidir. 
 
Tablo 1: Ġten Motivasyon Faktörleri 

 

Amirin Yönetim Becerisinin Olmaması    4 

ĠĢ Yükünün Ağırlığı      3 

Sürekli Denetim       4 

Mobbing       4 

Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık      4 

ĠĢin Monotonluğu      2 

ĠĢ Güvencesinin olmaması     2 

ÇalıĢma ArkadaĢlarıyla Olumsuz ĠliĢkiler    3 

 
 
13 görüĢmeciden 2 kiĢi daha önce iĢ deneyimleri olmadığı için hiçbir iten faktör 
belirtmemiĢlerdir. Geriye kalan 11 kiĢiden 10‟unda iten faktörlerin giriĢimci olma 
nedenleri üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Ġten faktörler arasında 
görüĢmecilerin sıklıkla üzerinde durduğu konular amirlerinin yönetim 
becerilerinin olmaması, mobbing, cinsiyete dayalı ayrımcılık ve sürekli denetim 
olarak karĢımıza çıkmaktadır. Özellikle kadın olmaları nedeniyle birtakım haksız 
uygulamalarla veya ayrımcılıkla karĢılaĢtığını söyleyen görüĢmecilerden 
bazılarının cevapları Ģu Ģekildedir: 
 

“….Ama hepsinden önemlisi mevcut iĢ deneyimlerim 
boyunca kadın olmam nedeniyle çifte standartla 
karĢılaĢmam ve bu nedenle emeğimin karĢılığını alamam. 
Örneğin son çalıĢtığım iĢyerinde yarın bir gün çocuğun 
olur, iĢi bırakırsın diye benle aynı anda baĢlayan erkek bir 
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mühendise göre daha düĢük ücretle iĢe baĢladım, terfi 
sırasına tercih edilmedim. Bu yüzden iĢten ayrıldım. Veya 
yasal doğum iznimi kullanamadım, bana ya iĢe baĢlarsın 
ya da yerine yenisi alırız dediler. ĠĢimi, iĢyerimi çok 
sahipleniyorum, ve dedim ki bu kadar sıkıntı ve stresi 
kendi iĢyerim için çekerim…..” (M.A., 40, Evli, Endüstri 
Mühendisi) 
 
“…Kadın baĢınıza ne iĢiniz var  burada, gidiniz evde 
yemeğinizi yapın diyen amirlerim vardı, aĢağılanma 
yaĢadım, benimle aynı veya daha düĢük özelliklere sahip 
bir beyle aynı konumda aynı yerde iĢe baĢladık, benden 
500 ytl fazla maaĢla iĢe baĢladı, sözleĢmem gereği almam 
gereken zamları  o alırken ben alamadım. Gerekçe olarak 
da onun ailesi olduğundan bahsedildi. Benden sonra 
gelen benim kadar tecrübesi olmayan bir bey benim 
üzerime geldi. Çok büyük hayallerim vardı. Hepsi hayal 
kırıklığı ile sonuçlandı….” (B:E., 27, Bekar, Seramik 
Mühendisi) 

 
Mobbing, bir baĢka ifadeyle psikolojik ve cinsel taciz, baĢka ülkelerde olduğu 
gibi, ülkemizde de kadınların iĢ yaĢamlarında karĢılaĢtıkları sorunların baĢında 
gelmektedir. Yapılan araĢtırmalarda bankacılık, eğitim, sağlık gibi hemen hemen 
her sektörde kadınların karĢılaĢtığı mobbing, bu çalıĢmada daha çok üst 
yönetimden gelen ve cinsel taciz yoğun davranıĢlar olarak saptanmıĢtır. 
Örneğin, bir görüĢmeci bu konuda Ģu ifadelerde bulunmuĢtur: 
 

“…Bir de son çalıĢtığım yerde yöneticimden rahatsız edici 
taciz nitelikli davranıĢlar gördüm. O zaman bekardım, bir 
sene sonra evlendikten sonra maaĢıma zam yapmadı, bana 
iĢ vermemeye baĢladı, bu tip rahatsızlıklar  nedeniyle 
giriĢimci olmak istiyorum….” (S.A., 37, Evli, ÇalıĢma 
Ekonomisti)  

 
Kadınlarda giriĢimci olma isteğini oluĢturan iten motivasyon faktörleri arasında 
en dikkat çekici noktalardan bir tanesi hemen hemen hepsinin iĢlerini ve 
çalıĢmayı çok sevdiklerini; fakat beklentilerinin karĢılanmadığını ve hayal kırıklığı 
yaĢadıklarını belirtmeleri olmuĢtur. Emeğinin sömürüldüğü hisseden kadın 
görüĢmeciler, giriĢimci olduklarında çok çalıĢmalarının ve çabalarının karĢılığını 
alacaklarına inanmaktadırlar. 
 

4.1.2. Çeken motivasyon faktörleri 
 

Çeken motivasyon faktörleri altında kadın görüĢmecilerin belirttiği nedenler 
Tablo 2‟ de gösterildiği gibidir. 
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Tablo 2: Çeken Motivasyon Faktörleri 
 

Esnek ÇalıĢma Saatleri      1 

Bağımsız ve Özgür Olmak     6 

Kendini GerçekleĢtirme      4 

Para Kazanmak      1 

BaĢarılı Olmak         2 

Lider Olmak       2 

Farklı/Hareketli ĠĢler Yapmak     2 

Kendi ĠĢyerinin Olması      3 

 
13 kadın görüĢmeciden 10‟u neden giriĢimci olmak istediklerini açıklarken çeken 
motivasyon faktörlerinin üzerinde durmuĢlardır. Bu faktörler arasında en fazla 
üzerinde durulan faktör bağımsız ve özgür olma isteğidir. Kendi iĢyerinin olması 
faktörü de aslında bağımsızlık altında birleĢtirildiğinde, kadınların giriĢimci olma 
istekleri arasında bağımsız ve özgür olma isteğinin çok önemli bir yer tuttuğu 
yorumu yapılabilir. Kadın görüĢmeciler sıklıkla emir altında çalıĢmak 
istemediklerini, kendi kararlarını almak istediklerini belirtmiĢlerdir. Bu sonuç, iten 
motivasyon faktörlerinden biri olan sürekli denetimin bir sonucu olarak da 
yorumlanabilir. 
 
Bu sonuçlar arasında dikkat çekici nokta ise, yazında da belirtildiği gibi yeni ve 
farklı iĢler yapmak, iyi bir fırsat yakalamıĢ olmak gibi nedenlerin kadınların 
giriĢimci olma nedenleri arasında çok fazla yer tutmamıĢ olmasıdır. Özellikle 
görüĢmecilerin çoğunun vurgu yaptığı nokta, çok para kazanmanın önemli 
olmadığı, onlar için önemli olan konunun sevdikleri bir iĢi yapmak olmasıdır. 
Kendilerini ifade edebilecekleri, baĢarılı olabilecekleri ortamlar yaratmanın onlar 
için önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu konuda bazı görüĢmecilerin ifadeleri 
Ģu Ģekildedir: 
 

“….Ġz kalacak iĢler yapmak istiyorum, kendimi ifade etmek 
istiyorum, bir iĢyerinde çalıĢırken o iĢyerini temsil 
ediyorsun. Torunlarıma anlatacak güzel hikayelerim olsun 
istiyorum….” (A.F., 42, Evli, Seramik Mühendisi)  
 
“….GiriĢimci olma isteğimin altında iĢimi layıkıyla 
yapabileceğim bir yer olsun istiyorum. Maddiyat, kaliteli iĢle 
gelir zaten, iĢimi iyi yapmak istiyorum….” (U.S., 37, Bekar, 
Ziraat Mühendisi) 

 

4.2. Girişimcilik İçin Gerekli Kişilik Özellikleri 
 
GörüĢmecilere iyi bir giriĢimcide bulunması gereken kiĢilik özellikleri ve kendi 
kiĢilik özelliklerinden hangilerinin onların giriĢimci olma isteğini canlandırdığı 
sorulmuĢtur. Tablo 3‟den de görüldüğü gibi görüĢmecilere göre giriĢimcide 
bulunması gereken özellikler genel boyutlarıyla yaratıcılık/yenilik, mücadeleci 
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olmak, yöneticilik kabiliyet ve iletiĢim becerisi olarak ortaya çıkmıĢtır. Buna 
karĢın görüĢmecilerin kendilerinde giriĢimcilik isteğini canlandıran kiĢilik 
özellikleri sorulduğunda ilk baĢta mücadeleci olmak, iletiĢim becerileri, çalıĢkan 
olmak, fırsatları değerlendirmek ve sabırlı olmak gibi özellikler ön plana çıkmıĢtır. 
Bu karĢılaĢtırmada dikkat çekici noktalardan bir tanesi kadınların kendileri için 
biraz daha fazla feminen değerlere odaklanmalarıdır; bunun yanında yenilikçi 
olmak, cesur olmak, risk almak gibi giriĢimcilikte nispeten yaygın olan özelliklere 
daha az sahip olduklarını düĢünmeleridir. Mücadeleci olmak üzerinde 
odaklaĢmaları ise çalıĢma hayatlarında ailevi koĢullar nedeniyle karĢılaĢtıkları 
engeller ve kendilerini geliĢtirmek için verdikleri çabalar göz önüne alındığında 
oldukça anlaĢılır gözükmektedir. Özellikle Türk toplumunun ataerkil yapısı 
içerisinde görüĢmecilerden bazıları çalıĢma hayatlarıyla ilgili kararlarında eĢleri 
nedeniyle engellemelerle karĢılaĢtıklarını ve bu engellemeleri yıkmak için çok 
fazla uğraĢtıklarını; eĢ-annelik ve çalıĢan rollerini dengelemek için çok mücadele 
verdiklerini belirtmiĢlerdir. Bu konu bağlamında bazı görüĢler Ģu Ģekildedir:  
 

 “…EĢim kursa gitmeme izin vermedi, “arı gibi vızıldıyorsun, 
bal üretemiyorsun” dedi. Onun fikirlerini değiĢtirmek için 
hep mücadele ettim; çoğu zaman ona haber vermeden 
gittim… Sen benden üstün olursan ben naparım düĢüncesi 
onu etkiledi…” (Z.D., 41, Evli, Lise mezunu) 
 
“…GiriĢimcilikte eĢim hevesli değil, isteksiz…”(A.F., 42, Evli, 
Seramik Mühendisi) 

   
“….EĢim ondan sonra eve geleceğim bir iĢim olmasını 
istemez, onların ailesinde çalıĢan tek bayanım ben. O 
nedenle eĢim ve iĢim arasında hep denge kurmak zorunda 
kaldım….” (M.A., 40, Evli, Endüstri Mühendisi) 

 
 
Tablo 3‟de gösterildiği gibi, görüĢmecilerin 5‟i yönetim becerisinin, 4‟ü bilgili ve 
tecrübeli olmanın, 3‟ü cesaretli olmanın giriĢimcide bulunması gereken kiĢilik 
özellikleri olduğunu belirtirken; 13 görüĢmeciden hiç biri bu özelliklerden 
herhangi bir tanesine sahip olduğunu ifade etmemiĢtir. Özellikle yönetim 
becerisi konusunda ve tecrübe konusunda kendilerini eksik hissetmiĢ olmaları, 
giriĢimciliği geliĢtirmeye yönelik programlarda yer alması gereken konular 
hakkında ipucu vermektedir.  
 
Birçok görüĢmeci ayrıca çok duygusal olduklarını, otorite kuramadıklarını, çok 
detaycı olduklarını ve belki de hepsinden önemlisi baĢarısız olmaktan 
korktuklarını belirtmiĢlerdir; bu özelliklerin giriĢimcilik sürecinde onları olumsuz 
etkileyeceklerini düĢünmektedirler. 
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Tablo 3: GiriĢimcilikle Ġlgili KiĢilik Özellikleri 
 

  
GiriĢimcinin Sahip 
Olması Gereken 

Özellikler 

 
GörüĢmecilerin Sahip 

Olduğu Özellikler 
 

Mücadeleci olmak                                                          6 12 

ÇalıĢkan olmak 1 5 

Vizyon sahibi olmak                                                                   3 1 

Empati ve iletiĢim becerisi 5 9 

Mükemmeliyetçilik - 4 

Kendine güvenmek 3 4 

Sorun çözücü olmak - 1 

Organizasyon becerisi _ 2 

Risk almak 2 3 

Garantici olmak - 2 

EleĢtiriye açık olmak - 3 

Diğerlerinin güvenini 
kazanmak 

- 2 

Sabırlı olmak - 4 

Programlıyı/Düzenli olmak - 2 

Dürüst olmak 2 2 

Yenilikçi/Yeni fikirler üretmek                          7 2 

Fırsatları değerlendirmek 1 4 

Kuralcı olmak - 2 

AraĢtırmacı olmak - 3 

Ġyi bir gözlemci olmak  1 1 

Rasyonel olmak - 1 

Bilgili/tecrübeli olmak 4 - 

Yönetim becerisi 5 - 

Cesaretli olmak 3 - 

Takım çalıĢması yapabilmek 1 - 

 

4.3. Potansiyel Girişimcilerin Sosyal Ağ Kompozisyonları 
 
Kariyer baĢarısında sosyal ağların önemi çok büyüktür; sosyal ağlardan elde 
edilecek bilgiye ulaĢma, bilgiyi kontrol etme, fırsatları görme gibi faydalar, 
özellikle giriĢimciliğin ilk basamaklarında olan kiĢiler açısından çok önemlidir. Bu 
bağlamda görüĢmecilere giriĢimcilik fikirlerini paylaĢtıkları, onlardan bilgi ve 
tavsiye aldıkları kiĢiler hakkında bir soru yöneltilmiĢtir. Elde edilen cevaplara 
iliĢkin sonuç Tablo 4‟de görülebilmektedir: 
 
Tablo 4: Sosyal Ağ Kompozisyonu 
 

Ailem/Yakın Akrabalarım      8 

ArkadaĢlarım       3 

Kurs hocalarım       4 

Sektörden kiĢiler      4 



131 

Tablo 4‟den de görüldüğü gibi potansiyel giriĢimci olan kadınlardan 11‟inin 
sosyal ağları yazında güçlü bağ olarak nitelendirilen yakın akrabalık ve 
arkadaĢlık iliĢkilerinden oluĢmaktadır.

1
 Bu bağlar, sosyal destek almak ve 

sorunlarını paylaĢmak bağlamında oldukça faydalıdır. Buna karĢın, bilgi gibi 
değerli, ulaĢılması kolaylıkla mümkün olmayan, sektöre yönelik fırsatların 
paylaĢıldığı bağlar ise zayıf bağlardır ve Tablo 4‟de görüldüğü gibi bu bağlara 
sahip kadın sayısı oldukça sınırlıdır. Yetim‟in çalıĢmasında (2002) kadınların 
informel bilgi kaynakları arasında ilk sırada aileler (%56.6), sonra  da arkadaĢlar 
(%13.3) ve kurumsal kaynaklar (%13.3) gelmektedir. Sosyal sermayenin en 
önemli kaynaklarından biri olan sosyal ağlar, elde edilecek amaçlar 
doğrultusunda kullanılmaz ise, sosyal sermayenin aktörler üzerinde bir fayda 
yaratması beklenemez. Yazındaki diğer araĢtırma sonuçların da iĢaret ettiği 
nokta, iĢ yaĢamında kadınların erkekler kadar çeĢitli ve geniĢ sosyal ağlara 
sahip olmadığıdır (Brass, 1985; Ibarra, 1992, 1993; Burt, 1998). Bunun en 
önemli sebeplerinden biri ise erkek yoğun ağlarda kadınların değerli ve önemli 
olarak algılanmadığı için erkeklerin kadınları mevcut ağlarına almak 
istememeleridir. Bu bilgiyi destekleyen bir yorumda görüĢmecinin belirttiği 
düĢünceler Ģu Ģekildedir: 
 

“……Kadın olmak zor, iĢ hayatı çok erkek ağırlıklı, onların 
arasında girmekte zorluk çekiyorsunuz. Erkekler, yemek 
yiyor, politikadan bahsediyor, iĢ konusunda fikir alıĢ veriĢi 
yapıyorlar, sen kadın olarak zayıf kalıyorsun, seni ilk 
baĢlarda iĢ partneri olarak görmüyorlar, erkek olsam, 
Ģimdiye kadar birçok sosyal iliĢkinin içine girmiĢ olurdum…” 
(G.A., 35, Evli, AÖF-ĠĢletme Mezunu). 

 
Zayıf bağların kısıtlı olmasının bir baĢka nedeni ise Putnam‟ın Ağ-Üyelik 
yaklaĢımı çerçevesinde incelenebilir. Putnam‟a göre (1993, 2000), bireylerin sivil 
toplum kuruluĢlarına üye olmaları en önemli sosyal sermaye yatırımlarından 
birisidir; sivil toplum kuruluĢlarına üyelik arttığı sürece güven temelli, geniĢ ve 
farklı çevrelerden kiĢilerle yeni sosyal ağlar kurmak mümkün olacaktır. Bu 
bağlam içerisinde görüĢmecilere sivil toplum üyelerine üye misiniz? sorusu 
yöneltildiğinde sadece 5 kiĢinin sivil toplum kuruluĢuna üye olduğu 
belirlenmiĢtir. Bu oranın azlığı genel olarak Türk toplumuna iliĢkin bir gerçeği 
yansıtmaktadır. Özdemir‟in (2007) akademisyenlerin sosyal sermaye profiline 
iliĢkin olarak yaptığı çalıĢmada da 600 akademisyenin %50‟si hiç bir sivil toplum 
kuruluĢuna üye olmadığını belirtmiĢtir. Bu yönde bir sonuç ise hem bireylerin 
sosyal ağ yapılarında heterojenliği engellemekte, hem de genel güveni 
düĢürmektedir. 
 

                                         
1
 Güçlü bağ-zayıf bağ konusunda daha detaylı bilgi için bkz: Mark Granovetter, “The Strength of 

Weak Ties”, American Journal of Sociology, Vol:78, No:6, 1973, s.1360-1380. 
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4.4. Potansiyel Girişimcilerin Algıladıkları Engeller 
 

GörüĢmecilere giriĢimci olma aĢamasında baĢarılarının önündeki en büyük 
engel(ler) sorulduğunda, aĢağıdaki Tablo 5‟deki cevaplar alınmıĢtır: 
 
Tablo 5: Algılanan Engeller 
 

Ekonomik belirsizlik       7 

Sermaye yetersizliği       8 

Sektörü tanımamak /Tecrübesizlik     3 

Yasal/Bürokratik prosedürler      1 

BaĢarısızlık korkusu       4 

 
GörüĢme yapılan kiĢilerin birçoğu ekonomik belirsizlik ve sermaye yetersizliğini  
baĢarılarının önündeki en büyük engel olarak görmüĢtür. Günümüz koĢulları göz 
önüne alındığında oldukça tahmin edilebilir bir sonuç olarak global krizler ve 
ülkemizin ekonomik koĢulları kadınları potansiyel giriĢimciliğin diğer 
basamaklarına ilerlemelerini engellemektedir. Burada çarpıcı olan ve en azından 
bu soruya cevap olarak beklenmeyen bir faktör ise görüĢmecilerden 4 kiĢinin 
baĢarılarının önündeki en büyük engel olarak baĢarısızlık korkusu olduğunu 
belirtmeleridir. BaĢarısızlık korkusunu engel olarak gören görüĢmeciler, özellikle 
ailelerine karĢı mahcup olmak istemediklerini ve bu nedenle baĢarısızlıktan 
korktuklarını ifade etmiĢlerdir. 

 
5. SONUÇ 
 
Bireyleri giriĢimci olmaya yönlendiren nedenler veya motivasyon faktörleri 
önemlidir, çünkü bu nedenler, bir ölçüde niyetlerin belirleyicisidir. Yeni örgütler, 
rastlantısal olarak kurulmamaktadır; yeni iĢ kurmak için ayrılması gereken çaba 
ve zaman, giriĢime yönelik faaliyetlerin amaca yönelik, bilinçli olarak 
yapılandırılmıĢ faaliyetler olduğunu göstermektedir.  
 
Özellikle ülkemizde kadın giriĢimci oranlarının düĢüklüğü göz önüne alındığında, 
potansiyel giriĢimci olan kiĢilerin giriĢimcilik sürecini baĢarıyla tamamlamaları 
oldukça önem kazanmaktadır. Bu sürecin baĢarıyla tamamlanabilmesi için 
bireylerin mücadele gücünü Ģekillendiren motivasyon faktörlerinin belirlenmesi 
ve yönetilmesi gerekmektedir. 
 
Bu amaçtan hareketle yapılan bu çalıĢmada giriĢimcilik fikri olan ve giriĢimci 
olmak isteyen 13 kiĢiyle derinlemesine görüĢme sonucu elde edilen verilerin 
tümevarım analizi sonucunda potansiyel giriĢimcilerin motivasyon faktörlerinin 
giriĢimci olmuĢ kiĢilerin motivasyon faktörlerinden farklı olmadığı ortaya 
çıkmıĢtır. AraĢtırma sonuçlarına göre hem iten hem de çeken motivasyon 
faktörleri, görüĢmecilerin giriĢimci olma isteklerini veya niyetlerini Ģekillendiren 
motivasyon faktörleri olarak karĢımıza çıkmaktadır.  
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Ġten faktörlerin neler olduğu incelendiğinde, temelde önceki veya mevcut iĢten 
duyulan memnuniyetsizliğin kadınları giriĢimci olmaya yönlendirdiği ortaya 
çıkmaktadır. Birçok görüĢmecinin hak ettiği değeri göremediğine, emeğinin 
karĢılığını alamadığına inanması, onların en temel itici motivasyon faktörlerini 
oluĢturmaktadır. Çeken faktörler arasında ise bağımsız ve özgür olma isteği, 
giriĢimci olmuĢ kiĢiler üzerinde yapılan diğer çalıĢmalarda olduğu gibi (Turan, 
Kara, 2007; KutanıĢ, Hancı, 2004; Yetim, 2002; Yağcı, Bener, 2005; KutanıĢ ve 
Bayraktaroğlu, 2003) en güçlü motivasyon faktörlerinden biri olarak karĢımıza 
çıkmaktadır. GörüĢmecilerin giriĢimciliği, kendilerini ifade edebilecekleri, 
baĢarılarını gösterebilecekleri bir alan olarak görmeleri, belirgin bir Ģekilde 
giriĢimci olma isteklerini belirlemektedir. Aslında bu sonuç, iten faktörler 
arasında sürekli denetimin ve amirin yönetim becerisinin olmamasıyla da 
açıklanabilir. Yeterli özerkliğe ve kararlara katılma hakkını bulamamıĢ olan 
görüĢmeciler, bağımsız ve özgür olmaya daha fazla önem atfetmiĢ olabilirler.  
 
GiriĢimcilik ve kiĢilik özellikleriyle ilgili bulgular arasında en dikkat çekici 
noktalardan bir tanesi potansiyel giriĢimcilerin kendilerini mücadeleci olmak, 
empati ve iletiĢim becerisine sahip olmak, mükemmeliyetçi olmak, kendine 
güvenmek, sabırlı olmak gibi özelliklerle tanımlamıĢ olmalarıdır. Buna rağmen 
giriĢimcide bulunması gereken özellikler arasında örneğin 7 kiĢi yenilikçi ve 
yaratıcılığı öne çıkarırken, sadece 2 kiĢi kendisinde bu özelliğin bulunduğunu 
belirtmiĢtir. Turan ve Kara‟nın (2007) çalıĢmasında da bu sonuca benzer Ģekilde 
kadın ve erkek giriĢimcilerin yenilik ve yaratıcılığa daha az atıf yaptıkları ortaya 
çıkmıĢtır. Özellikle yönetim becerisi, bilgi ve tecrübe sahibi olunmasını 
önemseyen potansiyel giriĢimcilerin hiç biri bu özelliklerden her hangi birini 
taĢıdığını belirtmemiĢtir. Buradan çıkacak önemli sonuçlardan bir tanesi 
potansiyel giriĢimcileri kazanmak için verilen eğitim veya mentorluk 
çalıĢmalarında bu eksikliği giderecek konulara veya sosyal desteğe yer 
verilmesidir.  
 
Potansiyel giriĢimci kadınların sosyal ağları, özellikle giriĢimciliğin ilk 
basamağında olmaları nedeniyle çok önemlidir. Sosyal ağlardan gelecek olan 
bilgi, destek, tavsiye, fırsatların değerlendirilmesi ve kontrol edilmesi gibi 
faydalar, nereden iĢe baĢlayacaklarını bilemediklerini belirten ve baĢarısız 
olmaktan korktuklarını belirten bu görüĢmeciler için önemli bir avantaj 
sağlamaktadır. Yetim‟in çalıĢmasına (2002) paralel sonuçların ortaya çıktığı bu 
çalıĢmada da görüĢmecilerin sosyal ağları incelendiğinde, aile, yakın akraba gibi 
güçlü bağı temsil eden iliĢkilerin ağırlıklı olduğu ortaya çıkmıĢtır. 13 
görüĢmeciden sadece 4‟ü faaliyet göstermeyi planladığı sektörden kiĢilerle 
iliĢkisi olduğunu belirtmiĢtir. Zayıf bağlar, kıt ve değerli bilgiye ulaĢmak, diğer 
Ģirketlerle iĢbirliği yapmak anlamında çok faydalıdır ve zayıf bağlar ile giriĢimcilik 
arasında kuvvetli bir iliĢki vardır. Bu çalıĢmada ise kadın görüĢmecilerin sosyal 
ağların zayıf bağlar anlamında çok yetersiz olduğu görülmektedir.  
 
GörüĢmecilerinin birçoğu baĢarılarının önündeki en büyük engel olarak 
ekonomik belirsizlik ve sermaye yetersizliğini göstermektedirler. TÜSĠAD‟ın 
2002 Türkiye‟de GiriĢimcilik raporunda da belirttiği gibi, giriĢimcilerin %77‟si 
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ekonomik ortamın kendi iĢini kurmak isteyenler açısından uygun olmadığını 
düĢünmektedirler (s.107). 
 
Tüm bu sonuçlar bir araya getirildiğinde ortaya çıkan nokta, giriĢimcilik niyeti ve 
her Ģeyden önemlisi giriĢimcilik fikri olan kadınlara yönelik daha kapsamlı ve 
daha yaygın politika ve programlara duyulan ihtiyaçtır. GiriĢimci olmuĢ kiĢilerle 
bu kiĢilerin bir araya getirildiği merkezlerin veya sosyal ağların olması çok 
faydalı olabilecektir. Hatta bu merkezlerde oluĢturulan mentorluk sistemiyle, 
hem kariyere hem de psiko-sosyal fonksiyonlara yönelik mentorluk hizmetini 
almak mümkün olabilecektir. Yapılan görüĢmelerin iĢaret ettiği en can alıcı 
nokta, gerçek anlamıyla çalıĢmayı ve bir iĢ yaratmayı çok isteyen ve bunun için 
her türlü mücadeleyi vermeye hazır olan bu kiĢileri kazanmanın gerekliliğidir. 
GiriĢimcilik oranlarını arttırmak için potansiyel giriĢimcilere yönelik gerek yazında 
gerekse de uygulamada daha fazla çalıĢmaya ihtiyaç vardır.  
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