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SUNUŞ

Bölgesel kalkınmanın hızlandırılması için girişimciliğin geliştirilmesi ve politikaların girişimciliği 

destekleyecek şekilde oluşturulması büyük önem taşımaktadır. Kadın girişimciliğin geliştirilme-

si, kadın işsizliğine karşı bir çözüm ve ekonomik kalkınma için bir araç olarak görülmekte ve son 

yıllarda diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de kadın girişimciliği kavramı yaygınlaşmaktadır. 

Ülkemizde girişimcilerin özelliklerini, sorunlarını ortaya koyan çalışmalar bulunmakla birlikte; 

kadın girişimci sayısını artırmaya ve geliştirmeye yönelik araştırmalara ve projelere olan gerek-

sinimin varlığı da devam etmektedir. Bu kapsamda, Ankara Kalkınma Ajansı olarak girişimcilik 

konusuna büyük önem verilmektedir.

Mevcut “Ankara’da Kadın Girişimciliği: Örnekler ve Yol Haritası” çalışması ile Ankara’daki (mer-

kez ve çevre ilçelerdeki) bazı kadın girişimcilerin profillerinin analiz edilmesi, kadın girişimci 

hikâyelerinin ortaya çıkmasındaki sosyal, kültürel ve ekonomik etkilerin incelenmesi ve Anka-

ra’da kadın girişimciliğinin mevcut durumu ile ilgili stratejik yol haritası ortaya koyulması amaç-

lanmıştır. Çalışmada nitel analiz yöntemlerinden yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanıl-

mıştır. Nitel analiz gerçekleştirilmesindeki temel amaç, girişimci kadınların kendi tanımlamaları 

doğrultusunda ve ilk ağızdan oluşan bir yapıyla olguyu anlamaya çalışmak ve böylelikle olgular 

arası ilişkileri anlamaktır.

Bu kapsamda, Ankara’daki kadın girişimcilerden oluşturulan örneklemden seçilen 41 kadın giri-

şimci ile derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Mülakatlar sonucunda veriyi tanımlamanın yanı 

sıra buna ek olarak verinin sebep olduğu olayları, barındırdığı nesneleri ve gösterdiği yolları da 

ortaya çıkarmak ve analizle birlikte veriye taze ve yeni bir bakış açısı getirilmesi amaçlanmış-

tır. Ayrıca, Ankara’daki ilgili kamu kurum/kuruluşları, STK’lar ve diğer paydaşların katıldığı bir 

çalıştay gerçekleştirilmiş ve çalıştayda yapılan araştırmaların çıktıları değerlendirilerek mevcut 

durum değerlendirmesi yapılmış ve tüm bu çalışmalar ışığında Ankara’da kadın girişimciliğin 

geliştirilmesine yönelik stratejik yol haritası hazırlanmıştır.

“Ankara’da Kadın Girişimciliği: Örnekler ve Yol Haritası” konulu araştırma ve yol haritasını pay-

daşlarımızın kullanımına sunmaktan memnuniyet duyarız.

                                                                                           Arif ŞAYIK
                                                                                       Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
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ÖNSÖZ

Girişimcilik ve yenilikçilik olgusunun son yıllarda küresel düzeyde daha fazla önem kazanması 

hemen herkesin ortak tespiti. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bu akım karşısındaki 

beklentileri önemli düzeyde benzerlik gösteriyor. Temel beklenti; artan nüfusa iş imkânı 

yaratmak. ABD ve Batı Avrupa ülkelerinde katma değeri yüksek, teknolojik ve ihracata yönelik, 

ölçeklenebilir işlerin önü açılmaya çalışılırken, gelişmekte olan ülkelerde ise öncelikli ihtiyacın 

kamunun üzerindeki ekonomik ve sosyal yükü hafifletmek olduğu görülüyor.

Gelişmiş batı ülkelerinde özel sektörde faaliyet gösteren büyük şirketlerin yarattığı toplam 

istihdamın sanılanın aksine aynı kaldığı, doğuda veya güneyde bulunan birçok ülkede ise 

kamunun daha fazla büyüyemeyeceği bilindiğinden; yeni iş üretiminin girişimcilik marifetiyle 

gerçekleşebileceği sonucu anlaşılıyor. Sosyal devlet anlayışı, insan hakları ve temel özgürlükler, 

demokrasi, sosyal adalet, güvenlik gibi önemli kavramlar ancak vatandaşların iş bulabildiği 

veya kendini istidam ederek sürdürülebilir bir yapı kurabildiği durumlarda mümkün olabiliyor. 

Yatırımcıların ve girişimcilerin rahat çalışabildiği, sosyal ve kültürel derinliğin oluştuğu, 

entelektüel sermayenin çekici bulunduğu, fikri mülkiyet üretiminin rahat yapıldığı bir iklim 

müreffeh toplumu yaratabiliyor.

Türkiye, girişimcilik ve yenilikçilik ekosistemini geliştirmeye ve desteklemeye gayret ediyor; 

özellikle kamu kurum ve kuruluşlarının bu iklimi oluşturma konusunda gösterdiği samimi 

gayretler ve geliştirdiği programlar memnuniyetle karşılanıyor. Ancak halen girişimciliğin 

ekseriyeti teknoloji tabanlı ve katma değeri yüksek alanlarda değil. Bir başka temel sorun ise 

bütün gayretlere rağmen erkek girişimcilerin merkezde de kırsalda da kadın girişimcilerden 

nicelik ve nitelik bakımından çok daha önde olması. Oysaki girişimcilik çok kültürlü, çok disiplinli 

ve çok boyutlu bir iş. Önemli ve gelişmekte olan bu alana kadınlarımızı dâhil etmek, işgücünü 

zenginleştirebileceği gibi yenilikçilik ve yaratıcılık dünyamızı fazlasıyla destekleyebilir.

Sağladığı katkılarla bu çalışmanın gerçekleşmesini mümkün kılan Ankara Kalkınma Ajansı, 

böylelikle kendi sorumluluk alanı olan Ankara’da kadın girişimcilerin durumunun daha 

iyi anlaşılmasına ve durumu iyileştirmek için neler yapılabileceğinin tartışılmasına olanak 

sağlamaktadır. Nitekim çalışmayı tasarlayan ve yürüten uzmanlar, Ankara merkez ve çevrede 

bulunan farklı sektörlerden ve işkollarından gelen 41 kadın girişimciyle yüz yüze mülakatlar 



ANKARA’DA KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ: ÖRNEKLER VE YOL HARİTASI

16

yaparak nitel (betimleyici) bir çalışmayı sonuçlandırmış oldu. Bu çalışma, ortaya istatistiki bir 

sonuç çıkması için tasarlanmamıştır. Bilakis yarı yapılandırılmış mülakat yöntemiyle sahaya 

inilmiş ve kadın girişimcilerin yaşadıkları tecrübelerden, başlarından geçen öykülerden ve ticari 

serüvenlerinden anlamlı bir desen çıkartılmaya çalışılmıştır.

Elde edilen metinler dikkatli bir yöntemle analiz edilerek,  yapılan bir çalıştayda girişimcilerin, sivil 

toplum temsilcilerinin, akademisyenlerin ve kamu kuruluşlarından gelen uzmanların dikkatine 

sunulmuştur. Paylaşılan bulgular hem tartışılmış hem de kadın girişimciliğinin geliştirilmesi için 

Ankara ili düzeyinde nelerin yapılması gerektiği ele alınmıştır.

Sonuçta çalışmayı yürüten uzmanlar; hem sahadan hem de çalıştaydan elde ettikleri fikir, 

yorum ve önerilerle Ankara’da kadın girişimciliğini daha da yaygınlaştırmak, mevcut kadın 

girişimcileri desteklemek ve genel anlamda Ankara’nın katma değer üretimini artırmak için beş 

temel stratejik öncelik belirlemiş ve bunların ana hedeflerini ortaya koymuştur. Bu stratejik 

öncelikler şunlardır: (1) Ankara ili ve çevresinde kadın girişimciliği kültürünün geliştirilmesi ve 

desteklenmesi, (2) Kadın girişimciliğinin bölge ihtiyaçlarına göre yapılandırılması, (3) Kadın 

girişimcilerin ihtiyaçlarını daha iyi anlayabilecek kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, (4) Kadının 

güçlendirilmesi, özgürleştirilmesi ve toplumun bilinçlendirilmesi, (5) Kadın girişimcilerin kendi 

aralarında ve ilgili kuruluşlar arasında ağların oluşturulması.

İster Ankara ilinde olsun ister Türkiye’nin farklı bir yöresinde; genel anlamda girişimciliğin, 

özel anlamda da kadın girişimciliğinin geliştirilmesi, uzun soluklu politikaları, uygulamaları 

ve inisiyatifleri gerektirmektedir. Bu gelişimde kamu kadar, özel sektörün, üniversitelerin ve 

üçüncü sektörün de rolü ve katkısı olmalıdır. Türkiye’nin son yıllarda göstermiş olduğu sosyal 

ve ekonomik gelişimin karşısında bugün “orta gelir tuzağı” bulunuyorsa, bunu aşmak toplumun 

hemen her kesiminin kaynağı ve katılımı sayesinde olacaktır. İşte kadın girişimciliği bugüne 

kadar fazlaca mobilize edilmediğinden, orta gelir tuzağını aşmak için keşfedilmesi gereken 

önemli itici güçlerden biri olarak karşımızda durmaktadır.

Ankara’yı geliştirdikçe aslında Türkiye’ye “çalışan bir rol modeli” sunduğunun bilinci ve öncü 

konumuyla bu çalışmanın gerçekleşmesini sağlayan Ankara Kalkınma Ajansı’na şükranlarımızı 

sunarız…

          Ufuk Batum
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Araştırmamıza katılan, Ankara merkez ve çevre ilçelerdeki 41 girişimci kadına 
teşekkürlerimizi sunarız.

Akkadın Atasever  Leyla Arslan
Aşkın Kavasoğlu  Mehlika Gider
Aynur Gümüşsoy  Mehtap Tasdemir
Betül Bayındır  Müge Cantekin
Beyhan Dönmez  Münevver Erdoğan
Bilgehan Öz   Naciye Albayrak
Canan Karalar  Nermin Batmaz
Derya Bek   Neşe Sayarı
Fatma Taşçı   Nezihe Karahan
Filiz Nazlı Demir  Nilsun Hanım
Gökçen Erdoğan  Nur Keskin
Göknur Atalay  Nurcan Altıntaş
Gül Gümüş   Nurgül Bük
Güler Manisalı  Nurten Ceceli
Gülizar Aydın   Rengin Atılgan
Gülsüm Yenice  Reyhan Kütükçü
Hamide Şenyuva  Rezzan Şüküroğlu
Hatice Gemalmaz  Şenbahar Keskin
Hatice Karakurt  Seyhan Kuş
Huriye Kaya   Zeynep Rüstemoğlu
İlknur Perkit 
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1. BÖLÜM:
GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞİMİ VE TÜRKİYE

1.1. Girişimcilik: Kavramsal Boyut

Girişimciliğin tarihteki yolculuğu kavramın kökenlerinin araştırılması ile başlar. Girişimcilik 

terimi, kökenlerini Fransızcada “bir görevi üstlenen/risk alan” anlamına gelen “enterprendre” 

fiilinden alır (Oseifuah, 2010). 18. yüzyılda önemli bir evrim sürecine giren girişimcilik kavramı, 

dönemin mucitlerini tanımlamak amacıyla kullanılmıştır. Dönemin yaratıcı topluluğu olarak 

görülen mucitler, sermaye kullanıcıları (girişimci) kategorisine dahil edilirken, maddi sermaye 

sağlayıcıları girişim sermayecileri olarak tanımlanmıştır (Hisrich vd., 2005). Günümüzde 

“ekonomik büyüme ve kalkınmanın itici gücü” olarak ifade edilen girişimcilik kavramı, iktisat 

yazınında ilk defa 17. yüzyılda Fransız düşünür Richard Cantillon (1680-1734) tarafından ele 

alınmış ve kavramsallaştırılmıştır. 

Cantillon’ın iktisadi analizinde; toprak sahipleri olarak ifade edilen kapitalistler, ücretle çalışan 

işçiler ve bu iki üretim faktörünün arabulucusu olan girişimciler vardır ve bunlar üç temel 

üretim faktörü olarak tanımlanmaktadır. Cantillon’un girişimcilik tanımı, girişimcinin mübadele 

sürecindeki rolünü vurgular. Cantillon’a göre girişimcilik, sonucunu hiç tahmin edemeden risk 

alabilmektir. Başka bir ifade ile piyasanın belirsizliğine katlanmaktır.  Jean Baptiste Say (1767-

1832) girişimcilik konusunu en kapsamlı biçimde inceleyen iktisatçı olarak tanımlanmaktadır. J.B 

Say, Cantillon gibi, girişimciyi riski üstlenen olarak tanımlarken; ondan farklı olarak girişimcinin 

rolünü daha fazla vurgular ve merkezi bir konuma koyar (Praag, 1999). Say’ın iktisadi analizinde 

girişimci, ekonomik faaliyetin üretim ve bölüşüm alanlarını düzenleyen ve risk alan ücretli 

yöneticiler olarak tanımlanmaktadır. 

Günümüzde girişimcilik, Yaratıcı Yıkım teorisi ile tanınan Avusturyalı iktisatçı Joseph 

Schumpeter (1883-1950) ile özdeşleşmiş bir kavramdır. Schumpeter’in girişimcisi, kapitalist 

ekonomide içsel (endojen) değişimi sağlayan sistemin kahramanı gibi görülmektedir. Girişimci, 

vizyon sahibi, cesaretli, risk almaya istekli, büyük ölçüde inisiyatifi elinde bulundurma yeteneği 

olan ve ekonomik bir figürden ziyade, daha çok bir kahramandır ve bu kahramanlar toplumda 
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azınlıktadır (Elliott, 2001; Schumpeter, 1934). Kısaca Schumpeter’in teorisinde girişimci, yeniliği 

yaratan ve toplumsal dönüşümü sağlayan kişi olarak tanımlanmıştır. Schumpeter’e göre, girişimci 

olabilmenin yolu bir işletmenin ya da sermayenin sahibi olmaktan çok, gerçekleştirilmemiş bir 

yeniliği veya fikri ortaya koymaktan geçer. Girişimcinin yeni kombinasyonlar meydana getirip 

ekonomideki dengeyi bozarak “yaratıcı yıkım” adı verilen bir sürece neden olacağını öne süren 

Schumpeter, girişimciliği doğrudan yenilik ile bağlantılı hale getirir (Schumpeter, 1934).  

Girişimcilik konusunda çalışmalarda bulunan ve girişimciliği Schumpeter’den oldukça farklı bir 

biçimde ele alan ve bu alanda önemli katkıyı sağlayan diğer bir Avusturyalı iktisatçı Israel Kirzner 

(1930-….)’dir. Kirzner’e (1997) göre girişimcilik, mevcut muhtemel kaynaklar içinde tetikte olmak 

anlamına gelmektedir. Kirzner’in girişimcisi, var olan kar fırsatlarını fark ederek harekete geçen 

kişidir. Bu anlamda, Kirzner için girişimcilik, yeni bir şey yaratmaktan ziyade fırsatları keşfetme 

sürecidir.  

Son yıllarda girişimciliğin popülaritesinde görülen artış, girişimciliği akademik dünyanın 

hegemonyasından koparıp gerçek dünyanın ilgi alanına doğru çekmektedir. Girişimcilik 

kavramının yolculuğunda meydana gelen bu değişim, ilk olarak kavramın tanımlanmasında 

görülmektedir. Girişimciliğe atfedilen farklı tanımlamalar olmakla birlikte, Shapero (1975) 

çalışmasında girişimciliği günümüzdekine uygun bir anlamda ifade etmektedir. Onun tanımında 

girişimcilik, inisiyatifi ele alma ve organizasyonu sağlama, projenin esasına uygun girişimler 

aracılığıyla harekete geçerek hedeflenen toplumsal kesime ulaşmak, doğabilecek riskleri ve 

başarısız olma ihtimalini göz önünde bulundurma süreçlerini kapsar ve söz konusu süreçlerin 

birbirini takip ettiğini belirtir. Hem akademik çalışmalarda hem de piyasadaki girişimci algısına 

baktığımız zaman, girişimcinin piyasadaki bir açığı yakalayan, bunu bir fırsata çeviren ve bundan 

çıkar elde ederek hem kendisine hem de topluma katkı sağlayan üretim faktörü olma rolü 

görülmektedir. 

Girişimciliğin günümüze doğru geçirdiği evrimsel süreç, girişimcinin ve girişimcilik faaliyetinin 

her dönemde önemli bir rolü olduğunu göstermektedir. Sosyo-ekonomik değişimin ve toplumsal 

kalkınmanın itici gücü olan girişimcilik, tek başına ekonomik bir olgu olmayıp; sosyal, politik, 

coğrafi ve kültürel olguların hepsini içinde barındıran bir bütündür. Bu açıdan, girişimciliğin 

ekosisteminin oluşturulması ekonomik kalkınma için kilit önemdedir.
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1.2. Girişimcilik Ekosistemleri

Girişimcilik ekosisteminin varlığının gerekliliği üzerine ilk tartışmalar Amerika Birleşik 

Devletleri’nden gelmiştir. ABD, girişimciliği ekonomide fırsatlar yaratan ve gelişmekte olan 

piyasalarda istihdam yaratmaya yardımcı olan sosyo-ekonomik bir araç olarak tanımlamaktadır.1 

26 – 27 Nisan 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen ve ana teması girişimcilik olan Başkanlık Zirvesi 

(Presidential Summit on Entrepreneurship), girişimcilik ekosisteminin hareketlenmesine ve 

gelişmesine yönelik politikalar üretmek adına gerçekleştirilmiştir. Söz konusu zirvede, ABD 

Başkanı Barack Obama, Amerika’nın teknolojik yenilik ve girişimcilik konusundaki bilgi ve 

tecrübelerini gelişmekte olan ülkelerle paylaşma isteğini belirtmiştir. Bu zirve, girişimcilik 

konusunu özellikle gelişmekte olan ülkeler başta olmak üzere birçok ülkede ekonomik 

kalkınmanın itici gücü olarak tanımlanmasını beraberinde getirmiştir. Girişimcilik Zirvesi’nde 

küresel girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması üzerine politikalar 

tartışılmıştır. 

Bu politikalar temelde; girişimci ve yatırımcılar için ilişki ağlarının geliştirilmesini, ortak bilgi elde 

edebilecekleri platformların oluşturulmasını ve deneyim paylaşılabilecek değişim programlarını 

içermektedir.  Bu zirve aracılığıyla oluşturulan GEP (Global Entrepreneurship Program) - 

Küresel Girişimcilik Programı, hükümet ve özel sektör işbirliğini destekleyen ve koordine eden 

bir yapıya sahiptir. Bu program, girişimcilik ekosisteminin oluşturulması için gerekli dinamikleri 

ortaya koymuştur. Program, küresel ölçüde potansiyeli olan girişimcilerin belirlenmesini, bu 

girişimcilerin yabancı girişimci, yatırımcı ve fonlarla bir araya getirilmesini, girişimciliğe yönelik 

kamu politikalarının geliştirilmesini, girişimcilik bilincinin eğitimlerle arttırılması ve girişimciliğe 

ilişkin başarı öykülerinin yaygınlaştırılmasını kapsamaktadır. Böylece; içerisinde kamu, özel 

sektör, sivil toplum, akademi ve finans kuruluşlarının paydaş olarak birlikte yer aldığı bir 

girişimcilik ekosisteminin oluşturulabilmesi amaçlanmaktadır. 

Program kapsamında, melek yatırımcı ağları oluşturma ve destekleme, girişimcilik delegasyonları, 

koçluk ve mentörlük destekleri ve kadın girişimciliği konularında ortak ülkelerle işbirlikleri 

yapılması düşünülmektedir. 

1  http://www.state.gov/e/eb/cba/entrepreneurship/gep/
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Küresel Girişimcilik programı, “yüksek potansiyele sahip girişimcilerin tespiti”, “girişimcilik 

eğitimi”, “girişimcilerin bağlantılarının artırılması ve ilişki ağlarının genişletilmesi”, 2“girişimcilere 

kaynak sağlanması”, “girişimciliğe elverişli koşullar sağlamaya yönelik politikaların geliştirilmesi 

ve girişimcilere pazara giriş aşamasında yol gösterilmesi” ve “başarılı girişimcilerin teşvik 

edilmesine yönelik zirve ve konferanslarda girişimcilik faaliyetlerinin gündeme getirilmesi” 

şeklinde yedi temel unsur üzerine odaklanmıştır.3

Girişimcilik ekosisteminin oluşturulması ekonomik kalkınma için gerekli bir koşul olarak 

görülmektedir. Girişimcilik ekosistemin geliştirilmesinde ulusal ve yerel düzeyde oluşturulacak 

her türlü kurumsal yapılanma ve oluşturulacak politikalar ekonomik kalkınmanın sağlanmasında 

önemli rol oynayacaktır. Politika yapıcılar, ekonomik kalkınmanın gerçekleşebilmesi için yeni 

iş alanları yaratmanın önemine dikkat çekerek, girişimciliği geliştirecek ve yaygınlaştıracak 

politikalar ortaya konulmasının istihdam açısından gerekliliğini vurgulamışlardır. Bu açıdan, 

girişimciliğin istihdam ve dolayısıyla ekonomik kalkınma ile bağlantısı çok açıktır. Küreselleşmenin 

yerel ve bölgesel ekonomilerde yol açtığı işsizlik ve ekonomik durağanlık, politika yapıcıları, 

bölge stratejilerini belirlemelerinde yarayacak yeni politika araçları geliştirmeye itmiştir. Bu yeni 

politika araçları da esasında ekonomik kalkınmanın itici gücü olarak girişimciliği temel almıştır. 

Böylece, girişimciliğin teşvik edilmesine yönelik politikalar siyaset ve ekonomik gündemin 

başrolünde olmuştur (Gilbert vd., 2004). 

Girişimcilerin ve girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi, ülkelerin uluslararası alanda 

rekabetçiliğinin arttırılmasına katkıda bulunmaktadır. Girişimcilik, gelişmekte olan ekonomilerde 

kalkınmanın, gelişmiş ekonomilerde ise dinamizmin yapıtaşıdır (Kurt vd., 2006).

Girişimcilik konusunda gerçekleşen uluslararası gelişmeler ve bu konunun öneminin gün 

geçtikçe artması, konunun bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin gündeminde de önemli ölçüde 

yer almasını sağlamıştır. Ülkemizde girişimcilik konusundaki çalışmalar, girişimcilik ekosisteminin 

oluşturulmasına yönelik politikaların belirlenmesi ile başlamaktadır.

2 http://www.state.gov/e/eb/cba/entrepreneurship/gep/

3  http://www.state.gov/e/eb/cba/entrepreneurship/gep/
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1.3. Türkiye’de Girişimcilik Ekosisteminin 
Oluşum ve Gelişimi

Türkiye’de girişimcilik ekosistemin oluşturulmasında ilk adım girişimcilik konusuna kalkınma 

planlarında yer verilmesiyle başlamıştır. Bir devlet politikası olarak girişimcilik konusuna ilk 

olarak Sekizinci Kalkınma Planı’nda değinilmiş ancak girişimcilik ekosistemin geliştirilmesinde 

nasıl bir yol izleneceği veya izlenmesi gerektiği konusunda bir yönteme veya stratejiye yer 

verilmemiştir. 2007 – 2013 yıllarını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda girişimcilik konusu 

genel olarak istihdamı arttırmaya yönelik bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 

kadınlar, gençler, engelliler ve işsizler gibi dezavantajlı grupların istihdamını ve aktif işgücü 

kalitesini arttırmaya yönelik bir araç olarak kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör, üniversiteler 

ve STK’ların işbirliğiyle girişimcilik eğitimlerinin verilmesi üzerinde durulmuş, mesleki eğitimin 

bir uzantısı şeklinde bahsedilmiştir. Bununla birlikte, girişimcilerin çoğunlukla ihtiyaç duyduğu 

finansman desteğine de değinen Dokuzuncu Kalkınma Planı’nda, “başta KOBİ’ler olmak üzere 

girişim sermayesi, başlangıç sermayesi ve kredi garanti sistemi geliştirilerek; işletmelerin kredi 

teminini kolaylaştıracağından ve yatırım ortamını iyileştirecek ve istihdamı arttıracak politikalar” 

izleneceğinden bahsedilmiştir. 

Girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesinin nasıl olacağı ilk defa 2014 – 2018 yıllarını kapsayan ve 

uygulamaya henüz geçmiş olan Onuncu Kalkınma Planı’nda yer verilmiştir. Onuncu Kalkınma 

Planı’nda yer alan mevcut durum analizine göre 2006 – 2010 döneminde KOBİ’lerin istihdam 

ve katma değer içerisindeki payında % 3’er puan azalma görülürken, yatırımlarda % 5 puanlık bir 

artış görüldüğü ve bu rakamlara bakıldığında, KOBİ’lerin rekabet edebilirliğini ve verimliliğini 

arttırmanın hala bir ihtiyaç olarak nitelendirildiği belirtilmiştir. Bu ihtiyaçtan hareketle Onuncu 

Kalkınma Planı’nda ilk defa girişimcilik ekosisteminin kuvvetlendirilmesi perspektifinden 

bakılmış (Çağlar ve Acar, 2013), girişimcilik konusuna ayrı başlıkta yer verilmiş ve böylece konuya 

karşı duyulan hassasiyet, devlet politikası olarak karşımıza çıkmıştır.

Onuncu Kalkınma Planı’nı oluşturan dört ana başlıktan “Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek 

Büyüme” kapsamında “Girişimcilik ve KOBİ’ler” başlığında girişimcilik konusuna geniş çapta yer 

verilmiştir. Hedeflenen politikalara baktığımız zaman, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesinin 

öneminin yanı sıra yeni girişimcilerin hem finansal anlamda hem de iş geliştirme anlamında 
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geliştirilmesi gerektiğinden bahsetmiştir ki bu da devletin girişimciliği destekleme konusunda 

bir adım daha attığını göstermektedir. Onuncu Plan’da bu konu “kuluçka, iş geliştirme merkezleri 

ve hızlandırıcıların nicelik ve niteliklerinin arttırılması” ve bu kapsamda sivil toplum, kamu, özel 

sektör ve akademinin işbirliği oluşturması şeklinde belirtilmiştir. Finansal destekler konusunda 

ise bir önceki kalkınma planından farklı olarak “yeni girişimcilere” ibaresi de eklenmiş, start-

up’lara verilecek olan başlangıç sermayesinden de bahsedilmiştir. Bunlar dışında teknolojinin 

ticarileştirmesi, teknoloji transferi ve özellikle de yenilikçi girişimciliğin geliştirilmesi konularına 

son kalkınma planında önemli bir yer verilmiş olması da ekosistem ile ilgili önemli bir adım 

olmuştur. 

Dünya çapında her yıl gerçekleşen Küresel Girişimcilik Zirvesi’nin ikincisinin Türkiye’de 

gerçekleşmiş olması, yalnızca konuya Türkiye’nin verdiği önemi göstermekle kalmamış, aynı 

zamanda; yüz ülkeden katılan ve girişimcilik ekosistemindeki yatırımcı, girişimci, STK temsilcisi 

ve akademisyenlerden oluşan 2500 civarında kişinin Türkiye’de buluşmasına destek olarak 

Türkiye’nin dünya çapında ilgi çekmesini sağlamıştır. 

Zirve’yi takiben, 2011 yılında Amerika’nın başlatmış olduğu Küresel Girişimcilik Programı’nın 

Türkiye ayağı, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği arasında imzalanan 

bir protokolle Ankara’da başlatılmıştır. Bu kapsamda Amerikalı girişimci ve yatırımcıların buluş-

tuğu girişimcilik delegasyonu, medya çalıştayları düzenlenmiş ve bu sayede küresel anlamda 

girişimcilik ekosistemini harekete geçirecek adımlar atılmıştır. Türkiye’nin küresel girişimcilik 

konusunda attığı adımlarda biraz daha geriye gidecek olursak Global Girişimcilik Haftası’ndan 

bahsetmek gerekmektedir. 2007 yılında 37 ülke temsilcisinin bir araya gelerek, tüm dünyada 

girişimciliği teşvik etmek amacıyla başlattığı Global Girişimcilik Haftası hareketine Türkiye 

2008 yılında Endeavor Derneği’nin aracılığıyla katılmıştır. Bu kapsamda 2008’den bu yana her 

yıl Türkiye’nin birçok ilinde girişimcilik konusunda eğitim, konferans, çalıştay, iş planı yarışma-

ları, network toplantıları gibi birçok aktivitenin yer aldığı programlar izlenmiştir. Özellikle 2011 

yılında Türkiye’de 81 ilin katılımıyla toplamda 239 etkinlik düzenlenmiş marka kullanımı, ileti-

şim kampanyası,  partnerlik ağı ve stratejisi,  yapılan etkinlik ve ulaşılan kişi sayısı konularında 

yüksek başarı göstermiş ve Global Girişimcilik Haftası hareketine katılan 120 ülke arasında “yılın 

ülkesi” seçilmiştir.4

Girişimcilik ile ilgili konularda ana referans halini alan Global Entrepreneurship Monitor 

4  http://www.globalgirisimcilikhaftasi.com/-downloads/GGH-Tanitim.pdf.
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(GEM)’un belirlediği 9 ana ölçüt bir ülke içinde girişimciliğin nasıl konumlanması gerektiğini 

göstermektedir. Bu ölçütler şu şekilde sıralanmaktadır:

•	 Finansal destek

•	 Devlet politikaları

•	 Devlet destekli programlar

•	 Girişimcilere verilen eğitim ve öğretim fırsatları

•	 Ar-Ge (Araştırma – Geliştirme) projeleri bilgi transferi

•	 Ticari ve profesyonel altyapı

•	 Pazara giriş şartları / engelleri

•	 Fiziksel altyapıya erişim

•	 Kültürel ve sosyal normlar

GEM yukarıdaki ölçütleri temel kriterler olarak belirlemiştir. Söz konusu ölçütler, hem ulusal 

hem de yerel ölçekte girişimcilik temelli kalkınmanın temel dinamikleri olarak düşünülebilir. 

Öte yandan OECD’nin Bir Bakışta Girişimcilik 2013 (Entrepreneurship at a Glance 2013) 

raporunda yer verdiği bir araştırmaya göre Türkiye’deki girişimcilerin önündeki en büyük engelin 

finansmana erişim olduğu görülmektedir. Diğer ülkelerle karşılaştırıldığında finansmana erişimi 

Türkiye’de daha büyük bir sorun olarak görülmektedir.  Bu rapor için yürütülen araştırmada 

yer alan “Girişimci olmak neden sizin için uygun değil?” sorusuna Türkiye’deki katılımcıların % 

36,4’ü sermaye eksikliği derken,  % 15,6’sı o zamanki ekonomik durumun girişimciliğe elverişli 

olmadığı yönünde cevap vermiştir.  Diğer engel ise tecrübesizlik olarak ifade edilmiştir. 

Onuncu Kalkınma Planı’nda da değinildiği gibi, devlet, belli kurumlar vasıtasıyla girişimciliği 

desteklemek ve girişimcilerin sıkça karşılaştıkları finansman ve tecrübesizlik sorunlarına 

çözüm olarak girişim sermayesi ve iş rehberliği (mentörlük / mentoring) destekleri sunmuştur. 

Bunlardan en önemlileri Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından 

verilen desteklerdir. “Teknogirişim Sermayesi Desteği” adı altında 2009 yılından beri teknoloji 
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tabanlı iş fikri olan girişimcilere, 100.000 TL finansman desteği sunan Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, bu zamana kadar 100.871.436,30 TL’lik bütçe ile toplamda 1034 kişiye destek 

sağlamıştır. Girişimcilerin karşılaştıkları bu problemlere çözüm olarak, TÜBİTAK ise 1512 kodlu 

Aşamalı Girişimcilik Destek Programı’nı geliştirmiştir. Bu destek kapsamında girişimcilere dört 

aşamalı bir destek sunan TUBİTAK, ilk aşamada girişimciler için çok büyük önem taşıyan iş 

rehberliği / koçluk desteği ve iş planı ve girişimcilik eğitimi vermekte, girişimcinin bu aşamada 

başarılı olması durumunda 100.000 TL finansman desteği de sunmaktadır. Programın diğer 

iki aşmasında ise, teknolojik boyutu yüksek olan girişimlerin, prototip fizibilitesi ve teknolojik 

doğrulaması gibi şirketleşme ve ileri Ar-Ge süreçlerinde destek sağlamaktadır. 

Girişimcilere yönelik kamu destekleri konusunda çok önemli çalışmaları olan bir diğer kurum 

ise Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)’tir. 

KOSGEB bünyesinde girişimcilik destekleme programı, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, Yeni 

Girişimci Desteği ve İŞGEM (İş Geliştirme Merkezi) Desteği olmak üzere üç temel bölümden 

oluşuyor. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri 

iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla 2010 yılından 

bu yana girişimcilerin, girişimcinin nitelikleri, iş fikri geliştirme, iş planı kavramı ve öğeleri 

konularında bilgi sahibi olmalarını sağlayan tüm Türkiye’nin yararlandığı en yaygın uygulamalı 

girişimcilik eğitimi olma özelliğine sahiptir. Bu amaçlar doğrultusunda hareket eden kurum ve 

kuruluşlarla ortaklaşa yürütülen program aynı zamanda üniversitelerde de verilebilmektedir. 

Ayrıca ücretsiz olan bu destek kapsamında, kadınlar ve engelliler gibi dezavantajlı gruplar için 

ayrıca programlar düzenlenebilmektedir. KOSGEB’in verdiği istatistiklere baktığımız zaman, 

2010 – 2012 yıllarında 3625 Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin açıldığını ve 113.200 kişinin de 

bu eğitimlerden yararlandığını görebiliyoruz. Bu noktada aynı yıllarda destekten yararlanan 

girişimcilerin yalnızca % 11,5’inin kadın olduğunu belirtmek gerekmektedir. 

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni başarılı bir şekilde tamamlayarak sertifika alan 

girişimciler, iş kurdukları takdirde KOSGEB’in başlangıç sermayesi niteliğinde olan “Yeni 

Girişimci Desteği”ne başvurma hakkına sahip olmaktadırlar. Yeni Girişimci Desteği ise, 

KOSGEB’in müfredatında hazırlanmış uygulamalı girişimcilik eğitimi alan veya İŞGEM’lerde yer 

alan firmalara KOSGEB’in sunduğu 30.000 TL geri ödemesiz işletme kuruluş desteği ve 70.000 

TL geri ödemeli yatırım desteğidir. Yenilikçi, katma değeri yüksek veya ihraç edilebilecek ürün 

veya hizmet üretebilecek işletmeler ile imalat sektöründe kurulan işletmelerin öncelikli olarak 
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değerlendirildiği destekte, kadın ve engellilere pozitif ayrımcılığa gidildiği ve bu kişilere ayrılan 

destek oranın diğer girişimcilere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. KOSGEB ayrıca, 

Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ve küçük yerleşim bölgelerinde başarılı işletmelerin kurulmasını 

destekleyerek girişimciliğin tabana yayılması amacıyla İŞGEM aracılığıyla kuruluş ve işletme 

desteği vermektedir. Henüz taslak halinde bulunan KOSGEB Girişimcilik Stratejisi ve Eylem 

Planı’na göre 2012 sonu itibariyle faaliyet gösteren İŞGEM sayısı 12 olmakla birlikte İŞGEM’lerde 

faaliyet gösteren firma sayısı 292’ye ve bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı ise 1.871’e ulaşmış 

durumdadır. 

Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların 

yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, bölgesel 

gelişmeyi hızlandırmak, bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere kurulan Kalkınma Ajansları 

bu kapsamda mali ve teknik destek programları yürütmektedir. Ankara Kalkınma Ajansı mali 

ve teknik destek programlarının yanı sıra girişimciliğin geliştirilmesine büyük önem vermekte 

ve konuyla ilgili birçok etkinlik ve çalışma (proje pazarları, sempozyum, panel, eğitim vb.) 

gerçekleştirilmektedir. Bu etkinliklerden bazılarına aşağıda yer verilmiştir:

 

•	 KOSGEB ile yapılan protokol kapsamında düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik 

Eğitim Programı, 

•	 Genç girişimciler  ve yatırımcıların bir araya geldiği Yenilikçi Ankara Proje Pazarları,

•	 İnovasyon ve Girişimcilik Buluşmaları adıyla farkındalık artırma, tartışmaya açma ve 

bilgilendirmeye yönelik çeşitli toplantılar,

•	 Ankara Kalkınma Ajansı, Seed Forum Uluslararası Vakfı ve ODTÜ Teknokent 

işbirliğinde gerçekleştirilen Seed Forum etkinliği,

•	 Ankara Kalkınma Ajansı ve Birleşik Krallık Yatırım ve Ticaret Organizasyonu 

işbirliğinde düzenlenen Girişimciler ve Teknoloji Şirketleri için Uluslararası İşbirliği 

Fırsatı konulu etkinlik.

Ayrıca, Türkiye’de girişimcilerin yaşadığı bu finansal sorunlara çözüm olarak Hazine 

Müsteşarlığı tarafından, bireysel katılım sermayesi sistemi geliştirilmiş, Şubat 2013’te Bireysel 
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Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik çıkarılarak bu konuda önemli bir adım atılmıştır. Bu 

yönetmelik ile finansmana erişim sıkıntısı çeken erken aşama şirketler için yeni bir finansal 

destek mekanizması ve girişimcilerin güven duyacağı bir finans piyasası oluşturulması amacıyla 

yatırımcıların yatırım yaptıkları girişim üzerinden elde ettikleri kazancı gelir vergisinden 

düşebileceklerdir.5 

Bu kanunda da bahsedilen yatırımcılar, girişimcilik ekosistemi içerisinde melek yatırımcı olarak 

lanse edilen ve henüz fikir aşamasında olan bir iş fırsatına yatırım yapan, işletmelerin büyümeleri 

veya gelişmeleri için sermaye sağlayan kişilerdir (Ankara’da Genç Girişimciliği Destekleme 

Stratejisi, 2011) ve kanunda bireysel katılım sermayesi yatırımcısı olarak anılmaktadır. Genellikle 

20.000 TL ile 500.000 TL arası yatırım yapan melek yatırımcıların, yaptıkları yatırım ile şirketin 

kazancı üzerinden pay aldıklarını ve çoğunlukla yönetim kurulunda söz sahibi olduklarını da 

söylemek mümkündür. Melek yatırımcıların büyük çoğunluğu önceden girişimci olduğu 

için, yatırım yaptıkları girişimcilere sadece finansal anlamda destek vermez, aynı zamanda iş 

geliştirme ve sahip oldukları ağlara erişim sağlama gibi pek çok destekte bulunmaktadırlar.  

Girişimcilerin melek yatırımcılara kolaylıkla ulaşabilecekleri melek yatırımcı ağları mevcuttur. 

Türkiye’den de ODTÜ Teknokent firmalarının başarılı yöneticilerinden oluşan METUTECH-

BAN (ODTÜ Teknokent Business Angels Network), İstanbul’un (kar amacı gütmeyen) ilk melek 

yatırımcı kuruluşu olan Galata İş Melekleri (Galata Business Angels – GBA) ve ilk ticari melek 

yatırımcı ağı olan Lab-X örnek gösterilebilir. Girişimcilik ekosisteminin gelişimi yerel kalkınmanın 

ve yerel kalkınma politikalarının geliştirilmesine de katkı sağlamaktadır.

1.4. Yerel Kalkınma ve Girişimcilik

Küreselleşmenin boyutunun yaygınlaşması ile birlikte geleneksel kalkınma politikalarının 

gözden geçirilmesi ve yeni kalkınma politikalarının oluşturulması gerekli bir hal almıştır. 

Geleneksel yukarıdan aşağıya olan kalkınma politikalarının yerini, günümüzde, aşağıdan 

yukarıya kalkınma politikalarının aldığını ve bu değişime uygun politikalarının uygulanmaya 

başladığını görüyoruz. Bu değişim ile birlikte, yerel kalkınmanın önem kazandığını ve kurumsal 

yapının da yerel kalkınmayı destekleyecek bir şekilde oluşturulması gerekliliği ortaya çıkmıştır. 

5  Bkz: Hazine Müsteşarlığı Bireysel Katılım Sermayesi Sistemi Hakkında Sunum
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Bu durum aynı zamanda bir kurumsal değişim sürecini de gerekli kılmaktadır. Bu yeni kalkınma 

politikası, küreselleşmenin ortaya koyduğu ve göz önüne serdiği bölgesel farklılıkları dikkate 

alarak; bölgelerin sosyal, ekonomik, politik, kültürel ve coğrafi farklılıklarına uygun politikaları 

gerçekleştirmelerinde önemli bir açılım sunmaktadır.

Küreselleşme, tek başına ekonomik bir olgu olmayıp ulusal ekonomilerin politik, kültürel ve 

sosyal bütün belirleyicileri ile birlikte dünya kapitalizmine eklemlenmesi olarak tanımlanabilir. 

Küreselleşme süreci oldukça karmaşık bir ilişkiler ağını da gözler önüne sermektedir. Bir taraftan 

dünya ile birlikte hareket etmeyi ve ortak politikaları uygulamayı gerektirirken, diğer taraftan 

ulusal ve daha dar anlamda yerel ölçekte farklılıkların ortaya çıkarıldığı bir kalkınma politikasının 

uygulanmasını gerekli kılmaktadır. Bu anlamda, ulusal ekonomilerin bir taraftan küreselleşme, 

diğer taraftan yerel kalkınma süreçlerini birbirini tamamlayan bir şekilde uygulayabilecek 

politikalar geliştirmeleri sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmek için önemlidir. 

Küreselleşmenin yerel ekonomik kalkınma üzerinde etkileri olduğu yadsınamaz bir gerçekliktir. 

Küreselleşmenin olumsuz etkilerini ortadan kaldıracak bir kalkınma modelinin uygulanması, 

yerelleşme ve küreselleşme arasında yerel kalkınmayı destekleyecek politikalar üretilmesi, 

ulusal ekonomilerin bir bütün olarak kalkınması ve refah seviyesini yükseltmesi açısından 

önemlidir. Küreselleşme ile yerel kalkınma arasındaki tamamlayıcılık ilişkisi, bu noktada önem 

kazanmaktadır. Küreselleşme ile ilgili olarak ortaya çıkan en büyük tehdit, her şeyin birbirine 

benzemesi, benzer alışkanlıkların ve kültürlerin ortaya çıkması, farklılıkların giderek yok olması 

şeklindedir. Bununla birlikte, farklılıkların daha belirginleştiği ve dünya piyasasında ürünlerinin 

ve tüketimin çeşitlenmekte olduğu ve kültürel farklılıkların öne çıktığını da belirtmek gerekir. 

Bu farklılıkların belirginleşmesi de küreselleşme sayesinde gerçekleşmiştir. Bu şekilde, dünya 

piyasalarında rekabet edebilecek ürünlere kalite, değer ve yüksek nitelik kazandırdığından yerel 

düzeyde üretilen ürünler oldukça değerli hale gelmektedir (Casanova, 2004).

Küreselleşme olgusu ile birlikte yerel kalkınmanın önem kazanması, yeni bir kalkınma stratejisinin 

oluşması, yerel kalkınmanın yeniden ve günümüz dünya kapitalizmindeki gelişmelere uygun 

bir biçimde tanımlanmasının gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede, yerel ekonomik kalkınmayı 

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun tanımladığı şekilde tanımlayabiliriz.  ILO’ya göre, yerel 

ekonomik kalkınma; yerel kaynakları ve rekabet avantajını kullanarak belirli bir bölgede kamu ve 

özel sektör aktörleri arasında ortaklık ve işbirliği faaliyetlerini destekleyen, genel bir kalkınma 

stratejisinin ortak şekilde oluşumu ve uygulamasına imkan tanıyan, uygun bir iş ortamının 

yaratılması ve ekonomik aktivitelerin desteklenmesi gibi önemli hedefleri olan katılımcı bir 
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kalkınma sürecidir. Bu kalkınma stratejisi insan odaklı bir kalkınma modelidir (Çetin 2007, Van 

Boekel ve Van Logtestijn, 2002). ILO’nun yerel ekonomik kalkınma yaklaşımı, su özellikleri 

bünyesinde toplar; sosyal diyalog ve katılımı gerektirmesi, çeşitli alan / mekanlara dayalı olması, 

yerel kaynakların hareketliliğini ve rekabet avantajlarını gerekli kılması, yerel olarak kendine 

özgü olması ve yerel temelde yönetilmelerini kapsamaktadır (Van Boekel ve Van Logtestijn, 

2002).

Yerel ekonomik kalkınma; aktörler, organizasyonlar ve kaynakları harekete geçirir, diyalog ve 

stratejik faaliyetler yardımıyla yeni kurumlar ve yerel sistemler geliştirir, “global düşün, yerel 

faaliyet göster” düşüncesini yansıtır (Saturninus, 2002); kendi özel kimliğini ve yerleşimini 

koruyan yerel bir toplumda kendi sosyal, ekonomik ve kültürel dinamiklerini güçlendiren, her 

bir alt sistemiyle bağlantı kuran, böylece bu alt sistemler arasında kontrolü ve müdahaleyi 

kolaylaştıran bir süreci niteler (Casanova, 2004). Ayrıca, yerel ekonomik kalkınma; yerel halkla 

birlikte hareket etme imkanı tanır, yerel yönetimler, özel sektör, üçüncü sektör ve yerel topluma 

yerel ekonomiyi birlikte geliştirme ve iyileştirme fırsatı sağlar. Yerel toplumlar, kendi yerel 

ekonomik kalkınma ihtiyaçlarına farklı yollardan cevap vermeye çalışır (Çetin 2007).

Yerel ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğinin sağlanmasında girişimcilik konusu büyük önem 

taşımaktadır. Yerel ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesi için kurumsal yapıda oluşturulacak 

değişimlerin ve uygulanacak olan politikaların, girişimciliği destekleyecek ve geliştirecek bir 

şekilde oluşturulması yerel kalkınma açısından oldukça önemlidir. Gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerde girişimciliğin özendirilmesine özel bir önem verilmektedir. Avrupa Birliği’nde küçük 

işletmelerin geliştirilmesi, rekabet gücünün arttırılması ve girişimciliğin özendirilmesi amacıyla 

bir dizi destekleme programları geliştirilmiştir (Çakıcı, 2003: 72). Aynı şekilde Türkiye’de de 

son yıllarda girişimcilik kültürünün gerek bireysel temelde gerekse kurumsal ölçekte geliştiği, 

yaygınlaştığı ve teşvik edildiği bilinmektedir. Son teknolojik gelişmeler ve ekonomik beklentiler 

sayesinde girişimciliğin daha da güç kazandığı söylenebilir.

Yerel kalkınmanın gerçekleştirilmesinde girişimciliğin bir strateji olarak belirlenmesi, kadın 

girişimciliğinin de hem yerel hem de ulusal anlamda kalkınmanın gerçekleştirilmesinde önemli 

bir rolü olduğunu belirtmek gerekir. Konuya kadın ve kadın girişimciliği açısından bakıldığında, 

girişimciliğin yalnızca bir ekonomik faaliyet alanı olarak değil; sosyal, kültürel, coğrafi ve politik 

faktörlerin birbiriyle olan etkileşiminin önemli bir parçası olarak düşünülmesi gerekir. Bu 

anlamda, kadın girişimciliğinin yaygınlaştırılması, yerel kalkınmanın gerçekleştirilmesinde itici 

bir güç olarak düşünmelidir.  
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2. BÖLÜM:
KADIN VE GİRİŞİMCİLİK

2.1. Kadın Girişimciliği: Kavramsal Çerçeve

Yeni küreselleşme dönemiyle birlikte önemli ölçüde yaygınlaşan girişimcilik anlayışı, erkekler 

kadar kadınların da ilgi alanı içerisine girmiştir. Küreselleşmeyle birlikte istihdamda birçok 

değişiklik kadınları da etkileyerek onları iş yaşamının vazgeçilmez aktörleri haline getirmiştir. Bu 

bağlamda toplumların geçirdiği değişim ve dönüşüm kadınların toplumdaki yerinde de anlamlı 

değişimlere neden olmuştur (Nayır, 2008).

Küresel Girişimcilik Programı kapsamında üzerinde durulan ve geliştirilmesi beklenen konulardan 

bir tanesi de kadın girişimciliğidir. Program kapsamında, gelişmekte olan ülkelerde kadınların 

iş yaşamında aktif bir konuma gelmeleri amaçlanmaktadır. Bu bağlamda kadın girişimciliği 

önemle üzerinde durulan bir konum haline gelmiştir. Programın temel amaçlarından biri 

ise kadın girişimcilerin, iş çevrelerini genişleterek kendi bölgelerinde ve aynı zamanda diğer 

pazarlarda aktif olarak rol almalarıdır. Örneğin Afrika Kadın Girişimciliği Programı (African 

Women’s Entrepreneurship Program – AWEP) bu doğrultuda başlatılmıştır. 

Girişimcilik literatüründe kadın girişimciliği “ev dışı bir mekanda, kendi adına kurduğu bir 

işletmesi olan, bir işletmede tek başına veya çalıştırdığı diğer kişilerle birlikte çalışan veya 

sahibi olması sıfatıyla ortaklık kuran, iş ile ilgili olarak çeşitli kamu ve özel kuruluşlarla temaslara 

geçen, işletmenin geleceği ile ilgili planlar yapan, işletmeden elde ettiği kazancı, yatırım ve 

kullanım alanları üzerinde söz sahibi olan, işletmesi adına tüm riski üstlenen kadın”  olarak 

tanımlanmaktadır (Ecevit, 2007).

Kavramsal açıdan Ecevit’in (2007) tanımlaması kadın girişimciliği konusunda yapılan çalışmalarda 

referans olarak gösterilmektedir. İlgili alanda yapılan çalışmalarda kadınları girişimci olmaya 

iten unsurlar, kültürel açıdan kadın girişimciliği, kadın girişimciliğindeki engeller tartışıldığı 

görülmektedir. Kadınları girişimci olmaya iten nedenler literatürde “itme ve çekme” faktörleri 

olarak tartışılmaktadır. Kadınları girişimciliğe “iten” nedenler, temelde ülkedeki genel işsizlik 
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durumu ya da kadınlara uygun olmayan çalışma koşulları ve cinsiyet ayrımcılığı olarak 

sayılabilirken, kendi işinin patronu olarak bağımsız olmak ve böylece kendini gerçekleştirme 

kadınları girişimciliğe “çeken” nedenler olarak ortaya konmuştur (Yetim, 2008). Kadınların 

girişimci olma nedenleri ülkelere ve kültüre bağlı olarak farklılık göstermektedir. Nitekim 

ABD’de, kadın girişimcilerin iş kurma nedenleri arasında, bağımsızlık isteği, kararları kontrol 

edebilme isteği gibi nedenler belirirken; Türkiye’de kadınların haneye ek gelir sağlayabilmek 

amacıyla ve ücretli bir işte çalışmak isteyip bu tür bir iş bulamayan kadınların başvurdukları bir 

seçenek olarak ortaya çıkmaktadır (Samsun Ticaret ve Sanayi Odası). 

Kadın girişimciliğinde özellikle kendini gerçekleştirme isteği gibi unsurlar,  kadınların girişimciliğe 

olan ilgisini arttırmaktadır. Ne var ki, Türkiye’de yapılan çalışmalar kadın girişimcilerin, 

girişimcilerin genel olarak karşılaştıkları birtakım problemlerin yanı sıra, kalıplaşmış sosyal ve 

kültürel roller, eğitim yetersizliği, aile tepkileri, iş yükü fazlalığı, sermaye eksikliği, erkeklere 

bağımlılık gibi sorunlarla uğraşmak zorunda kaldıklarını da göstermektedir (Kutanis ve Hancı, 

2004).

Kadın girişimcilerin en sık karşılaştıkları sorunlara baktığımızda ise, cinsiyet kaynaklı aile ve 

toplum baskısı, cinsiyete dayalı rol ayrımcılığı gibi sosyal engellerin yanı sıra, tecrübesizlik, eğitim, 

gerekli iş bağlantılarına sahip olmama ve en önemlisi sermaye eksikliği gibi birtakım engellerle 

de karşı karşıya kaldıkları görülmektedir. Ayrıca, kadınların iş yaşamında yer bulmasının, 

toplumların kültürel algıları ile ilgili olduğu söylenebilir. Kadınların iş yaşamında yer alması ile 

ilgili dinamikler, gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlarda farklılık gösterir. Toplumların iktisadi 

anlamda gelişmişlik düzeyi ve kalkınma düzeyi ne kadar yüksekse o toplumdaki girişimcilerin 

sayısı da o kadar fazla olacaktır. Toplumlar kadın ve erkek olarak iki farklı cinsiyetten oluştuğu 

düşünülürse, bir tarafın iktisadi hayatta yer almadığı ve üretimde bulunmadığı toplum düzeninde 

kalkınmanın bir bacağı eksik olacaktır. Ancak bazı toplumlarda kadınların rol tanımlamalarındaki 

eksiklik o toplumlarda kadınların iş yaşamında yer almalarını zorlaştırmaktadır. 

Türkiye’de kadının çalışma yaşamındaki niteliklerini inceleyen Yıldız (1985), kadınların ayrıştırılmış 

(örneğin; hizmet sektöründe kadınların çok olması ve / veya sanayi sektöründe dokuma, gıda 

gibi dallarda kadın çalışanların fazla olması), daha az beceri gerektiren işlerin yanı sıra; en 

rutin, tekrar gerektiren, en az doyum sağlayan ve en az inisiyatifin kullanıldığı işlerde yoğun 

olarak yer aldığını, yükselme olanaklarının da bu yüzden erkeklere göre daha zayıf kaldığını 
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belirtmiştir. Yıldız (1985), kadınların, karar alıcı, yönetici, düzenleyici ve sorumluluk gerektiren 

işler yapmaktan çok, kararları uygulayan, yönetilen, emir ve görevleri yerine getiren konumunda 

olduklarını ve görece daha düşük ücretlendirildiklerini ortaya koymuştur.

Kadının sektörde iş bulmada ve bu işe devam etmede yaşadığı zorluklar, kadınların girişimcilik 

gibi istihdam türlerine olan ilgisini canlı tutmaktadır. Kendi hesabına bir iş kurmak ve dolayısıyla 

girişimci kadın olmak, kadınların istihdamla ilgili yaşadıkları sıkıntıları aşarak iş piyasasına aktif 

katılımlarını sağlayacak olumlu bir gelişme olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadının iş yaşamında 

girişimci olarak yer alması kendini daha bağımsız hissetmesine, özgür hareket edebilmesine, 

insanlar arası ilişkilerini güçlendirerek sosyal alanda daha görünür olmasına olanak sağlamaktadır 

(Ecevit, 1993). Önemli bir diğer ayrım ise erkek girişimcilerin ekonomik beklentilerinin, kadın 

girişimcilerin ise kişisel beklentilerinin ön planda olduğu, buna bağlı olarak da, kadın girişimcilerin 

erkeklere nazaran daha fazla sosyal desteğe ihtiyaç duydukları şeklindedir (Kutanis, 2003).

Diğer taraftan girişimci kadınların, firmaların kuruluş aşamalarında veya kendilerinin işe 

başladıkları dönemlerde iş ile ilgili beklentilerini düşük seviyede tuttukları ve bu yolla da hayal 

kırıklığına uğramadıkları, hatta tam tersine tatmin hissine ulaşabildikleri belirlenmiştir (Kutanis 

ve Alparslan, 2006). Yine erkek girişimcilerin ilk işlerini genellikle imalat ve inşaat sektörlerinde 

kurmalarına karşın, kadın girişimciler; hizmet sektörü, eğitim, danışmanlık, halkla ilişkiler, sağlık 

alanlarında ilk işlerini kurdukları belirtilmiştir (Delmar, 2003). Kadınların cinsiyet rolleri esas 

alınarak, kadına özgü ve erkeğe özgü olarak tanımlanabilecek işler konusunda da ayrımlaşmalar 

bulunduğu dile getirilmektedir (Yetim, 2008). Buna göre sektöre giriş kolaylığı ve daha az 

sermaye ve donanım gerektirmesi gibi nedenlerle, girişimci kadınların genellikle gıda, hazır 

giyim, turizm, sigortacılık, sağlık ve temizlik sektörlerinde yoğunlaştıkları söylenebilir (Nayırlı, 

2008).

Bununla birlikte Türkiye’de kadınların ekonomik faaliyetlere katılımlarının sınırlı olması 

genellikle; aile içindeki rol, bu role bağlı tercihler ve aile içindeki ataerkil ilişkilerle açıklanmaya 

çalışılmıştır. Kadınların Türkiye’de girişimcilik faaliyetleri temelde yapısal uyum politikalarının 

etkisiyle, azalan hane gelirlerine yönelik geliştirilen “kadınların kendi başlarına küçük işyeri 

kurma girişimlerine” dayanmaktadır. Kadınların gerek haneye ek gelir sağlamak ve gerekse 

ücretli işlerde çalışma çabalarının artması onların ekonomik faaliyetlere girişini hızlandırmıştır. 

Fakat Türkiye’de özellikle başvurulan işlere uygun eğitim ve becerisi olmayan kadınların iş bulma 

şanslarının son derece zayıf olması, zorunlu olarak kadınları kendi işinde çalışmaya sevk etmiştir 

(Yetim, 2008).
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2.2. Kadın Girişimciliği ve Türkiye: Mevcut 
Durum Analizi

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde kadın girişimciliği üzerine yapılan çalışmaların oldukça 

sınırlı olması, kadın girişimcilerin rolünün girişimcilik sürecinin ve sonrasında etkinliğinin ne 

oranda olduğunu anlamayı zorlaştırmaktadır. Kadın girişimciliği adına mevcut durumu analiz 

ederken bu konuda daha önce yayınlanmış raporların sonuçlarına yer vermek gerekmektedir. 

Ekim 2012 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye’de kurumsal olmayan kadın nüfusu 37,2 milyondur. 

15 yaş üzerindeki kadın sayısı 27,9 milyondur. Çalışan kadın sayısı ise sadece 7,6 milyondur. 

Yine TÜİK (2012) işgücü istatistiklerinde kadın ve erkeklerin işgücü piyasasındaki konumları 

araştırılmış ve istihdam içinde olan kadınların erkeklerle kıyaslandığında ise % 54,3 ile ücretli 

ve yevmiyeli işlerde olduğu görülmüştür. Yine aynı kaynaktaki verilere göre, işveren olarak 

kadın, istihdam piyasasından % 1,3’lük bir pay aldığı almaktadır. Öte yandan, Türkiye’de 

kadın girişimcilerin 35 – 45 yaş arasında iş kurdukları görülmektedir. Bunun nedeni kadınların, 

ücretli işten çıkartılmaları ya da emekli olmalarının sonrasında iş kurmaları veya bu yaşa kadar 

çocuklarını büyütmüş olmalarıdır (Karakoç vd.,2008).

Bunun yanında, yapılan bir araştırmada kadınların Türkiye’de “aileye ek gelir sağlama”, “eğitim 

seviyesinin düşüklüğü nedeniyle iş bulamama” gibi nedenlerle girişimci olabildikleri gibi, 

“bağımsız, özerk ve üretken olma” amaçlarıyla da girişimci oldukları sonucuna varmıştır.6 

Kadınların işgücüne katılım oranının oldukça düşük olduğu Türkiye, OECD ülkeleri ile 

karşılaştırıldığında, OECD ülkelerinde kadınların işgücüne katılım oranı ortalama % 61,8 iken 

ülkemizde bu oran % 28,8 olduğu görülmektedir. OECD ülkeleri arasında Türkiye’den sonra en 

düşük katılım oranına sahip ülke ise % 46 ile Meksika’dır.  

GEM’in 2010 yılında yayınladığı raporda hem Türkiye’deki girişimcilik faaliyetleri hem de 

Türkiye’deki demografik unsurların girişimcilik faaliyetlerindeki farklılıklarına değinilmiştir. 

Rapora göre, Türkiye’de girişimcilerin % 70’i erkektir. Sonuçlara göre Türkiye’de insanlar girişimci 

olmadan önce kamu veya özel sektörde çalışmayı tercih etmektedirler. Öte yandan yüksek 

eğitim görmüş olanların daha ileri yaşta ve fırsat odaklı (opportunity-driven), eğitim düzeyi 

6  http://www.samsuntso.org.tr/duyuru_haber/kadin_girisim01.pdf
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düşük olanlar ise ihtiyaç odaklı (neccessity-driven) girişimcilik faaliyetlerinde bulunmaktadırlar.  

Raporda Türkiye genelindeki bilgilerin yanı sıra cinsiyet ile ilgili bulgulara da yer verilmiştir. 

GEM (2010) Türkiye’de toplam girişimcilik faaliyetleri incelendiğinde kadınların erkelere oranını 

“1/3” olarak tanımlamıştır. Türkiye’de yüksek eğitim görmüş kadınlar kendi işlerini kurmaktan 

ziyade, çalışan olmayı tercih ettikleri sonucuna varmıştır. Rapor 2008 – 2010 yıllarının 

karşılaştırmasında ise kadınların ilk girişimcilik (early-stage) oranlarında artış (2008’de % 2,44, 

2010’da % 3,67) olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte Türkiye’de girişimcilik faaliyetleri sahiplik 

adına değerlendirildiğinde kurulmuş işletmelerin % 3’ünün kadınlara, % 15’inin ise erkelere ait 

olduğu tespit edilmiştir.  GEM 2012 yılında yayınladığı küresel raporda ise Türkiye ile ilgili genel 

değerlendirmelerde de bulunmuştur. Türkiye’nin bölgedeki diğer ekonomilerle kıyaslandığında 

girişimcilik anlamında büyüyen bir yapıya sahip olduğunu belirtmiştir. Ankara ilini temel 

aldığımızda sonuç çok daha şaşırtıcıdır. Kamu istihdamının kalbi Türkiye’nin başkenti Ankara 

için % 25’lik bir oran oldukça düşük ve hayal kırıklığı yaratacak bir tabloyu da gözler önüne 

sermektedir7 (Aşık, 2012,). 

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) Mayıs 2013’te yayınladığı raporda Türkiye’de kadın 

emeği ve istihdamına ilişkin betimleyici yapıyı ortaya koymuştur. İstidama ilişkin 12 ilde 

değerlendirmede illerdeki kadın istihdamının durumunu ve kadınların çalışma yaşamına 

katılımına ilişkin faaliyetleri incelemişlerdir. KEİG raporu TÜİK verilerinden de faydalanmıştır. 

Söz konusu rapora göre Ankara’da kadınların işgücüne katılım oranı % 29,5, istihdama katılım 

oranı % 23,5’dir. Ankara’da kadın istihdamının sektörel dağılımı incelendiğinde hizmetler % 83, 

sanayi % 10 ve tarım % 7 olarak betimlenmektedir (TÜİK 2012).  Ankara’da yürütülen girişimcilik 

faaliyetlerinde İŞKUR tarafından 2012 yılı içinde 15 adet girişimcilik kursu açılmış, bu kurslara 

511 kadın katılmıştır. Öte yandan 2012 yılında TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ile KOSGEB 

ortaklığında girişimcilik kursları düzenlenmiştir.

Kadın girişimciliğinin Türkiye’de mevcut durumu son dönem verileri, ulusal ve uluslararası 

araştırma sonuçlarıyla yukarıda verilmiştir. Kadın girişimciliğinde ekosistemin önemli bir parçası 

olan sivil toplum kuruluşlarının da faaliyetleri önem taşımaktadır.

7  Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli gibi görece daha az gelişmiş bölgelerde kadınların işgücüne katılım oranı % 25,4 tür.
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2.3. Türkiye’de Kadın Girişimciliğinin Gelişimi 
ve Sivil Toplum Kuruluşları

Kadın istihdamının arttırılması ana hedefiyle Türkiye’de kadın girişimciliğine yönelik atılan en 

büyük adımlar 90’lı yıllarda gerçekleşmiştir. 90’lı yıllarda kendini gösteren ekonomik kriz ve 

sonrasında ortaya çıkan yüksek işsizlik oranıyla baş edebilmek için kadın girişimciliği çözüm 

aracı olarak öne sürülmüştür. Kadın girişimciliğine ilişkin atılan adımların kadının statüsünün 

güçlendirilmeye çalışılması açısından önemi büyüktür. Bu doğrultuda 1990 yılında Çalışma 

ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olarak Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü – KSGM 

kurulmuştur. Bugün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın bünyesinde faaliyetlerine devam 

eden ve kadın girişimcinin finansmana erişimi konusunda yaptığı ortaklıklarla çalışmalarını 

sürdüren KSGM, kadının sosyal yaşamın her alanında güçlendirilmesi ve kadın istihdamının 

arttırılması ana hedefiyle birçok çalışmaya destek vermiş ve bu şekilde kadın girişimciliğinin 

geliştirilmesi konusunda da bir takım etkileri olmuştur. 

KSGM’nin yürüttüğü Küçük Girişimcilik Projesi kapsamında 1995 yılında yedi ilde gerçekleştirilen 

anketler ile kadın girişimcilerin finansal hizmetlere ulaşmasını kolaylaştırmaya yönelik politika 

önerileri getirmiştir. Yine 1995 yılında atılan bir diğer önemli adım ise Türkiye Esnaf ve 

Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)’in AB fonları ile hazırladığı ve 2002 – 2004 yılları arasında 

uyguladığı “Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi Projesi”dir. Başarılı bir şekilde yürütülen ve 

kadın girişimciliği konusunda ciddi etkiler uyandıran projenin 2007 – 2009 yıllarında ikincisi 

gerçekleşmiş ve bu iki projenin sonucunda toplamda (ilkinde 1630 ve ikincisinde 6291 kişi olmak 

üzere) 7922 kadın eğitilmiş ve ikinci projede 255 kadın işyeri açmıştır. 

Kalkınma Bakanlığı’nın, o zamanki adıyla Devlet Planlama Teşkilatı’nın,  beş yıllık devlet stratejisini 

belirlediği kalkınma planlarının 2001 – 2005 yıllarını kapsayan sekizincisinde ilk kez kadın 

istihdamının ve kadın girişimciliğinin geliştirilmesine yönelik stratejik hedefler belirlenmiştir.  

Onuncu Kalkınma Planı’nda ise öncelikli programlar dâhilinde işgücü piyasasının etkinleştirilmesi 

ve kadın istihdamının arttırılmasının bir yolu olarak kadın girişimcilere uygulanması gereken 

özel bir destek programından bahsedilmektedir. Her ne kadar bu zamana kadar kadın ve kadın 

istihdamı konusu hükümet politikaları arasında yerini almış olsa da, konunun doğrudan “kadın 

girişimciliği” şeklinde adlandırılarak özel bir yer verilmiş olması, konunun kavramsal açıdan da 

farkındalık yaratmış ve yaratacak olduğunun bir göstergesi olarak düşünülebilir.
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Türkiye’de kadın girişimciliğin artırılmasında oluşturulacak ekosisteminin önemli bir parçası da 

STK’lar ve faaliyetleridir. Söz konusu kuruluşların faaliyetlerine de mevcut durum analiz içinde 

yer vermek gerekmektedir. 

Kadın girişimcilerin güçlenmeleri açısından STK’lar içerisinde, TİKAD (Türkiye İş Kadınları 

Derneği), KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği), TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, 

Turkish WIN (Turkish Women’s International Network) ve ANGİKAD (Ankara Girişimci İş 

Kadınları Derneği)’dan bahsetmek gerekir. Bununla birlikte, KEDV (Kadın Emeğini Destekleme 

Vakfı), KADAV (Kadın Dayanışma Vakfı), ÇKGV (Çağdaş Kadın ve Destek Vakfı), KA-DER 

(Kadın Adayları Destekleme Derneği) ve KAMER-KM (Kadın Merkezi) gibi kuruluşlar da kadın 

güçlenmesini ve kadın haklarını savunan sivil toplum kuruluşlarındandır. Ancak girişimcilik 

konusu ile doğrudan bağlantılı olmadığı için bu raporda ayrıntılı olarak yer almamıştır.  

Kadın STK’lar içinde Türkiye genelinde faaliyet gösteren önemli bir yapılardan bir tanesi, Türkiye 

İş Kadınları Derneği (TİKAD)’dir. Dernek iş kadınlarını ve çalışan kadınları bir araya getirerek, 

kamuoyunda etkisini artırmak ve Türkiye’yi ve tüm dünyayı ilgilendiren toplumsal ve küresel 

olaylara karşı Türkiye’deki kadınlar olarak söz sahibi olmak ve sürece dâhil olmak amacıyla 

Mart 2004’te kurulmuştur. Kadın çalışanların iş dünyasındaki statülerini sağlamlaştırmak ve 

yatırımcılarla iş birliği yapmaları için çeşitli ortamlar yaratan dernek, kadın girişimcilerin de bilgi, 

tecrübe, eğitim gibi ihtiyaçları gidererek girişimci sayısını arttırmaya çalışmaktadır. Dernek 

aynı zamanda çeşitli eğitimler, toplantılar, çalışma ziyaretler vesaire kapsamında elde ettikleri 

bulgu, şikâyet, öneri ve sonuçları ilgili otoritelere aktarmayı da kendilerine görev bilmiş ve bir 

bakıma karar alma süreçlerinde etki sahibi olmuşlardır. Dernek yalnızca kadın konularında 

değil, spordan sanata, insan haklarından siyasete, yalnızca Türkiye’deki sorunlara değil, tüm 

dünyadaki küresel problemlere karşı Türkiye’deki kadınlar olarak açıklamalarda bulunmakta, 

çözüm yolları üretmeye çalışmakta ve bu kapsamda araştırma, çalıştay, toplantı, konferans, 

çeşitli projeler gibi birçok faaliyette bulunmaktadır. Dernek yaptığı faaliyetleri genellikle ilgili 

kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ve ortaklığı ile gerçekleştirmektedir. 

Türkiye’de kadın girişimciliği konusunda çok önemli bir rol oynayan Türkiye Kadın Girişimciler 

Derneği (KAGİDER), 2002 yılında 38 kadın girişimci tarafından kurulmuştur. Üye sayısı bugün 

292 kişiye ulaşan KAGİDER kadın girişimciliğinin toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinden 

hareketle ülke çapında çeşitli sektörlerde aktif bir şekilde yer alan ve “kadın girişimciliği” 
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dendiğinde Türkiye’de yaptığı çalışmalarla ilk akla gelen STK’lardan birisidir. Kadının bir birey 

olarak ekonominin özgür ve aktif bir parçası olması misyonuyla yola koyulan KAGİDER, 

kurulduğu günden bugüne AB sürecinde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ve kadınları 

ilgilendiren konularda katılım sağlamak amacıyla yürütülen “Avrupa Birliği Yolunda Kadın Projesi”, 

İstanbul’da kurulan ve kadın girişimcilere başlangıç döneminde destek olmak amacıyla faaliyete 

geçirilen “Kadın Girişimci Geliştirme Merkezi - KAGİMER”, üniversite öğrencisi genç kadınları 

iş dünyasına hazırlamayı ve girişimciliğe özendirmeyi hedefleyen Genç Kadınlar Staj Projesi 

ve kadın STK’larına ulaştırılmak üzere oluşturulan “Kadın Fonu” gibi pek çok etkili çalışmada 

bulunmuştur. KAGİDER’in bu zamana kadar yaptığı çalışmalar incelendiğinde, derneğin 

genellikle AB projeleri çerçevesinde ve bölgesel ölçekte projeler yürüttüğünü söyleyebiliriz, öyle 

ki yapılan çalışmalar genellikle gelişmişlik seviyesi nispeten daha düşük olan Doğu ve Güney 

Doğu Anadolu bölgelerinde gerçekleşmiştir. Derneğin son dönem faaliyetlerinin ise artık ulusal 

hatta küresel ölçekte yürütüldüğünü söylemek mümkündür. 

KAGİDER tarafından organize edilen “Kadın Girişimcilik ve Liderlik Zirvesi”, “Geleceğe Yatırım 

Yapın” konferansı, ‘’Avrupa Kadın Girişimcileri Mentor Ağı’’ projesi gibi çalışmalar derneğin 

ulusal düzeyde ses getirmiş ve böylece Türkiye’de kadın girişimciliği konusuna dikkatleri 

çekerek bu konudaki çalışmalara önderlik etmiştir. Dernek, kadın girişimciliğini arttırmaya 

yönelik çalışmalarını genellikle tek başına değil, çeşitli kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları 

ve STK’lar ile işbirliği içerisinde yapmaktadır. Özel sektör ile yapılan işlerde “sponsorluk” 

ilişkisi yerine “paydaşlık” ilişkisi kurmasıyla, ekosistemdeki paydaşların sayısını arttırarak kadın 

girişimciliğinin daha geniş kitlelerce savunulmasını sağlamıştır. 2008 yılından beri Türkiye çapında 

birçok ilde gerçekleştirilen girişimcilik eğitimi verilip, girişimcilik hikâyelerinin paylaşıldığı Kadın 

Girişimci Buluşmaları, 2007’den beri kadın girişimcilerin, ekonomik ve sosyal girişimci ruhunu 

ortaya çıkartarak Türkiye’deki tüm kadınlar için rol model oluşturacak başarı hikayelerinin 

duyurulmasını sağlayan “Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması” ve Türkiye’de faaliyet gösteren 

kadın derneklerini bir araya getiren etkinlikler ile KAGİDER kadın girişimciliğinin güçlenmesinde 

kayda değer bir etkide bulunmuştur. 

Kadın girişimciliğini güçlendirmeye yönelik kurulan ve Türkiye’deki neredeyse tüm illerde birden 

teşkilatlanarak kadın girişimciliği konusunda çok büyük bir yankı uyandıran bir diğer oluşum ise 

2007 yılında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gerçekleştirilmiştir. TOBB’un 

önderliğinde faaliyete geçen TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ülkedeki potansiyel kadın 
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girişimcilerinin nicelik ve nitelik yönünden geliştirilmesi ve daha donanımla hale getirilmesi 

amacıyla politikalar üretmeyi ve girişimcilik kültürünün kadınlar tarafından benimsenmesine 

öncülük etmeyi amaçlamıştır. Kadın işsizliğini ve kadının karşılaştığı sosyal ayrımcılığı önlemek 

ve kadının iş yaşamına katılımını arttırarak toplumsal kimliğini güçlendirmek üzere yola çıkmıştır. 

Kurul illerde yer alan bağlı bulundukları ticaret ve sanayi odaları ile işbirliği halinde Türkiye’nin 

birçok il ve ilçesindeki kadınlara hem girişimcilik hem de çeşitli teknik eğitimler vermekte ve 

danışmanlık sunmaktadır. 2010 verilerine göre TOBB Kadın Girişimciler Kurulunun il kurul 

listesinde 79 ilden 1472 üye bulunmaktadır.8 TOBB Kadın Girişimciler Kurulu aynı zamanda 

KOSGEB ile işbirliği yaparak birçok ilde kadınlara yönelik uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin 

düzenlenmesine destek olmaktadır.

Yerelde kadın girişimciliğini destekleyen sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra, bir de uluslararası 

alanda kadın girişimcileri ve çalışanları bir araya getirmeyi amaçlayan Turkish Women’s 

International Network, yani kısa adıyla Turkish WIN’den bahsetmek gerekir. Kurucusu Melek 

Pulatkonak’ın deyişiyle; “Turkish WIN Türkiye ile aile, kültür ve profesyonel bağları olan 

kadınları bir araya getiren ilk uluslararası iletişim ağı”dır.9 2010 yılında faaliyete geçen ve bugün 

Türkiye ve Türkiye dışından 4000 üyesi bulunan Turkish WIN İstanbul, New York, Boston, San 

Francisco ve Londra’da Türkiyeli kadınları bir araya getiren aktiviteler düzenlemektedir. 

Turkish WIN’in yaptığı faaliyetler arasında; farklı sektörlerden seçilen konuşmacıların 

bir platformda fikir ve hikayelerini paylaştıkları Turkish WIN Konuşmaları, Tech Connect 

mentörlük programı, online servisler, Diaspora ve Türkiye arasında köprü görevi gören farklı 

fikir ve kaynakları paylaştıkları WIN-WIN projeler ve kampüslerdeki genç kadınları bir araya 

getiren kampüs projesi olmak üzere beş temel faaliyet alanı bulunuyor. Turkish WIN’in kadın 

girişimciler için yapmış olduğu en önemli faaliyet mentörlük programıdır. Turkish WIN, üyeleri 

ve Türkiye ve dünyadan önemli girişimciler, yatırımcılar, akademisyenler, öğrenciler ve orta ve 

üst kademe yöneticiler arasına mentör eşleştirmesi yaparak bu gruplar arasında fikir alışverişinin 

ve bağlantıların artmasını sağlamaktadır. 

 

Ankara’da kadın girişimciliği konusunda bahsedilmesi gereken bir diğer sivil toplum kuruluşu 

da 2007 yılında kurulan Ankara Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD)’dır. Tarımdan 

8  http://www.kadingirisimciler.org.tr

9  http://www.halklailiskiler.com/turkishwin-nedir-merak-edilenleri-sorduk.html
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sigortacılığa, dış ticaretten reklamcılık sektörüne kadar çok çeşitli sektörlerden 90’ı aşkın 

üyesi bulunan ANGİKAD girişimci kadınlara çalışma hayatlarında ve girişimcilik süreçlerinde 

rehberlik ve öncülük ederek destek olmayı ve bu şekilde kadınlar arasında girişimciliği teşvik 

etmeyi amaçlamıştır. Ulusal ve uluslararası çapta birçok çalışma yapan ve proje yürüten dernek, 

her ay farklı bir üyesine ziyaret ederek, kadın girişimciliğini güçlendirecek rol model havuzu 

yaratmaktadır. Önceki yıllarda da yine aylık seminerler düzenleyerek farkındalık çalışmalarına 

bulunmuşlardır. ANGİKAD’ın girişimcilik ile ilgili gerçekleştirdiği projelere ise, Çağdaş Yaşamı 

Destekleme Derneği bursiyeri olan üniversiteli genç kız öğrencileri girişimciliğe teşvik etmek 

amaçlı gerçekleştirilen “ANGİKAD Kardelenler Girişimcilik Kampı” örnek gösterilebilir. 

 

Yukarıda belirtilen tüm bu sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları bu çalışmaların, bir eksikliği 

gidermek, bir soruna çare bulmak üzere yola çıkılarak gerçekleştirildiğini ve toplumsal bir etki 

yarattığını söylemek mümkündür.

Kadın girişimciye yönelik finansman desteklerine baktığımızda ise bankacılık sektörünün 

etkinliğine de yer vermek gerekmektedir. Türkiye’de kamu bankalarının, sübvansiyonlu kredi 

sistemleriyle küçük ve orta boy işletmelerin desteklenmesinde önemli rolleri bulunmaktadır. 

Kadın girişimcilerin, işlerini kurarken veya büyütürken ihtiyacı olan krediyi almalarında 

bankaların talep ettiği ek teminat sorununa bir çözüm olarak ve genç ve kadın girişimciliğin 

geliştirilmesi amacıyla, 1991 yılında Kredi Garanti Fonu - KGF kurulmuş ve birçok banka bu 

fona ortaklığa girmiştir. Birçok bankanın bu fonla işbirliği yaparak sunduğu girişimcilik destek 

paketleri ile kadın girişimcilerin de bankalar nezdinde kredi alabilirlik olanı artmıştır. Öte yandan 

girişimcileri finansal açıdan destekleyen kuruluşlar içerisinde “Grameen Mikro Kredi Projesi”, 

“Türkiye Kalkınma Vakfı ve Sosyal Riski Azaltma Projesi” yer almaktadır. 

Kadın girişimciliğini yaygınlaştırma konusunda 2011 - 2015 KOSGEB Strateji Planı’na da yer 

vermek gerekmektedir. Söz konusu stratejik raporda stratejik amaçlar içinde “Girişimcilik 

kültürünü geliştirmek ve başarılı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek” yer almaktadır. 

Bu amaç doğrultusunda kadın girişimciliğini geliştirmek hedefi kurgulanmış ve yeni girişimci 

desteğinden faydalanan kadın girişimci sayısı, kadın gruplarına özel eğitim programı sayısı, 

İŞGEM’lerde yer alan kadın girişimci oranı performans göstergeleri olarak tanımlanmıştır. 

Performans göstergeleri incelendiğinde 2011 – 2013 yılları arasında hedeflenen performans 

göstergelerinin sağlandığı görülmektedir.
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Öte yandan 16 – 17 Mayıs 2013 tarihlerinde Çorum Belediyesi’nin ev sahipliğinde, düzenlenen 

“1. Uluslararası Katılımlı Kadın Girişimcilik Çalıştayı”, sonuç raporunda da bölgesel farklılıklar 

ve ihtiyaçlar dikkate alınarak kadın girişimciliği ile ilgili yeni politikalar üretilmesi gereği 

vurgulanmıştır. Çalıştay sonucunda oluşturulan raporda özellikle bölgesel farklılık adına bazı 

öneriler geliştirilmiştir. Bu öneriler içerisinde şunlar yer almaktadır;

•	 Ekonomik ve sosyal olarak toplumda dezavantajlı olan ve kırsalda yaşayan kadınların 

mikro – kredi tipi sistemlerle girişimciliğe teşvik edilmesi,

•	 Girişimcilik olgusunun cinsiyet temelli olmadığına ilişkin bir algı değişikliğine ilişkin 

bilincin arttırılması,

•	 Kadın girişimciler için özel düzenlemeler yapılarak belirli bir süre ile vergi indirimi 

yapılması gereği,

•	 Başarılı kadın girişimcilerin hayatına medyada yer verilmesi ve özellikle Anadolu’daki 

kadınlara ilham olacak, küçük işletmecilik faaliyetleri ile başlamış ve büyümüş kadın 

girişimcilerin örnek verilmesine dikkat edilmesi,

•	 İl bazında kadın girişimciliği enstitüleri veya akademileri kurulması gereği,

•	 Kadın girişimcileri desteklemek üzere kadın girişimcilere yardımcı olacak kurum, 

kuruluş ve kişilerin koçluk ve mentörlük uygulamalarının artırılması,

•	 İl bazında kadın girişimci rol modelleri eğitim kurumlarında ve sosyal yaşamda ön 

plana çıkarılması gereği,

•	 Girişimcilik eğitimlerinin ve özellikle uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin artarak 

devam ettirilmesi ve girişimcilik eğitimlerinde standardizasyon sağlanması gereği,

•	 KOSGEB’in yeni girişimcilere verdiği hibe miktarı ya da miktarları artırılması,

•	 Kadın girişimcilere teknoloji kullanımı ile ilgili eğitimler verilmesi.
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Yukarıdaki değerlendirmeler ve yayınlanan raporlar göz önünde bulundurulduğunda,  kadın 

girişimciliğinin artırılması özellikle yerel kalkınmanın itici gücü olduğu ve il bazında yapılan 

değerlendirmelerin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda kadın girişimcilerin profillerin 

belirlenmesi ve girişimcilik sürecindeki deneyimleri gelecekte kadın girişimcilerin oluşmasındaki 

dinamikleri ortaya çıkarmak adına çok önemlidir. Dolaysıyla bu çalışmada Ankara ili temel 

alınmış ve il bazında kadın girişimcilerin hikâyelerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Bu 

amaç doğrultusunda Ankara ili merkez ve 8 ilçeden oluşturulan kadın girişimciler havuzundan 

41 kadın girişimcinin hikâyeleri ortaya çıkarılmıştır. Kadın girişimcilerin hikâyelerindeki temel 

dinamiklerin neler olduğunu ortaya çıkararak stratejik bir yol haritası oluşturmak adına sahada 

yapılan araştırmaya ek olarak “Kadın Girişimciler Çalıştayı” gerçekleştirilmiştir. Saha çalışmasının 

ve çalıştayın bulguları 3. Bölüm’de yer almaktadır.
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3. BÖLÜM:
ANKARA MERKEZ VE ÇEVRE İLÇELERİNDEKİ 
BAZI KADIN GİRİŞİMCİLERİN PROFİLLERİNİN 
ANALİZİ: SAHA ÇALIŞMASI VE ÇALIŞTAY

3.1. Araştırmanın Amacı ve Temel Sorunsalı

Bu araştırmada, Ankara merkez ve çevre ilçelerine odaklanılarak, kadın girişimcilerin 

ortaya çıkmasını sağlayan etkilerin ve yerel dinamiklerin neler olduğunun araştırılmasını 

amaçlanmaktadır. Bu çalışmada özellikle kadın girişimci hikâyelerinin ortaya çıkmasındaki 

sosyal (eğitim düzeyleri, kişilik, sosyal kimliklerinin nasıl tanımlandığı, girişimcilik motivasyonları, 

girişimcilikte karşılaşılan zorluklar, öneriler), kültürel (yaşadıkları bölgenin farklı özellikleri) ve 

ekonomik (sermaye) etkiler araştırılacaktır. Bu çalışmayla kadın girişimciliğinin desteklenmesine 

ilişkin dinamikler ortaya çıkarılacak ve kadın girişimciliğinin yaygınlaştırılmasındaki yerel etkenler 

tartışılacaktır. Bu bağlamda Ankara merkez ve ilçelerinde yerel anlamda kadın girişimcilerin 

durumuna ilişkin bir desen çıkarılacak ve Ankara’da kadın girişimciliğinin mevcut durumu ve 

geleceğine ilişkin projeksiyon sağlanarak, kadın girişimciliğinin yaygınlaştırılmasına yönelik 

stratejik yol haritası hazırlanacaktır.

3.2. Araştırma Örneklemi ve Yöntemi

Bu çalışmada nitel analiz yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, nitel analiz yöntemlerinden yarı 

yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılmıştır. Nitel analiz gerçekleştirilmesindeki temel amaç, 

girişimci kadınların kendi tanımlamaları doğrultusunda ve ilk ağızdan oluşan bir yapıyla olguyu 

anlamaya çalışmaktır. Nitel analiz yöntemi de bu olguları ve olgular arası ilişkileri anlamaya 

hizmet etmektedir. Kadın girişimciliği adına belli bir bölge için stratejik yol haritası oluşturabilmek 

ve kadın girişimciliğindeki etkenleri kavramsallaştırmak ancak kadınların mülakat sürecinde 

belirtikleri her bir kelimeyi göz önünde bulundurarak gerçekleştirilebilir.

Nitel analiz yöntemi bütün olan nitel veriyi en küçük parçalara ayırarak verinin yapısını ve 

karakteristiğini ortaya çıkarmak için kullanılır. Özellikle açıklama, anlama ve yorumlama bu 
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analizin en temel yapıtaşlarıdır. Nitel analiz yönteminde, veriyi bir kez parçalayıp inceledikten 

sonra ortaya çıkan yeni veri bütünü ilk parçalanan veriden çok farklı bir hale gelebilir. Bu durum 

aslında veriyi tanımlamanın yeterli olmadığını, buna ek olarak verinin sebep olduğu olayları, 

barındırdığı nesneleri ve gösterdiği yolları da ortaya çıkarmamız gerektiğini göstermektedir. 

Analizle birlikte veriye taze ve yeni bir bakış açısı getirilmiş olunur. Bu taze ve yeni bakış açısı 

verinin ilk halinde kurulmaya çalışılan bağlantıların, anlamaya çalışılan özelliklerin ve belki 

de tahmin edilmeye çalışılan olayların daha sağlıklı görülmesini sağlar. Nitel veri analizinin 

temelinde olguyu tanımlama, sınıflandırma ve kavramlar arasındaki ilişkileri görme yatar. 

Nitel bir çalışmada örneklem büyüklüğü nicel çalışmalarda olduğu kadar önemli değildir. Bazı 

çalışmalar yalnızca uç örnekleri inceleyebilir ve örneklem sayısı bazı çalışmalar için 1 bile olabilir. 

Burada önemli olan sayının çokluğu değil, örneklemin araştırılan olgu açısından niteliği ve 

zenginliğidir. 

Araştırma, yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılarak hazırlanmıştır. Yarı yapılandırılmış 

mülakat tekniğinde araştırmacı sormayı planladığı soruları içeren mülakat sorularını önceden 

hazırlar. Buna karşın araştırmacı görüşmenin akışına bağlı olarak değişik yan ya da alt sorularla 

görüşmenin akışını etkileyebilir ve kişinin yanıtlarını açmasını ve detaylandırılmasını sağlayabilir. 

Eğer kişi görüşme esnasında belli soruların yanıtlarını başka soruların içerisinde yanıtlamış ise 

araştırmacı bu soruları sormayabilir. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniği belirli bir düzeyde 

standartlık ve aynı zamanda esneklik sağlaması nedeniyle tercih edilen bir araştırma tekniğidir.

Araştırmanın örneklem oluşturma sürecinde Ankara Kalkınma Ajansı’nın yardımlarıyla 

kaymakamlıklar ve belediyelerle iletişime geçilmiştir. Ankara’ya bağlı ilçe kaymakamlıklara 

ve belediyelere, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından yazı gönderilmiştir. Bazı belediye ve 

kaymakamlıklar, ilçelerde kadın girişimci bulunmadığına ilişkin geri bildirimlerde bulunmuştur. 

Belediyeler ve kaymakamlıklardan gelen yazılar ile çalışmanın araştırmacılarının TOBB Kadın 

Girişimciler Kurulu ve ANGİKAD’dan aldıkları geri bildirimler doğrultusunda yaklaşık 200 kişilik 

bir kadın girişimciler havuzu oluşturulmuştur. 

Söz konusu havuz içerisinden, rassal örneklem çerçevesinde 55 girişimci kadın belirlenmiştir. 55 

girişimci kadın içerisinde görüşmeyi kabul eden Ankara merkez (Çankaya, Sincan, Yenimahalle, 

Keçiören) ve 8 çevre ilçeden (Kızılcahamam, Beypazarı, Nallıhan, Güdül, Ayaş, Kalecik, Elmadağ 

ve Çubuk) toplam 41 kadınla yarı yapılandırılmış mülakat gerçekleştirilmiştir. Araştırmacılar, 

kadın girişimcilerle yaptığı mülakatlara Nisan 2013’de başlamış ve bu mülakatları Ağustos 
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2013’te sonlandırmışlardır. Tüm bu süreç boyunca araştırmacıların rassal seçtikleri 19 girişimci 

kadını Ankara merkezde, 22 girişimci kadın ise çevre ilçelerde ziyaret edilmiştir.  

41 kadın girişimci ile gerçekleştirilen mülakatlarda bir soru seti takip edilmiş ancak görüşmelerin 

gidişatına göre farklı soruların da sorulması gereği doğmuştur. Görüşmeler ses kaydına alınmış, 

daha sonra bu ses kayıtları hiçbir değişiklik yapılmadan metne dökülmüş ve bunun sonucunda 

814 sayfalık metne ulaşılmıştır. 814 sayfalık metin üzerinden MAXQDA 11 istatistik programının 

yardımıyla içerik analizi yapılmıştır. Yapılan görüşmelerin her biri ayrı ayrı birinci el veri kaynağı 

olarak programa eklenmiştir.  Görüşmeler sonucunda toplamda 199.450 kelimeye ulaşılmıştır. 

3.3. Araştırma Bulguları

Görüşme yapılan girişimci kadınların demografik bilgilerin yer aldığı Tablo 1, girişimci kadınların 

betimleyici özelliklerini de yansıtmaktadır. Görüşme yapılan girişimci kadınların demografik 

bilgileri (yaş, medeni durum, eğitim düzeyi ve doğum yeri) farklı değişkenler halinde programa 

aktarılmıştır. Medeni durum; evli, bekar ve boşanmış olarak üç farklı kategoride incelenmiştir. 

Eğitim seviyesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite biçiminde sıralanmış yüksek lisans ve 

doktora yapmış olan girişimciler üniversite seviyesinde değerlendirilmiştir. Katılımcıların nereli 

oldukları (orijinleri) ise görüşmelerde belirttikleri il ve ilçelere göre sınıflandırılmış ve kadınların 

tanımlamaları üzerine herhangi bir değişiklik yapılmamıştır (örneğin, Kızılcahamamlı bir 

girişimcinin doğum yeri Ankara olarak değiştirilmemiş, Kızılcahamam olarak bırakılmıştır). 

Araştırmaya katılan girişimci kadınlar firma ya da işlerinin bulunduğu yere göre  “merkez” ve 

“çevre” olarak iki kategoriye ayrılmıştır. “Merkez”, Ankara’nın merkezinde, “çevre” ise çevre 

ilçelerde faaliyet gösteren girişimci kadınları temsil etmektedir. Araştırmanın örneklemini, 19’u 

(%46,34) Ankara’nın merkezinde, 22’si (%53,66) de Ankara’nın çevre ilçelerinde bulunan kadın 

girişimciler oluşturmaktadır.
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Tablo 1: Örneklemin Betimleyici Özellikleri

Girişimciler Yaş Medeni 
Durum Eğitim Orijin

Firmanın 
Faaliyet 

Gösterdiği 
Sektör

Merkez/
Çevre

Akkadın Atasever 50 Evli İlkokul Ayaş Unlu Mamuller Çevre
Aşkın Kavasoğlu - Evli Lise Ankara Organik Ürünler Çevre
Aynur Gümüşsoy 48 Evli İlkokul Kızılcahamam Yöresel Ürünler/

Yiyecek
Çevre

Betül Bayındır 23 Evli Lise Nallıhan Yiyecek Çevre
Beyhan Dönmez 50 Evli Ortaokul Kalecik Yiyecek Çevre

Bilgehan Öz 43 Evli Üniversite Eskişehir Hediyelik Eşya/
Ticari

Merkez

Canan Karalar 41 Boşanmış Üniversite Ankara Üretim/Ofis 
Mobilyaları

Merkez

Derya Bek 34 Evli Lise Elmadağ Yiyecek Çevre
Fatma Taşçı 45 Bekar Lise Kızılcahamam Aksesuar Çevre

Filiz Nazlı Demir 38 Bekar Lise Ankara Taşımacılık Merkez
Gökçen Erdoğan 37 Evli Üniversite Tokat Sağlık Merkez

Göknur Atalay 52 Boşanmış Üniversite Siirt Enerji Merkez
Gül Gümüş 54 Evli Lise Van El Sanatları Çevre

Güler Manisalı 57 Boşanmış Üniversite İzmir Yönetim 
Danışmanlığı

Merkez

Gülizar Aydın 53 Evli Ortaokul Kalecik Konfeksiyon Çevre
Gülsüm Yenice 64 Evli Ortaokul Çamlıdere Yöresel Ürünler/

Yiyecek
Çevre

Hamide Şenyuva 47 Evli Üniversite Kıbrıs Danışmanlık Merkez
Hatice Gemalmaz 55 Boşanmış İlkokul Kalecik Yiyecek Çevre
Hatice Karakurt 38 Evli Lise Çubuk Süt ürünleri Çevre

Huriye Kaya 49 Evli İlkokul Beypazarı Yiyecek Çevre
İlknur Perkit 45 Evli Üniversite Karabük Üretim/Mobilya Merkez
Leyla Arslan 34 Evli İlkokul - Yiyecek Çevre

Mehlika Gider 42 Boşanmış Üniversite Karabük Halkla İlişkiler Merkez
Mehtap Tasdemir 35 Evli İlkokul Güdül El Sanatları Çevre

Müge Cantekin 35 Boşanmış Üniversite Samsun Danışmanlık Merkez
Münevver Erdoğan 50 Evli Lise Beypazarı Yöresel Ürünler/

Yiyecek
Çevre

Naciye Albayrak 46 Evli Lise Beypazarı El Sanatları Çevre
Nermin Batmaz 0 Evli Üniversite Ürgüp Üretim/Yiyecek Merkez

Neşe Sayarı 53 Boşanmış Üniversite Ankara Bilişim Merkez
Nezihe Karahan - Evli Lise Yozgat Konaklama Çevre

Nilsun Hanım 55 Boşanmış Üniversite Ankara Yiyecek Merkez
Nur Keskin 40 Evli Lise Yozgat Güzellik-Bakım Merkez

Nurcan Altıntaş 47 Evli Lise Çorum Yiyecek Merkez
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Nurgül Bük 42 Evli Lise Beypazarı Konaklama Çevre
Nurten Ceceli 55 Evli Üniversite Ankara Eğitim Merkez

Rengin Atılgan 48 Evli Üniversite Ankara Üretim/Metal Merkez
Reyhan Kütükçü 49 Evli - Yozgat El Sanatları Çevre

Rezzan Şüküroğlu 53 Evli Üniversite Balıkesir Yiyecek Merkez
Şenbahar Keskin 51 Evli Lise Nallıhan Yiyecek Çevre

Seyhan Kuş 40 Boşanmış Lise Kızılcahamam El Sanatları Çevre
Zeynep Rüstemoğlu 46 Bekar Üniversite Antakya Danışmanlık Merkez

Değişkenlerin betimleyici istatistikleri MAXQDA 11 programı kullanılarak yapılmış, her değişkene 

ait sıklık tabloları düzenlenmiş, sıklıklara ilişkin grafikler oluşturulmuştur.

Araştırmaya katılan girişimci kadınların büyük çoğunluğunun eğitim seviyesi lise (% 36,6) ve 

üniversite (% 39) düzeyindedir. Çalışmaya katılan girişimcilerin % 70,7’si evli, % 22’si boşanmış 

ve geri kalanı bekardır. Araştırmaya katılan 41 kişiden 23’ünün orijini Ankara ve çevre ilçelerden 

oluşmaktadır.   Araştırmaya katılan girişimci kadınlarının orijinlerinin yüzdesel dağılımı Ek Şekil 

3’te görülmektedir. Araştırmaya katılan 41 girişimci kadının yaş ortalaması 41,48’dir. Yaş dağılımı 

40 – 49 ile 50 – 59 yaş aralıklarında yoğunlaşmaktadır. Bu kısımla ilgili detaylı bilgileri içeren 

şekil ve tablolar, raporun son kısmında yer alan “Ek Şekiller” ve “Ek Tablolar” bölümlerinde yer 

almaktadır.  

Görüşmelerde kadın girişimcilere kendilerini sosyal kimlikleri açısından nasıl tanımladıkları 

sorulmuştur. Ayrıca tanımladıkları sosyal kimlikler içinde sıralama yapmaları istenmiştir. 

Belirtilen sosyal kimlikler 3 farklı değişken olarak (Sosyal Kimlik 1, Sosyal Kimlik 2 ve Sosyal 

Kimlik 3) analiz için programa aktarılmıştır. Sıralamada birinci olarak “Sosyal Kimlik 1” değişkeni 

kullanılmış ve sıraya göre diğer değişkenlere veriler girilmiştir. Bu üç değişkenin sıklık dağılımları 

program yardımıyla düzenlenmiş ve uygun grafikler oluşturulmuştur. 
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Şekil 1: Mülakat Yapılan Girişimci Kadınların Sosyal Kimlik Tanımlamaları (1)

Araştırmaya katılan girişimci kadınların sosyal kimlik tanımlamalarında ilk sırada % 63,4’ü ile  “anne” 

kimliği yer almaktadır.  % 24,4’ü ise kendilerini ilk olarak “iş kadını olarak” nitelendirmektedirler.  

Çalışmaya katılan girişimci kadınların sosyal kimlik tanımlamalarında ikinci sırada % 41,46 ile “iş 

kadını” yer almaktadır. 

Şekil 2: Mülakat Yapılan Girişimci Kadınların Sosyal Kimlik Tanımlamaları (2)

Girişimci kadınlar tanımladıkları sosyal kimlik sırlamalarına göre kıyaslamaları Şekil 3’te yer 

almaktadır. Şekil 3’te görüldüğü üzere kadınların kimlik tanımlamalarında “iş kadını” kimliği 10 

kişi tarafından birinci sırada 17 kişi tarafından ikinci sırada ve 7 kişi tarafından üçüncü sırada 
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tanımlanmaktadır. 41 katılımcı arasından 34’ü (% 82,92) sosyal kimlik tanımlamalarında “iş 

kadını” kimliğini kullanmışlardır. Aynı şekilde “Anne” kimliği 26 kişi tarafından birinci sırada, 6 

kişi tarafından ikinci sırada ve 1 kişi tarafından üçüncü sırada tanımlanmaktadır. Sosyal kimlikler 

arasında “kadın” kimliğinin kullanımı 4 kişi tarafından birinci sırada, 2 kişi tarafından ikinci sırada 

ve 2 kişi tarafından da üçüncü sırada görülmüştür.

Şekil 3: Mülakat Yapılan Girişimci Sosyal Kimlik Tanımlamalarının Kıyaslanması

Girişimci kadınlara işletmelerin faaliyet gösterdikleri sektörler ve işletme sahiplik durumları 

sorulmuştur. Girişimcilerin faaliyette bulundukları işler “sektör” değişkeniyle tanımlanmış 

ve sektördeki durumları “Hizmet” (H), “İmalat” (İ), “Hizmet ve İmalat” (H+İ) seçenekleriyle 

üç farklı biçimde gösterilmiştir. Ayrıca araştırmaya katılan kadın girişimcilerin konumları 

“mülkiyet” değişkeniyle tanımlanarak “tam” ve “zayıf” mülkiyet olarak iki kategoriye ayrılmıştır. 

“Mülkiyet” kavramı girişimci kadınların kendi firmaları ya da yaptıkları işlerle ilgili “kendi sahiplik 

tanımlamaları” durumu dikkate alınarak sınıflandırılmıştır. Girişimcilerin sektördeki yerlerinin 

merkez ve çevrede nasıl değiştiğini görmek adına sıklık tablosu oluşturulmuştur. Tablo 6 

girişimci kadınların mülkiyet ve faaliyet alanlarını merkez – çevre ayrımıyla göstermektedir.
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Tablo 2: Mülakat Yapılan Girişimci Kadınların Fırsat ve İhtiyaç Odaklı Girişimlerinin Sektör 
ve Mülkiyete Göre Dağılımı

Girişimciler
Merkez/

Çevre
Fırsat/İhtiyaç

Odaklı Girişimci
Sektör Mülkiyet

Akkadın Atasever Çevre İhtiyaç + Fırsat I Tam
Aşkın Kavasoğlu Çevre Fırsat H + I Zayıf
Aynur Gümüşsoy Çevre İhtiyaç H + I Zayıf

Betül Bayındır Çevre Fırsat H + I Zayıf
Beyhan Dönmez Çevre İhtiyaç H + I Zayıf

Bilgehan Öz Merkez İhtiyaç + Fırsat H + I Tam
Canan Karalar Merkez Fırsat H + I Zayıf

Derya Bek Çevre İhtiyaç H + I Tam
Fatma Taşçı Çevre İhtiyaç H Tam

Filiz Nazlı Demir Merkez İhtiyaç + Fırsat H Zayıf
Gökçen Erdoğan Merkez İhtiyaç + Fırsat H Tam

Göknur Atalay Merkez Fırsat H Tam
Gül Gümüş Çevre İhtiyaç + Fırsat H + I Tam

Güler Manisalı Merkez Fırsat H Zayıf
Gülizar Aydın Çevre İhtiyaç H + I Tam

Gülsüm Yenice Çevre İhtiyaç H Tam
Hamide Şenyuva Merkez Fırsat H Zayıf
Hatice Gemalmaz Çevre İhtiyaç H + I Tam
Hatice Karakurt Çevre İhtiyaç + Fırsat H + I Zayıf

Huriye Kaya Çevre İhtiyaç H + I Tam
İlknur Perkit Merkez İhtiyaç + Fırsat H + I Zayıf
Leyla Arslan Çevre İhtiyaç H + I Tam

Mehlika Gider Merkez Fırsat H Tam
Mehtap Tasdemir Çevre İhtiyaç H Zayıf

Müge Cantekin Merkez Fırsat H Tam
Münevver Erdoğan Çevre Fırsat H Zayıf

Naciye Albayrak Çevre İhtiyaç H + I Tam
Nermin Batmaz Merkez Fırsat H + I Tam

Neşe Sayarı Merkez İhtiyaç + Fırsat H Zayıf
Nezihe Karahan Çevre Fırsat H Zayıf

Nilsun Hanım Merkez İhtiyaç + Fırsat H + I Tam
Nur Keskin Merkez İhtiyaç H Tam

Nurcan Altıntaş Merkez Fırsat H Tam
Nurgül Bük Çevre İhtiyaç H Tam

Nurten Ceceli Merkez İhtiyaç + Fırsat H Tam
Rengin Atılgan Merkez Fırsat I Zayıf

Reyhan Kütükçü Çevre İhtiyaç + Fırsat H + I Tam
Rezzan Şüküroğlu Merkez Fırsat H + I Zayıf
Şenbahar Keskin Çevre İhtiyaç + Fırsat H Tam

Seyhan Kuş Çevre İhtiyaç H Zayıf
Zeynep Rüstemoğlu Merkez Fırsat H Zayıf
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Araştırmaya katılan merkezde yer alan girişimci kadınlardan 10’u tam mülkiyet, 9’u zayıf 

mülkiyet, çevrede bulunan girişimci kadınlardan ise 13’ü tam mülkiyet, 9’u zayıf mülkiyet olarak 

tanımlanmıştır. Çevrede kendi adına çalışan ve herhangi bir firması olmayan kadınlar da tam 

mülkiyet olarak sınıflandırılmıştır.

Tablo 2’ye bakıldığında, kadınların girişimcilerin başlangıç güdüleri değerlendirildiğinde çevrede 

yer alan 13 kadının ihtiyaç odaklı olarak, 4 kadının ise fırsat odaklı, 5 kadının ihtiyaç ve fırsat 

odaklı ise girişimciliğe başladığı görülmektedir. Merkezdeki durum ise 19 kadın girişimcinin 10’u 

fırsat odaklı yaklaşımla girişimciliğe 1 kadının ihtiyaç, diğerlerinin ise ihtiyaç ve fırsat odaklı 

girişimcilik faaliyetlerine başladıkları görülmektedir. 

Ankara merkez ve çevre ilçelerdeki girişimcilerin aşağıdaki başlıklar çerçevesinde yaptıkları 

yorumları kadınların eğitim, yaş, medeni durum ve faaliyette bulundukları bölgelere göre ayrı 

ayrı incelenmiş ve belli göstergeler ortaya konmuştur. 

Araştırmaya katılan Ankara merkezde bulunan girişimci kadınlardan 12’si hizmet, 1’i imalat, 

6’sı hizmet ve imalat faaliyetlerinde bulunmaktadır. Çevrede bulunan girişimci kadınlar 

değerlendirildiğinde kadınların 8’inin hizmet, 1’inin İmalat, 13’ünün ise hizmet ve imalat 

faaliyetlerinde bulunduğu görülmektedir.

Yukarıda belirtilen betimleyici yapıdan sonra içerik analizinin nasıl gerçekleştirildiğini açıklamak 

gerekmektedir. Görüşmelerde kadın girişimcilere girişimciliği nasıl tanımladıkları, girişimciliğe 

motivasyon sebepleri ve karşılaşılan zorluklar, girişimcilerin kendi kişilik özellikleri, başarılı bir 

girişimcide bulunması gereken özellikler, diğer girişimcilere önerileri, işlerinin nasıl oluştuğu 

ve doğduğu, girişimcinin etkilendiği kişi ve kurumlar, girişimcilik faaliyetleriyle ilgili gelecek 

hayalleri, girişimcilik sürecinde kimleri yanlarında görmek istedikleri ve girişimcilik faaliyetlerinin 

ilerisi için ihtiyaçları sorulmuştur.

  

Açık uçlu olan bu sorulara verilen cevaplar MAXQDA 11 programına nitel veri analizinde kodlama 

yöntemi kullanılarak aktarılmıştır. Kodlama yöntemi temelde orijinal veri kaynağı (yapılan 

görüşmelerin metne dökümü) içinden ilgili “veri parçalarının” (bit of data) alınarak kategoriler 

içine atanması sürecidir. Kodlamalar genelde kelime, kelime öbeği, cümle ya da cümlelerin kendi 

içerisinde ortaklık gösterdiği anahtar kelimeler nitel veri analizini yapan araştırmacı tarafından 
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tayin edilerek yapılır. Farklı veri kaynakları (bu araştırmada yapılan her bir görüşme) ilgili analize 

göre aynı kodlara sahip olabilir. Örneğin, girişimcilik kavramı bir görüşmede cesaret etmek ile 

anlamlandırılmışsa başka bir görüşmede de cüret etmek olarak anlamlandırılabilir. Bu kavrama 

ait anlamlar “cesaret” anahtar kelimesiyle tek bir kod altında toplanabilir. Araştırmacılar benzer 

kelime öbeklerini aynı grupta kodlamışlardır. Öte yandan bazı kodlamalar kendi içerisinde 

kategorileştirilmiştir. Kodların kategorileştirilmesi somut olandan soyuta doğru ilerleyen 

bir süreçtir. Bazı soruların analizinde somut anlamları olan kodlar daha soyut anlamda olan 

kategorilere ayrılmıştır. Daha sonra bu kodların ve kategorilerin görsel olarak ağaçlandırma 

haritaları çıkarılmış ve incelenmiştir. Araştırma boyunca toplamda 845 kodlama yapılmıştır. Bu 

kodlamaların;

•	 41’i işin doğuşu,

•	 111’i girişimciliğe yüklemem anlamlar, 

•	 129’u motivasyon sebepleri, 

•	 89’u karşılaşılan zorluklar, 

•	 187’si girişimcilerin kendi kişilik özellikleri,  

•	 114’ü bir girişimcide bulunması gereken özellikler, 

•	 72’si öneriler, 

•	 24’ü girişimcinin etkilendiği kişi ve kurumlar,

•	 34’ü işle ilgili hayaller,

•	 23’ü kimleri yanlarında görmek istedikleri,

•	 21’i girişimcinin ilerisi için ihtiyaçları ile ilgilidir.

Araştırmaya katılan girişimcilere iş fikirlerinin doğuşu ile ilgili sorular sorulmuş, her katılımcıdan bu 

süreci anlatmaları istenmiştir. İş fikrinin doğuşuna ilişkin soruya verilen cevaplar değiştirilmeden 

aşağıdaki tabloda verilmiştir.
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Tablo 3: Mülakat Yapılan Girişimci Kadınların İş Fikirlerinin Doğuşu

1 
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2 
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 Girişimci kadınların girişimcilikleri ilk girişimcilik deneyimleri ve geçmiş iş tecrübeleri ile eğitim 

durumları merkez ve çevreye göre değerlendirilmiştir.

Tablo 4: Mülakat Yapılan Girişimci Kadınların İlk Girişimcilik ve İş Deneyimlerinin 
Betimlenmesi

Girişimciler Eğitim
Merkez/

Çevre
İlk 

Girişimcilik
İş Tecrübesi

Akkadın Atasever İlkokul Çevre Evet -
Aşkın Kavasoğlu Lise Çevre Evet 8 yıl / Turizm Sektörü
Aynur Gümüşsoy İlkokul Çevre Evet -

Betül Bayındır Lise Çevre Evet Eğitim
Beyhan Dönmez Ortaokul Çevre Evet -

Bilgehan Öz Üniversite Merkez Evet 12 yıl Üretim/Pazarlama
Canan Karalar Üniversite Merkez Evet -

Derya Bek Lise Çevre Evet -
Fatma Taşçı Lise Çevre Hayır -

Filiz Nazlı Demir Lise Merkez Evet -
Gökçen Erdoğan Üniversite Merkez Evet -

Göknur Atalay Üniversite Merkez Evet Enerji Sektörü 
Gül Gümüş Lise Çevre Evet -
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Güler Manisalı Üniversite Merkez Evet 27 Yıl Yöneticilik
Gülizar Aydın Ortaokul Çevre Hayır Konfeksiyon

Gülsüm Yenice Ortaokul Çevre Evet Turizm
Hamide Şenyuva Üniversite Merkez Evet 16 Yıl Kamu
Hatice Gemalmaz İlkokul Çevre Evet -
Hatice Karakurt Lise Çevre Evet -

Huriye Kaya İlkokul Çevre Evet -
İlknur Perkit Üniversite Merkez Evet Kamu
Leyla Arslan İlkokul Çevre Hayır Ticari Faaliyet

Mehlika Gider Üniversite Merkez Hayır Eğitim
Mehtap Tasdemir İlkokul Çevre Evet -

Müge Cantekin Üniversite Merkez Evet 3 Yıl Eğitim
Münevver Erdoğan Lise Çevre Evet -

Naciye Albayrak Lise Çevre Evet Hizmet
Nermin Batmaz Üniversite Merkez Evet 12 Yıl Kamu

Neşe Sayarı Üniversite Merkez Evet 1 Yıl Kamu, - 1 Yıl yöneticilik
Nezihe Karahan Lise Çevre Evet -

Nilsun Hanım Üniversite Merkez Hayır 6-7 Yıl Konfeksiyon / Üretim
Nur Keskin Lise Merkez Evet Güzellik Uzmanı

Nurcan Altıntaş Lise Merkez Evet Danışmanlık
Nurgül Bük Lise Çevre Hayır Ticari Faaliyet

Nurten Ceceli Üniversite Merkez Evet -
Rengin Atılgan Üniversite Merkez Evet -

Reyhan Kütükçü - Çevre Evet -
Rezzan Şüküroğlu Üniversite Merkez Evet -
Senbahar Keskin Lise Çevre Evet -

Seyhan Kuş Lise Çevre Evet -
Zeynep Rüstemoğlu Üniversite Merkez Evet Üretim/Proje

Araştırmaya katılan girişimci kadınların 6’sı hariç diğer 35’i ilk girişimcilik deneyimde 

bulunmaktadır. Çevredeki kadınlardan 4’ü daha önce de girişimcilik deneyimine sahiptir. Öte 

yandan merkezdeki girişimci kadınların 17’si ilk girişimcilik deneyimini gerçekleştirmiştir. 

Girişimci kadınların iş fikirleri doğuş hikayelerini araştırmacılar ihtiyaç odaklı (neccessity – driven) 

girişimcilik ve fırsat odaklı (opportunity – driven) girişimcilik açısından değerlendirilmiştir. 

3.3.1. GİRİŞİMCİLİK KAVRAMINA YÜKLENEN ANLAMLAR

Kadın girişimcilerin girişimcilik kavramını nasıl anladıkları sorulmuştur. Kadınların “girişimcilik” 

kavramına yükledikleri anlamlar araştırmacının uygun gördüğü biçimde kodlanmıştır. Kavrama 

yüklenen anlamların temelde üç farklı kategoride olduğu gözlemlenmiştir. Bu kategoriler; 
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bireysel, firma ve sosyal olarak sınıflandırılmış ve girişimcilik kavramına yüklenen anlamlara 

ait kodlar söz konusu kategoriler altında incelenmiştir. Daha sonra ağaçlandırma haritaları 

çıkartılarak bu anlamların farklılıkları ve benzerlikleri araştırılmıştır. Kodlamalara ait sıklık 

tabloları oluşturulmuş ve uygun grafikler çizilerek yorumlanmıştır. Girişimciliğe yüklenen bu 

anlamların merkez ve çevreye göre, eğitim seviyesine göre, medeni duruma göre ilişkileri ve 

farklılık gösterip göstermediği çapraz tablolar oluşturularak incelenmiştir.

Şekil 4: Mülakat Yapılan Girişimci Kadınların Girişimcilik Kavramına Yükledikleri Anlamlar

Araştırmaya katılan girişimci kadınların bireysel, sosyal ve firma açılarından yaptıkları 

değerlendirmelerin oran ve sıklık değerleri Tablo 5’te verilmiştir.



ANKARA’DA KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ: ÖRNEKLER VE YOL HARİTASI

78

Tablo 5: Mülakat Yapılan Girişimcilik Kavramına Yüklenen Anlamların Sıklık Değerleri

Girişimcilik Sıklık % Yüzde
Bireysel Açıdan 78 70,27
Sosyal Açıdan 16 14,41

Firma Açısından 17 15,32
Toplam 111 100,00

Girişimciler girişimciliğe bireysel açıdan en çok “cesaret”, “fırsatları değerlendirmek”, “çalışmak” 

ve “yapılmayanı yapmak” anlamlarını yüklemektedirler. Kadınlar girişimciliğe firma açısından  

“işi bilmek” ve “farklılık” anlamlarını, sosyal açıdan ise “istihdam sağlamak” ve “insan ilişkileri” 

anlamlarını yüklemektedir.

Araştırmaya katılan girişimci kadınların girişimcilik kavramına yükledikleri anlamların eğitim 

düzeylerine göre nasıl farklılaştığı raporun ek kısmında yer alan Tablo Ek 10’da görülmektedir. 

Araştırmaya katılan kadın girişimcilerden eğitim seviyesi lise ve dengi olanların % 10,53’ü 

girişimciliği “cesaret”, % 1,53’ü “üretkenlik”, % 7,89’u “atak olmak” ve % 7,89’u “planlı olmak” 

olarak tanımlamıştır. Eğitim seviyesi üniversite olanların ise % 10,53’ü girişimcilik kavramını 

“cesaret”, % 10,53’ü “işi bilmek”, % 7,02’si ise “fırsatları değerlendirmek” olarak tanımlamıştır. 

Araştırmaya katılan girişimci kadınların girişimcilik kavramına yükledikleri anlamların medeni 

durumlarına göre nasıl farklılaştığı ise Tablo Ek 11’de görülmektedir.

Medeni durum ile girişimcilik kavramının tanımlanması arasındaki ilişkiye bakıldığında boşanmış 

girişimcilerin % 12,5’i girişimciliği “işi bilmek” olarak, evlilerin ise % 10,13’ü “cesaret” olarak 

tanımlamaktadır.

Araştırmaya katılan girişimci kadınların girişimcilik kavramına yükledikleri anlam faaliyetlerinin 

bulunduğu yere göre nasıl farklılaştığı da araştırma kapsamında incelenmiştir. Merkez ya da 

çevre de faaliyet göstermenin girişimcilik kavramıyla olan ilişkisine bakıldığında merkezdeki 

girişimcilerin % 10,45’i girişimciliği “cesaret”, % 8,96’si “işi bilmek”, % 7,46’sı da “fırsatları 

değerlendirmek” olarak tanımlamıştır. İlçedeki girişimcilerin % 9,09’u “çalışmak”, % 9,09’u 

“başlamak”, % 9,09’u “cesaret” ve % 9,09’u “üretkenlik” olarak tanımlamışlardır (Bkz: Tablo Ek 

12).
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3.3.2. GİRİŞİMCİLİĞE MOTİVE EDEN SEBEPLER

Araştırmaya katılan kadınları girişimciliğe motive eden sebepler analiz edilmiş ve araştırmacının 

uygun gördüğü anahtar kelimelerle kodlanmıştır. Kodlamalar kendi içerisinde incelendiğinde, 

kadınları girişimciliğe motive eden sebeplerin bireysel, toplumsal ve aile olmak üzere 

üç farklı kategoriye ayrıldığı görülmüştür. Söz konusu kategorilere göre ilgili kodlamalar 

gerçekleştirilmiştir. Daha sonra ağaçlandırma haritaları çıkartılarak motivasyon sebeplerinin 

farklılıkları ve benzerlikleri araştırılmıştır. Kodlamalara ait sıklık tabloları oluşturulmuş ve uygun 

grafikler çizilerek yorumlanmıştır. Kadınları girişimciliğe iten sebeplerin merkez ve çevreye 

göre, eğitim seviyesine göre, medeni duruma göre, yaşa göre ve doğum yerine göre ilişkileri ve 

farklılık gösterip göstermediği çapraz tablolar oluşturularak incelenmiştir.

Şekil 5: Mülakat Yapılan Kadınları Girişimciliğe Motive Eden Sebepler

Girişimci kadınları motive eden sebepler Şekil 5’te yer almıştır. Kadınları girişimciliğe motive 

eden nedenler incelendiğinde kişisel açıdan “başarma isteği”, “para kazanma isteği”, ”bağımsız 

olma isteği”, “boş duramamak” temel sebepler olarak görülmektedir. Kadın girişimcileri sosyal 

açıdan motive eden sebeplerin başında “başkalarına faydalı olma isteği” yer alırken, aile 

açısından “aile gelirine katkı” yer almaktadır. 
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Araştırmaya katılan girişimci kadınları, girişimciliğe motive eden sebeplerin eğitim düzeylerine 

göre nasıl farklılaştığı incelendiğinde, raporun ek kısmında yer alan Tablo EK 13’te de 

görülebileceği gibi; girişimci kadınlardan eğitim seviyesi ilkokul olanların % 22,2’si “aile gelirine 

katkı”, % 16,67’si “boş duramamak”, % 16,67’si “başarma İsteği”, % 16,67’si “başkalarına faydalı 

olma isteği” cevabını vermiştir. Eğitim seviyesi ortaokul olanların % 25’i “aile gelirine katkı”, % 25’i 

“başarma isteği” olarak tanımlamıştır. Eğitim seviyesi lise ve dengi olanların % 22,22’si “başarma 

isteği”, % 17,78’i “bağımsız olma isteği” ve % 15,56’sı da “başkalarına faydalı olma isteği” olarak 

nitelemiştir. Üniversite mezunlarının % 17,54’ü “başkalarına faydalı olma isteği”, % 15,79’u da 

“başarma isteği” olarak tanımlamıştır. 

Araştırmaya katılan girişimci kadınların medeni durumlarının girişimcilik motivasyonunda nasıl 

bir etkisi olduğuna bakılacak olursa, bekarların % 33,33’ü “başkalarına faydalı olma isteği”, % 

22,22’si ise “bağımsız olma isteği” olarak cevap vermiştir. Boşanmışların % 15,63’ü “başarma 

isteği” olarak tanımlamış, evlilerin ise % 20,45’i “başarma isteği” ve % 15,91’i “başkalarına faydalı 

olma isteği” olarak belirtmiştir (Bkz: Tablo Ek 14).

Girişimci kadınların merkez ya da çevrede bulunmasıyla, kadınları girişimciliğe motive eden 

sebeplerle ilişkisine bakıldığında, merkezdeki girişimcilerin % 18,18’i “Başkalarına Faydalı 

Olma İsteği”, % 13.64’ü “başarma isteği”, % 13,64’ü “bağımsız olma isteği”, % 10,61’i ise “kendini 

gerçekleştirebilme isteği” olarak belirtmişlerdir. İlçelerdeki girişimcilerin % 23,81’i “başarma 

isteği”, % 19,05’i “aile gelirine katkı” ve % 14,29’u “başkalarına faydalı olma isteği” olarak 

cevaplamışlardır (Bkz: Tablo Ek 15).

3.3.3. GİRİŞİMCİLİK SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

Araştırmaya katılan girişimci kadınların, girişimcilik sürecinin oluşumunda sıkıntı çekilen 

aşamalar ya da karşılaşılan zorluklara verilen cevaplar uygun anahtar kelimeler kullanılarak 

kodlanmıştır. Kodlamalar kategorilere ayrılmamış ve “karşılaşılan zorluklar” kodlama temelinde 

incelenmiştir. Daha sonra ağaçlandırma haritaları çıkartılarak girişim oluşumunda sıkıntı çekilen 

aşamaların farklılıkları ve benzerlikleri araştırılmıştır.

Kodlamalara ait sıklık tabloları oluşturulmuş ve uygun grafikler çizilerek yorumlanmıştır. 

Kadınların karşılaştıkları bu zorluklar merkez ve çevre, eğitim seviyesi, medeni durum, yaş ve 

doğum yerine göre ilişkileri ve farklılık gösterip göstermediği çapraz tablolar oluşturularak 
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incelenmiştir. Ayrıca karşılaşılan bu zorluklar içerisinde “kadın olmanın” getirdiği zorluklar 

ayrıca incelenerek, kadın olmanın zorluğunu çeken girişimcilerin bu zorlukları nasıl çektiklerini 

anlattıkları bölümler tespit edilip kendi cümleleri tablo oluşturularak yorumlanmıştır.

Şekil 6: Girişimcilikte Karşılaşılan Zorlukların Dağılımı

Kadınların girişimcilikte karşılaştıkları zorluk olarak en çok “kadın olmak” % 22,5, “personel 

yetersizliği” % 18 ve “sermaye”den % 15,7 bahsettikleri gözlemlenmiştir. 

Araştırmaya katılan girişimci kadınların eğitim seviyelerine göre karşılaştıkları zorluklara 

bakıldığında, ilkokul mezunlarının en çok “kadın olmak” (% 36,36), ortaokul mezunlarının 

“sermaye” (% 50), lise mezunlarının “personel yetersizliği” (% 26,47) ve üniversite mezunlarının 

ise yine “kadın olmak” (% 20) konusunda zorlandıkları görülmektedir (Bkz: Tablo Ek 16).

Medeni durum ile karşılaşılan zorluklara bakıldığında, raporun ek kısmına yer alan Tablo Ek 

17’de de görülebileceği gibi, bekar kadınların % 33,33’ü, boşanmışların % 23,53’ü ve evlilerin % 

21,21’i kadın olmanın zorluğunu yaşadığını söylemişlerdir.

Araştırmaya katılan girişimci kadınların, girişimcilikte karşılaştıkları zorlukların faaliyetlerinin 

bulunduğu merkez ve çevreye göre nasıl farklılaştığı ile ilgili olarak ise, girişimcilerin % 21,28’i 

“kadın olmak”, % 17,02’si de “personel yetersizliğinden” bahsetmiştir. İlçedeki girişimciler ise 

% 23,81 oranında “kadın olmak”, % 21,43 oranında “sermaye” ve % 19,05 oranında “personel 

yetersizliği” konusunda zorluk çektiklerini belirtmişlerdir (Bkz: Tablo Ek 18).

Araştırmaya katılan girişimcilere, girişimcilik sürecinde kadın olmanın zorluklarını yaşayıp 

yaşamadıkları sorulmuştur. Kadın olmanın zorlukları ile ilgili tanımlamalarının merkez ve çevreye 

göre farklılıkları Tablo 6’da görülmektedir.
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1 
 

 Tablo 6: Mülakat Yapılan Girişimci Kadınların Kadın Olmanın Zorluklarıyla İlgili 
Tanımlamalarının Merkez ve Çevreye Göre Farklılıkları
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3.3.4. GİRİŞİMİN DOĞUŞUNDA ETKİLENİLEN KİŞİ YA DA KURUMLAR

Görüşme yapılan kadınların işin doğuşunda bir kurum ya da kişiden etkilenip etkilenmediği 

sorulmuş, verilen cevaplar araştırmacının uygun gördüğü biçimde kodlanmıştır. Ayrıca soruya 

verilen cevaba göre yeni bir değişken atanmış ve etkilenme durumunda “Oldu”, diğer durumda 

ise “Olmadı” şeklinde veriler girilmiştir. 41 kadın girişimcinin 22’si girişimcilik oluşumdan başka 

kişi ve kurumlardan etkilendiğini belirtmiştir. Değişkene ilişkin sıklık tablosu ve uygun grafik 

oluşturulup yorumlanmıştır. Daha sonra ağaçlandırma haritaları çıkartılarak etkilenilen kişi ve 

kurumlar farklılıkları ve benzerlikleri yönünden araştırılmıştır. Kodlamalara ait sıklık tabloları 

oluşturulmuş ve uygun grafikler çizilerek yorumlanmıştır. Girişimcilerin etkilendikleri kişi ve 

kurumlar merkez ve çevreye göre farklılık gösterip göstermediği çapraz tablolar oluşturularak 

incelenmiştir.

Araştırmaya katılan girişimcilerin % 53,7’si işin doğuşunda bazı kişi ya da kurumlardan 

etkilenmişlerdir.

7 
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Mülakat Yapılan Kadın Girişimcilerin Etkilendiği Kişiler ya da Kurumlar

Kadın girişimcilerin girişimcilik oluşumunda en çok aile, akraba ve arkadaşlarından etkilendikleri 

görülmektedir.  Sonuçlara göre, 3 kadın girişimci resmi kurumlara başvurmuş ve örneklem 

içerisinde sadece 1 kadın girişimci danışmalık almıştır. 

Kadın girişimcilerin girişimcilik oluşumunda merkez ve çevreye göre ayrım göz önünde 

bulundurulursa çevredeki girişimcilerin, merkezdekilere göre çevrelerinden daha çok etkilendiği 

görülmektedir.

Kadın girişimcilerin etkilendiği kişiler ya da kurumlar merkez ve çevreye göre değerlendirildiğinde 

çevredeki girişimci kadınların yakın sosyal ağlarını daha fazla değerlendirdiği görülmektedir. 

Sadece merkezdeki kadınlar, eski işverenlerinden etkilenerek girişimcilik faaliyetine 

başlamışlardır.

3.3.5. GİRİŞİMCİ KADINLARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Araştırmaya katılan kadın girişimcilerden, kendi kişilik özelliklerini tanımlamaları istenmiş 

ve verilen cevaplar araştırmacının uygun bulduğu anahtar kelimelere göre kodlanmıştır. 

Tanımlanan kişilik özellikleri belirli kategoriler altında toplanmadan analiz edilmiştir. Daha sonra 

ağaçlandırma haritaları çıkartılarak kişilik özelliklerinin farklılıkları ve benzerlikleri araştırılmıştır. 
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Ağaçlandırma çok kalabalık olduğundan daha iyi anlaşılması için kodlama sayısı 10 ve üzeri 

sayıda olan kişilik özellikleri ayrı bir ağaç şeklinde gösterilmiş ve yorumlanmıştır. Kodlamalara 

ait sıklık tabloları oluşturulmuş ve uygun grafikler çizilerek yorumlanmıştır. Girişimcilerin 

kendilerini tanımladıkları kişilik özellikleri; merkez ve çevre, eğitim seviyesi, medeni durum, yaş 

ve doğum yerine göre ilişkileri ve farklılık gösterip göstermediği çapraz tablolar oluşturularak 

incelenmiştir.

Girişimci kadınların tanımladıkları kişilik özelliklerinin sıklığı Tablo Ek 20’de verilmiştir. Sıklık 

açısından 10> sıklık ayrı bir tablo oluşturularak girişimci kadınların en çok tanımladığı kişilik 

özellikleri Şekil 7’de verilmiştir.

Araştırmaya katılan girişimci kadınların, % 14,44’ü kendilerini sosyal, % 11,23’ü hırslı, % 9,09’u 

çalışkan, % 9,09’u tuttuğunu koparan olarak tanımlamışlardır.  

Şekil 7: Mülakat Yapılan Girişimci Kadınların Kişilik Özellikleri (Sıklık > 10)

Eğitim seviyesine göre kişilik tanımlamalarına bakıldığında; ilkokul seviyesindekilerin % 12,5’i 

sosyal bir kişiliğe sahiptir. Ortaokul mezunları kendilerini en çok cesur, tuttuğunu koparan, 

çalışkan, iddialı ve sosyal olarak nitelendirmekte, lise mezunları kendilerini % 15,15 oranında 

hırslı, % 13,64 oranında sosyal bir kişiliğe sahip görmekte ve üniversite mezunlarının da % 

15,28’i kendilerini “sosyal”, % 11,11’i de “hırslı” olarak tanımlamışlardır.  Araştırmaya katılan 

girişimci kadınların, kişilik özelliklerinin eğitim düzeylerine göre nasıl farklılaştığı Tablo Ek 21’de 

görülmektedir.
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Bekarlar, kendilerini % 21,43 oranında “hırslı” ve “sosyal”, % 14,29 oranında “azimli” olarak 

görmektedirler. Boşanmış olanların % 11,11’i hırslı bir karaktere sahip olduğunu söylerken, 

evlilerin % 15,63’ü “sosyal”, % 10,16’sı “tuttuğunu koparan”, % 10,16’sı da “hırslı” bir kişiliğe sahip 

olduklarını söylemişlerdir. Araştırmaya katılan girişimci kadınların kişilik özelliklerinin medeni 

durumlarına göre nasıl farklılaştığı Tablo Ek 22’de görülmektedir.

Merkezdeki girişimci kadınların % 14,12’si kendilerinin sosyal, % 11,76’sı da hırslı olduğunu 

düşünmektedir. İlçelerdeki girişimcilerin % 14,71’i kendilerini sosyal, % 11,76’sı tuttuğunu 

koparan, % 10,78’i de hırslı olarak tanımlamışlardır. Araştırmaya katılan girişimci kadınların, 

kişilik özelliklerinin faaliyette bulundukları merkez ve çevreye göre nasıl farklılaştığı Tablo Ek 

23’te görülmektedir.

3.3.6. GİRİŞİMCİDE OLMASI GEREKEN TEMEL KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ 
TANIMLAMALARI VE ÖNERİLER

Girişimcilerin kendi kişilik özelliklerinin yanı sıra bir girişimcide olması gereken temel kişilik 

özellikleri tanımlamaları istenmiş ve verilen cevaplar uygun anahtar kelimelerle kodlanmıştır. 

Verilen cevaplara göre yapılan kodlamalara bakıldığında tanımlanan özelliklerin iki farklı 

kategoride incelenmesi uygun görülmüş; karakteristik ve diğer olmak üzere iki kategoriye 

ayrılmıştır.

Burada karakteristik özellikler, girişimcilerin kendilerini tanımladıkları kişilik özellikleriyle 

ortaklık gösteren özelliklerdir. Diğer kategoride ise; toplumsal, çevresel ve benzeri etkiler ile 

ilgili özellikler tanımlanmıştır. Daha sonra ağaçlandırma haritaları çıkartılarak girişimcide olması 

gereken özelliklerin tanımlanmasında farklılıklar ve benzerlikler araştırılmıştır. Kodlamalara ait 

sıklık tabloları oluşturulmuş ve uygun grafikler çizilerek yorumlanmıştır. Girişimcide olması 

gereken kişilik özelliklerinin merkez ve çevre, eğitim seviyesi, medeni durum, yaş ve doğum 

yerine göre ilişkileri ve farklılık gösterip göstermediği çapraz tablolar oluşturularak incelenmiştir.
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Şekil 8: Mülakat Yapılan Kadın Girişimcilerin Sahip Olması Gereken Özellikler 

Tanımlamaları

Araştırmaya katılan girişimci kadınlara, bir girişimcide olması gereken özellikler sorulduğunda 

ve alınan cevapların eğitim seviyesi ile ilişkisine bakıldığında, ilkokul mezunlarının % 50’si bir 

girişimcinin cesur olması gerektiğini belirtmiştir.  Ortaokul mezunlarının % 21,43’ü çalışkan, % 

14,29’u girişken, % 14,29’u girişimcilerin iş konusunda bilgili olması gerektiğini düşünmektedir. 

Lise mezunlarının % 10,2’si dürüst, % 8,16’sı da çalışkan olması gerektiğini, üniversite mezunlarının 

da çoğu bir girişimcinin çalışkan, özverili, cesur, azimli, işini seven, parlak fikirli ve iş konusunda 

bilgili olması gerektiğini düşünmektedir (Bkz: Tablo Ek 24). 

Medeni duruma bakıldığında, boşananların % 13,04’ü bir girişimcinin işini sevmesi gerektiğini 

düşünmektedirler. Evlilerin ise % 12,99’u bir girişimcinin çalışkan olması gerektiğini 

belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan girişimci kadınların, girişimcilikte sahip olunması gereken 

özellikler tanımlamalarının medeni duruma göre nasıl farklılaştığı Tablo Ek 25’te görülmektedir.

Merkezdeki girişimcilerin bir kısmı bir girişimcinin; cesur, çalışkan, işini seven ve iş konusunda 

tecrübeli olması gerektiğini düşünürken, ilçelerdeki girişimcilerin % 18’i bir girişimcinin; çalışkan, 
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önemli bir kısmı da dürüst ve iş konusunda bilgili olması gerektiğini söylemişlerdir. Araştırmaya 

katılan girişimci kadınların, girişimcilikte sahip olunması gereken özellikler tanımlamalarının, 

merkez veya çevreye göre nasıl farklılaştığı Tablo Ek 26’da görülmektedir.

Mülakat yapılan girişimcilerden, girişimci olmak isteyen diğer kadınlara önerilerde bulunmaları 

istenmiş ve bu öneriler araştırmacının uygun gördüğü anahtar kelimeler yoluyla kodlanarak 

programda analiz edilmiştir. Daha sonra ağaçlandırma haritaları çıkartılarak önerilerin farklılıkları 

ve benzerlikleri araştırılmıştır. Kodlamalara ait sıklık tabloları oluşturulmuş ve uygun grafikler 

çizilerek yorumlanmıştır. Ayrıca, girişimcilerin karşılaştıkları zorluklar ve getirdiği öneriler, 

tablo çizilerek zorlukların önerilere bir etkisi olup olmadığı araştırılmış ve yorumlanmıştır. 

Girişimcilerin diğer girişimci olmak isteyen kadınlara önerileri merkez ve çevre, eğitim seviyesi, 

medeni durum, yaş ve doğum yerine göre ilişkileri ve farklılık gösterip göstermediği çapraz 

tablolar oluşturularak incelenmiştir.

Şekil 9: Mülakat Yapılan Kadın Girişimcilerin Girişimci Olmak İsteyen Diğer Kadınlara 

Önerileri

Girişimcilere öneri olarak en çok cesaret (% 16,7) gösterilmiş daha sonra sermaye bulmak ve 

çalışkanlık önerilmiştir. Araştırmaya katılan girişimcilerin karşılaştıkları zorluklar ve girişimcilere 

önerileri Tablo 7’de karşılaştırılmıştır. 
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Tablo 7: Mülakat Yapılan Girişimci Kadınların Tanımladıkları Zorluklar ve Diğer 
Girişimcilere Önerileri

Girişimciler Zorluk Öneri

Seyhan Kuş Sermaye Cesaret Çevre

Huriye Kaya Kadın Olmak
Çalışkan Olmak, 

Azim, Üretim
Çevre

Fatma Taşçı
Tecrübesizlik, Pazarda Tanınmamışlık, 

Kadın Olmak
Araştırmak, Sermaye 

Bulmak
Çevre

Nezihe Karahan Personel Yetersizliği Azim, Özgüven Çevre

Derya Bek
Bürokrasi, Sermaye, Personel 

Yetersizliği, Kadın Olmak
Girişkenlik Çevre

Gülizar Aydın Sermaye Bilinçli Olmak Çevre
Gülsüm Yenice Kadın Olmak, Sermaye Çalışkan Olmak Çevre

Nurgül Bük
Sermaye, Personel Yetersizliği, Kadın 

Olmak
Titizlik, Bilinçli Olmak Çevre

Aşkın Kavasoğlu
Sermaye, Bürokrasi, Pazarda 

Tanınmamışlık
Cesaret, Sermaye 

Bulmak, Araştırmak
Çevre

Hatice Gemalmaz Personel Yetersizliği Çalışkan Olmak, Azim Çevre

Hatice Karakurt
Tecrübesizlik, Hammadde Eksikliği, 

Personel Tecrübesizliği
Girişkenlik Çevre

Aynur Gümüşsoy
Kadın Olmak, Kendine Vakit 

Ayıramamak
Yok Çevre

Akkadın Atasever Personel Yetersizliği, Sermaye Birlik Olmak, Cesaret Çevre

Şenbahar Keskin
Personel Yetersizliği, Pazarda 

Tanınmamışlık
Azim Çevre

Mehtap Tasdemir Tecrübesizlik, Kadın Olmak
İş Sahalarının 

Açılması
Çevre

Gül Gümüş Sermaye, Kadın Olmak
Dürüstlük, Cesaret, İşi 

Bilmek
Çevre

Leyla Arslan
Sermaye, Kadın Olmak, Hammadde 

Eksikliği
Yok Çevre

Reyhan Kütükçü Yok Yok Çevre
Betül Bayındır Personel Yetersizliği Özgüven Çevre

Beyhan Dönmez Pazarda Tanınmamışlık
Düzenli ve Planlı 
Olmak, İşi Bilmek

Çevre

Naciye Albayrak Kadın Olmak, Yer
İş Sahalarının 

Açılması, Eğitim
Çevre

Münevver Erdoğan Tecrübesizlik, Personel Yetersizliği Yok Çevre

Güler Manisalı Plan Program
Eğitim, Cesaret, 
Çalışkan Olmak

Merkez

Rengin Atılgan
Sermaye, Pazarda Tanınmamışlık, 

Kadın Olmak
Sermaye Bulmak Merkez

Müge Cantekin Danışman Eksikliği, Kadın Olmak
Bilinçli Olmak, 

Tecrübe
Merkez
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Nurten Ceceli
Personel Yetersizliği, Personel 

Tecrübesizliği, Kadın Olmak
Girişkenlik Merkez

Zeynep Rüstemoğlu Yok
Sermaye Bulmak, 

Cesaret
Merkez

Mehlika Gider Sermaye, Bürokrasi, Kadın Olmak Tecrübe Merkez

Hamide Şenyuva Sermaye, Tecrübesizlik, Bürokrasi
Cesaret, Bilinçli 

Olmak, Girişkenlik, 
Ev/Aile Desteği

Merkez

Filiz Nazlı Demir
Personel Yetersizliği, Personel 

Tecrübesizliği, Kadın Olmak
Girişkenlik, İşi Bilmek Merkez

Canan Karalar Tecrübesizlik, Kadın Olmak
Cesaret, Önyargısız 

Olmak
Merkez

Bilgehan Öz
Sermaye, Pazarda Tanınmamışlık, 

Tecrübesizlik

Araştırmak, Cesaret, 
Hedef Koymak, İşi 
Bilmek, Sermaye 
Bulmak, Gelişime 

Açık Olmak

Merkez

Nermin Batmaz
Danışman Eksikliği, Personel 

Yetersizliği, Kadın Olmak

Fedakarlık, 
Araştırmak, Sermaye 

Bulmak
Merkez

Nurcan Altıntaş Personel Yetersizliği Yok Merkez

Nilsu Hanım Kadın Olmak, Personel Tecrübesizliği
Çalışkan Olmak, 
Hedef Koymak

Merkez

İlknur Perkit
Personel Yetersizliği, Personel 

Tecrübesizliği, Tecrübesizlik, 
Bürokrasi

Özgüven, Cesaret Merkez

Göknur Atalay
Bürokrasi, Personel Tecrübesizliği, 

Personel Yetersizliği
Cesaret Merkez

Gökçen Erdoğan Bürokrasi
Özgüven, Hırslı 

Olmak, İddialı Olmak, 
Azim

Merkez

Rezzan Şüküroğlu
Pazarda Tanınmamışlık, Personel 
Yetersizliği, Tecrübesizlik, Kadın 
Olmak, Personel Tecrübesizliği

Yok Merkez

Nur Keskin
Sermaye, Personel Yetersizliği, Kadın 

Olmak

Çalışkan Olmak, 
Yaratıcılık, Cesaret, 
Risk Almak, Düzenli 

ve Planlı Olmak

Merkez

Neşe Sayarı Ekonomik Kriz Yok Merkez

Araştırmaya katılan girişimcilerin, girişimci olmak isteyen kadınlara önerileri eğitim düzeyine 

göre incelendiğinde; ilkokul mezunu olan girişimcilerin % 25’i “azimli” olmayı, % 25’i de “çalışkan” 
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olmayı önermişlerdir. Ortaokul mezunlarının önerileri; eşit oranda “işi bilmek”, “bilinçli olmak”, 

“çalışkan olmak” ve “düzenli ve planlı olmak” olmuştur. Lise ve dengi okullardan mezun olanların 

önerileri ise; % 15,38 oranında “cesaret”, % 11,54 oranında “girişkenlik” olmuştur. Üniversite 

mezunlarının önerileri en çok % 20 oranında “cesaret”, % 11,76 oranında “sermaye bulmak” 

olmuştur. Araştırmaya katılan girişimci kadınların, girişimci olmak isteyen diğer kadınlara 

önerilerinin eğitim düzeylerine göre nasıl farklılaştığı Tablo Ek 27’de görülmektedir.

Medeni durumla öneriler arasındaki ilişkiye bakıldığında; bekarların % 33,33’ü sermaye bulmak 

konusunda öneride bulunmuş, boşanmış girişimcilerin % 28,57’si “cesaret”, % 21,43’ü “çalışkan” 

olmayı önermiştir. Evlilerin % 13,46’sı ise “cesaret” önerisinde bulunmuştur (Bkz: Tablo Ek 28). 

Girişimcilere öneriler; kadınların faaliyette bulundukları merkez ve çevreye göre dağılımı 

incelendiğinde, merkez ve çevredekilerin çoğu (sırasıyla % 19,51 ve % 12,90) cesaretli olmalarını, 

çevredekilerin % 12,90’ı da ayrıca azimli olmalarını önermişlerdir (Bkz: Tablo Ek 29). 

3.3.7. GİRİŞİMCİ KADINLARIN ÇEVRELERİNDE YARATTIKLARI ETKİLER

Görüşmeler kapsamında girişimcilerin girişim faaliyetleri sırasında çevrelerinde yarattıkları 

etkiler incelenerek, yapılan faaliyetlerin başka kişileri girişime teşvik edip etmediği 

araştırılmıştır. Girişimcilerin “sizden sonra sizden etkilenip bu tarz bir girişimcilik yapan kişiler 

oldu mu?” şeklindeki sorulara verdikleri cevaplara göre “çarpan etkisi” değişkeni tanımlanarak, 

“evet” ve “hayır” şeklinde kategorize edilmiştir. Bu işlem sonucunda,  30 girişimci kadının 

çarpan etkisi yarattığı ortaya çıkmıştır. 

Tablo 8: Mülakat Yapılan Girişimci Kadınların Çarpan Etkisinin Sıklığı

Çarpan Etkisi Sıklık % Yüzde
Evet 30 73,17
Hayır 11 26,83

Toplam 41 100,00

Çalışmaya katılan girişimcilerin çarpan etkisinin merkez ve çevreye göre ve eğitime göre 

dağılımı Tablo 9’da görülmektedir. Çarpan etkisinin çevrede daha sık olduğu ve eğitim seviyesi 

lise ve üzerinde olanların daha fazla çarpan etkisi yarattığı görülmektedir.
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Tablo 9: Mülakat Yapılan Girişimci Kadınların Çarpan Etkisinin Merkez Çevre ve Eğitim 
Düzeyine Göre Dağılımı

Çarpan Etkisi Merkez Çevre Toplam İlkokul Ortaokul Lise Üniversite Toplam
Evet 13 17 30 5 3 11 11 30
Hayır 6 5 11 2 0 4 5 11

3.3.8. BİLGİ DENEYİM VE FİNANSA ERİŞİM

Girişimcilik faaliyetinin oluşum sürecinde, kredi kullanılıp kullanılmadığı “kredi” değişkeni 

tanımlanarak tespit edilmiş. “evet” ve “hayır” biçiminde kategorize edilerek sıklık tabloları 

oluşturulmuş ve yorumlanmıştır. 

Tablo 10: Mülakat Yapılan Girişimci Kadınların Kredi Kullanma Sıklığı

Kredi Kullanımı Sıklık % Yüzde
Evet 18 43,90
Hayır 23 56,10

Toplam 41 100,00

Çalışmaya katılan girişimcilerin çarpan kredi kullanıp kullanmadıklarına ait değişkenin merkez 

ve çevreye göre ve eğitime göre değişmektedir.

Tablo 11: Mülakat Yapılan Girişimci Kadınların Kredi Kullanımının Merkez Çevre ve Eğitim 
Düzeyine Göre Dağılımı

Kredi 
Kullanımı

Merkez Çevre Toplam İlkokul Ortaokul Lise Üniversite Toplam

Evet 6 12 18 2 3 9 4 18
Hayır 13 10 23 5 0 6 12 23

Araştırmaya katılan girişimci kadınların % 44’ü girişimcilik sürecinde kredi kullanmıştır. Merkez ve 

çevreye göre kredi kullanımı değerlendirildiğinde çevredeki kadınların merkeze göre daha fazla 

kredi kullandığı görülmektedir. Eğitim düzeyi lise ve üzeri olanlar ise kredi kullanmamışlardır.

Çalışmaya katılan girişimcilere girişimlerinin oluşum sürecinde herhangi bir biçimsel araştırma 

yapıp yapmadıkları sorulmuştur. Çevrede yer alan girişimci kadınların sadece biri biçimsel bir 

araştırma yapıp danışman desteği almıştır. Öte yandan araştırmaya katılan kadınların 20’si 
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(merkezde 12, çevrede 8) aile, akraba ve arkadaşa ya da bu işi daha önce yapan kimselere 

danıştıklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan 20 girişimci kadın ise girişimcilik faaliyetlerinin 

başlangıcında herhangi bir kurum ya da kişiye danışmadıklarını belirtmişlerdir.

Tablo 12: Mülakat Yapılan Girişimci Kadınların Biçimsel Olmayan Araştırmalarının Merkez 
Çevre ve Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı

Biçimsel 
Olmayan 

Araştırma
Merkez Çevre Toplam İlkokul Ortaokul Lise Üniversite Toplam

Evet 12 9 21 3 1 6 11 21
Hayır 7 13 20 4 2 9 5 20

Görüşme yapılan kadınların ileriye dönük ihtiyaçları sorulmuş, verilen cevaplar araştırmacının 

uygun gördüğü biçimde kodlanmıştır. Daha sonra ağaçlandırma haritaları çıkartılarak ihtiyaçlar 

farklılıkları ve benzerlikleri yönünden araştırılmıştır. Kodlamalara ait sıklık tabloları oluşturulmuş 

ve uygun grafikler çizilerek yorumlanmıştır. Girişimcilerin ileriye dönük ihtiyaçları merkez ve 

çevreye göre farklılık gösterip göstermediği çapraz tablolar oluşturularak incelenmiştir. 

Kadın girişimcilerin ileriye dönük ihtiyaçları arasında en çok maddi destek ve kredi kolaylığı 

yer almaktadır. Girişimci kadınların girişimcilik faaliyetlerinde ileriye yönelik ihtiyaçlarının sıklığı 

Tablo Ek 34’te yer almaktadır.

Şekil 10:  Mülakat Yapılan Girişimci Kadınların İleriye Dönük İhtiyaçları



99

ANKARA MERKEZ VE ÇEVRE İLÇELERİNDEKİ BAZI KADIN GİRİŞİMCİLERİN PROFİLLERİNİN ANALİZİ: SAHA ÇALIŞMASI VE ÇALIŞTAY

Girişimci kadınların ileriye dönük ihtiyaçları merkez ve çevreye göre değerlendirildiğinde 

merkezdeki kadınların aynı düzeylerde  “danışmanlık”, “kredi kolaylığı”, “maddi destek”, “personel” 

unsurlarını ihtiyaç olarak tanımlarken, çevredeki kadınların öncelikle “maddi destek” ve 

sonrasında “tanıtım” ve “personel” unsurlarını ihtiyaç olarak tanılamışlardır. Girişimci kadınların 

girişimcilik faaliyetlerinde ileriye yönelik ihtiyaçlarının merkez ve çevreye göre dağılımı Tablo 

Ek 35’te görülmektedir.

3.3.9. GİRİŞİMCİLERİN İŞLE İLGİLİ HAYALLERİ VE BU SÜREÇTE 
YANLARINDA GÖRMEK İSTEDİKLERİ KİŞİ YA DA KURUMLAR

Araştırma kapsamında yapılan görüşmelerde girişimcilere işleriyle ilgili hayalleri sorulmuş, 

verilen cevaplar araştırmacının uygun gördüğü biçimde kodlanmıştır. Daha sonra ağaçlandırma 

haritaları çıkartılarak işleriyle ilgili hayaller, farklılıkları ve benzerlikleri yönünden araştırılmıştır. 

Kodlamalara ait sıklık tabloları oluşturulmuş ve uygun grafikler çizilerek yorumlanmıştır. 

Girişimcilerin işleriyle ilgili hayalleri merkez ve çevreye göre farklılık gösterip göstermediği 

çapraz tablolar oluşturularak incelenmiştir.

Girişimci kadınların işle ilgili hayalleri arasında en çok “büyümek” yer almaktadır. Girişimci 

kadınların girişimcilik faaliyetleriyle ilgili gelecek hayallerinin sıklığı Şekil 11’de yer almaktadır.

Şekil 11: Mülakat Yapılan Girişimci Kadınların İşle İlgili Hayalleri

Kadın girişimcilerin merkez ve çevreye göre işle ilgili hayallerinin farklılıkları değerlendirildiğinde 

çevredeki kadınların “büyümek” temelli, merkezdeki kadınların ise “büyümek”, “uluslararası 

olmak” ve “daha nitelikli olmak” temelli iş hayallerinin bulunduğu görülmektedir. Girişimci 
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kadınların girişimcilik faaliyetleriyle ilgili gelecek hayallerinin merkez ve çevreye göre dağılımı 

Tablo Ek 31’de yer almaktadır.

Girişimcilere bu süreçte yanlarında kimlerin olmasını istedikleri sorulmuş, verilen cevaplar 

araştırmacının uygun gördüğü biçimde kodlanmıştır. Daha sonra ağaçlandırma haritaları 

çıkartılarak farklılıkları ve benzerlikleri yönünden araştırılmıştır. Kodlamalara ait sıklık tabloları 

oluşturulmuş ve uygun grafikler çizilerek yorumlanmıştır. Girişimcilerin yanlarında olmasını 

istedikleri kişiler ya da kurumlar merkez ve çevreye göre farklılık gösterip göstermediği çapraz 

tablolar oluşturularak incelenmiştir. Girişimci kadınlar en çok KOSGEB’i yanlarında görmek 

istediklerini belirtmişlerdir.

Girişimci kadınların diğer tanımlamaları ise girişimcilik ekosisteminde yer alan belediyeler, 

bankalar, finansal kurumlar, melek yatırımcılar ve Ankara Kalkınma Ajansı’dır.

Şekil 12: Mülakat Yapılan Girişimci Kadınların Girişimcilik Sürecinde Yanlarında Görmek 

İstedikleri Kişi ve Kurumlar

Çevredeki kadınlar girişimcilikte yoğun olarak KOSGEB tanımlaması yaparken, merkezdeki 

kadınlarda dağılım değişkenlik göstermiş, KOSGEB’le birlikte bankalar, finans sektörü ve 

TÜBİTAK gibi tanımlamalar yapmışlardır. Girişimci kadınların girişimcilik sürecinde yanlarında 

görmek istedikleri kişi ve kurumların merkez ve çevreye göre dağılımı Tablo Ek 33’te yer 

almaktadır.
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3.4. Kadın Girişimciliği Çalıştayına İlişkin 
Bulgular

Sahada yapılan görüşmelerin ilk bulgularının paylaşılması ve konuyla ilgili bir akıl toplantısı 

gerçekleştirmesi amacıyla 30 Eylül 2013 tarihinde Ufuk Batum, Bahar Araz Takay, İpek Kalemci 

Tüzün ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından ODTÜ Teknokent, Ankara’da “Kadın Girişimciliği 

ve Yerel Kalkınma Çalıştayı” düzenlenmiştir. Çalıştaya görüşme yapılan 41 kadın girişimci, 

ANGİKAD üyeleri, TUBİTAK, KOSGEB temsilcileri ve diğer STK temsilcileri davet edilmiştir.

Kadın Girişimciliği Çalıştayında, ODTÜ İşletme Bölümü öğretim elemanlarından Ufuk Batum 

ve Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden İpek Kalemci Tüzün 

konuşmacı olarak yer almıştır. Çalıştay, Ankara’nın merkez ve çevre ilçelerindeki 41 kadın 

girişimci ile yapılan derinlemesine görüşmelerin sonucunda elde edilen bulguları tartışmak ve 

kadın girişimciliğinin yayılması ve güçlenmesine dair bir yol haritası çizmek amacıyla Ankara 

Kalkınma Ajansı’nın desteği ile gerçekleşmiştir. 

Toplantıya, KOSGEB, TÜBİTAK, Ankara Kalkınma Ajansı ve ODTÜ Teknokent gibi girişimcilik 

konusunda çalışmalar yürüten ve çeşitli destekler sunan kurum temsilcilerinin yanı sıra, aralarında 

çalışma kapsamında görüşülen kişilerin de olduğu kadın girişimciler katılım göstermiştir. 

Çalıştayın ilk bölümünde, Ufuk Batum “Girişimciliğim Gerekliliği ve Ekosistemleri” hakkında bir 

sunum yapmıştır. Hemen akabinde İpek Kalemci Tüzün, yürütülen çalışma ve araştırma süreci 

konusunda katılımcılara bilgi vermiş ve 41 kadın girişimci ile yapılan görüşmelerin sonucunda 

elde edilen bulguları katılımcılarla paylaşmıştır. 

Çalıştayın ikinci bölümünde ise, çalıştay katılımcılarıyla, kadın girişimcilerin karşılaştığı sorunlar 

ve bu sorunların çözümü ve kadın girişimciliğini yaygınlaştırmaya yönelik çözüm önerileri 

tartışılmıştır. Çalıştayda, kadın girişimciliğinin klasik girişimcilikten farkının engeller, zorluklar 

ve güçlükler noktasında yatmakta olduğunu dile getirilmiştir. 

Çalıştayda saha araştırmasının sonuçları da dikkate alınarak kadın girişimciliğinin 

yaygınlaştırılmasında karşılaşılan güçlükler ve bu güçlüklerin nasıl aşılabileceği çalıştay 

katılımcılarıyla tartışılmıştır. Çalıştayın temel tartışmaları şöyle sırlanabilir;

•	 Özellikle kadın girişimciliği konusunda altı çizilmesi gereken en temel noktanın 

“cesaret” olduğunu dile getirmiştir ki; bu araştırmadan elde edilen bulgular da bu savı destekler 

niteliktedir. Yeni bir fikrin herkeste olabileceği, ancak bunu hayata geçirebilme cesaretinin 
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girişimci olabilmek için en az yaratıcılık kadar önemli bir özellik olduğu vurgulanmıştır.  Bu 

noktada “cesaret” konusunun irdelenmesi, akademik olarak araştırılması gereken bir başka 

konu başlığı olarak katılımcılar tarafından talep edilmiştir. Bu anlamda atılacak bir sonraki 

adımın cesaret konusunu ele alan bir oyun veya eğitim, kadın girişimciliğinin güçlendirilmesine 

yönelik, çalıştay sırasında öne sürülmüş bir fikirdir. 

•	 Bürokratik engeller kadın girişimciliğinin önünde bir engel olarak tanımlanmıştır. 

Bürokratik engellerin hem kadın girişimcinin cesaretini kırdığı hem de sürecin daha da zorlu 

geçmesine sebep olduğu belirtilmiştir. Şirket kurma, ofis açma, vergiler gibi birçok etmeni işini 

yeni kurmakta olan kadın girişimcilerin bu süreçte zorlanmasına sebep olmaktadır. 

•	 Sermaye ise kadın girişimcilerin önünde diğer bir engeli teşkil etmektedir.  

Kadınların genellikle öz sermayesi olmadığı ya da çok düşük olduğuna vurgu yapılmıştır. Öte 

yandan sermayenin yokluğu kadın girişimcileri kredi olanaklarına yöneltmekte ancak kadın 

girişimciler kredi kullanmaktan çekinmektedirler. Alınan kredilerin getireceği faizler ve batmak 

ihtimali kadını daha çok korkutmaktadır. Öte yandan, zaten makine, malzeme, dükkan, insan 

kaynağı gibi kalemler için belli bir bütçe ayırmak durumunda kalan kadın girişimci bir o kadar da 

devlete vergi ödemek durumundadır ve bu durum sorunun daha da büyük hale getirmektedir. 

Bu noktada söz alan katılımcılardan birisi Türkiye’de vergilendirme sistemi çok kötü olduğunu 

ve girişimcinin ne kazandığınıza bakmadan vergilerin toplandığını dile getirmiştir. Bu da 

girişimcilik ikliminin geliştirilmesi ve hareketlendirilmesini engelleyen bir faktör olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Çözüm önerisi olarak kadın girişimcilere bir süre – örneğin 2 yıl – vergi muafiyeti 

verilmesi sunulmuştur. Sermaye sorununa doğrudan çözüm bulunamasa da vergi muafiyetinin 

yardımcı olabileceği tartışılmıştır.

•	 Kadın girişimciliğinin tanımının daha iyi bir şekilde yapılması gereği tartışılan 

diğer bir konu olmuştur. Kadın girişimciliğinin, zorlukları, engelleri, özellikleri bir yana, kavramsal 

olarak literatürde az yer alması alanın gelişmesinde sıkıntılar yaratmaktadır. Bu noktada KOSGEB 

temsilcisi, KOSGEB’in de içerisinde bulunduğu Girişimcilik Konseyi’nden ve bu konseyin 

hazırlamakta olduğu, henüz taslağı yayınlanmış ve 2014 – 2016 yıllarını kapsayan Türkiye 

Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı’ndan bahsetmiş ve bu rapor içerisinde kadın girişimciliği 
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konusuna da yer verileceğini belirtmiştir. Böyle bir raporun yayınlanması durumunda bu sorun 

da bir miktar çözülebileceği belirtilmiştir.

•	 Kadın girişimciliği ile ilgili bir zihniyet oluşturma tartışılan diğer bir konu 

olmuştur. Ankara’nın çevre ilçelerinden gelen girişimci bir kadının belirttiği üzere yöresel ev 

yemekleri lokantasını ilk açtığında, etrafındaki kişiler tarafından kınandığını, ancak bir zaman 

sonra o işte gerçekten tutunabildiğini kanıtladıktan sonra takdir görüp başkalarına da ilham 

olmuştur. Verilen bu küçük anekdotun ardından kadın girişimcilerin karşılaştığı sıkıntılardan 

birisinin de toplumsal cinsiyet üzerinden olduğunu ve bu sorunun etraftaki erkeklerin de bu 

konuda eğitilerek çözülebileceği öne sürüldü.  Çalıştay katılımcılarından biri bu noktada “Biz ne 

yapılması gerektiğini biliyoruz ama bizim görüştüklerimiz AR-GE şirketleri ve kurulu düzende 

bir şey oluşturmanız çok zor, bir sürü şeyleri kırmanız gerekiyor. Bu durumu herkese anlatmak 

lazım ki genel bir zihniyet olsun. Onlara bir eğitim verilmediği için bizim eğitim almış olmamız 

bizim bilinçlenmemizin çok fazla etkisi olmuyor” diyerek durumu açıkça belirtmiştir. Bununla 

birlikte, yabancı kadın girişimcilerin de Türklerle benzer sorunlar yaşadığı görülmektedir. 

Buradan kadın olmanın başlı başına getirdiği – örneğin doğum gibi – bazı sorunların kadın 

girişimciliğinin önündeki bir engel olduğu ve bu sorunun da çözülmesi gerektiği belirtilmiştir.  

•	 Kadınların karşılaştığı bir diğer sorun ise çevre ilçelerde iş sahasının olmayışıdır. 

Bu noktada kadınlara pozitif ayrımcılık uygulanması gereği tartışılmıştır. Örneğin Beypazarı 

ilçesinde, gündüzleri erkeklerin çarşıda tezgâh açmalarına izin verilmemesi gibi ayrımcılık kadın 

girişimciliğine destek olmaktadır. Bu noktada olumsuz olarak görülebilecek bir konu ise, çevre 

illerdeki kadın girişimcilerin genel olarak benzer konularda iş yapmaya başlamaları ve farklılık 

olmadığı için bu kadınların birçoğunun işyerlerini kapatmak durumunda kalmalarıdır. 

•	 Çalıştayda en çok tartışılan konulardan biri de kadın girişimciliği konusunda 

sağlanan desteklerle ilgili olmuştur. KOSGEB’in sunmakta olduğu Girişimcilik Destek Programı, 

kadın girişimcilerin yararlandığı nadir programlardan biri olarak tartışılmıştır. Ancak KOSGEB 

de destekleri vermeden önce, neredeyse bir yıla yakın bir süre araştırma yapmaktadır. Bu 

geçen süreç kadın girişimciler için zorlayıcı bir süreç olarak tanımlanmıştır. Destekler ile ilgili 

üzerine tartışılan diğer bir konu ise, kadın girişimcilerin desteklerin içerikleri ile ilgili yeterince 
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bilgi sahibi olamamalarıdır. Girişimciliğin geliştirilmesine yönelik, girişimcilere destek olanağı 

sunan kanalların olmasına rağmen girişimcilerin hangi destekten nasıl yararlanması gerektiğine 

yönelik bilgiye nasıl ulaşılacağı konusunda sıkıntılar olduğu belirtilmiştir. Bu soruna çözüm 

olarak katılımcılardan biri “Alo Girişimcilik” diye bir hat oluşturulmasını önermiştir. KOSGEB 

temsilcisi bu noktada, hazırlanmakta olan girişimcilik eylem planında buna benzer bir portalın 

da tartışıldığını ve konu ile ilgili çalışmaların yapılacağını söyledi. KOSGEB’in kadın girişimcilere 

sağlamış olduğu girişimcilik desteğinin etkileri üzerine de tartışılmıştır. KOSGEB’in vermekte 

olduğu uygulamalı girişimcilik eğitimine katılan birçok girişimci, bu eğitimin kendileri için 

çok önemli olduğunu ancak eğitimlerin sonucunda neler olduğu, etkilerinin sürüp sürmediği 

konularının KOSGEB’in takip etmesi gerektiğini söylemişlerdir. Böylesi bir analizin girişimcilere 

eğitimden sonra da, yapılacak olan bu etki analizine göre farklı bir destek uygulanmasını olanaklı 

hale getireceği belirtilmiştir. KOSGEB eğitimlerini almış girişimcilerin, girişimcilik faaliyetlerinin 

sürdürülebilirliğinin verilerle takip edilmesi sonrasında geliştirilecek stratejilere faydalı olacaktır. 

•	 “Normalde günde 50 tepsi baklava yapıp satan bir kadın girişimci, beğenildiği 

için bir gün 300 tepsi baklava siparişi alıyor. Ancak bu siparişi karşılayacak bir kapasitesi 

olmadığı için yapılan işin kalitesi düşük oluyor, bütün tepsiler elinde alıyor ve kadın kalitesini 

düşürüyor ve kadın batmak zorunda kalıyor” Anekdottan da anlaşılabileceği gibi, kadın 

girişimcilerin, girişimi kurduktan sonra karşılaştıkları güçlüklerden bir tanesi de büyüme kararını 

alma süreçlerinde olmaktadır. Özellikle işletmecilik bilgisindeki eksiklikler, danışmanlık desteği 

sunulması gereğinin önemini ortaya koymaktadır. Örneğin; etiket koymalı mı koymamalı 

mı, satış kanalını nasıl belirlemeli, kimlerle ortak çalışmalı gibi konularda kadın girişimciler 

eksik oldukları için, girişimlerin sürdürülebilirliği de sıkıntıya düşmektedir. Bu sebeple kadın 

girişimcilere sürdürülebilirlik eğitimlerinin verilmesi gereği üzerinde durulmuştur. 
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4. BÖLÜM:
KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ STRATEJİK YOL HARİTASI 
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

4.1. Kadın Girişimciliğinin 
Yaygınlaştırılmasında Stratejik Yol Haritası 
Belirleme
Kadın girişimcilerle yapılan görüşmeler, içerik analizleri ve çalıştay çıktıları doğrultusunda 

kadın girişimciliğinin yaygınlaştırılması ve yerel kalkınma adına Ankara İli merkez ve çevre 

odaklı stratejik yol haritası geliştirilmiştir. Kadın girişimciliğine ilişkin Ankara merkez ve çevrede 

oluşturabilecek stratejik yol haritası dört safhadan oluşmaktadır. Son aşama olan uygulama / 

izleme safhası, bu rapor yayınlandıktan sonra gerçekleştirileceği için açık renkle belirtilmiştir. 
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4.1.1. MEVCUT DURUM

Yukarıda belirtilen stratejik adımlar çerçevesinde kadın girişimciliğinin yaygınlaştırılmasına ilişkin 

geliştirilecek yol haritasında, ilk aşama mevcut durumla ilgili tespiti ortaya koymaktır. Mevcut 

durum analizi “Neredeyiz?” sorusuna cevap verecek nitelikteki değerlendirmeleri içermektedir. 

Bu bağlamda çalışmanın araştırma bölümünde 41 girişimci kadınla yapılan yarı yapılandırılmış 

görüşmelerin ve gerçekleştirilen çalıştayın bulguları mevcut durum analizini oluşturmaktadır. 

Mevcut durum analizine ilk adımını oluşturan saha araştırması sonrası ortaya çıkan bulgular 

aşağıdaki şekilde yorumlanmıştır.

•	 Araştırmada 19 Ankara merkezden ve 22 çevre ilçeden olmak üzere toplam 41 

kadın girişimci ile görüşülmüştür. Çalışmaya katılan girişimcilerin % 70,7’si evli, % 22’si boşanmış 

ve geri kalanı bekârdır. 41 kadın girişimciden 23’ünün doğum yeri Ankara ve çevre ilçelerdir. 

Araştırmaya katılan 41 girişimci kadının yaş ortalaması 41,48’dir. Araştırma örnekleminin büyük 

yoğunluğu lise ve üzeri eğitimli, evlidir. Kadın girişimcilerin yaş dağılımı 40 - 49 ile 50 - 59 yaş 

aralığında yoğunlaşmaktadır. İlgili literatür girişimcilik faaliyetlerinin “girişimcilik yaş eğrisiyle” 

bütünleştirmekte ve yoğun olarak girişimcilik faaliyetlerini 40 - 55 yaş aralığında gerçekleştiğini 

belirtmektedir (GEM  2012). Söz konusu eğri araştırmanın sonuçlarıyla da örtüşmektedir. 

Girişimci kadınların büyük çoğunluğunun eğitim seviyesi lise (% 36,6) ve üniversite (% 39) 

düzeyindedir. Dolayısıyla bu çalışmada, eğitim seviyesi lise ve üzeri seviyede olan kadınların 

girişimciliğe daha yatkın olduğunu gözlemlemekteyiz. Araştırmadaki kadınların konu ile ilgili 

verdiği cevaplar da bu duruma örnek olarak gösterilebilmektedir. 

“Genel olarak. Eskişehirliyim ben. Ondan sonra üniversiteyi kazanıp geldim Ankara’ya. Sonradan Ankaralı 
oldum. ODTÜ Ekonomi’ den mezunum. Sonra da orada MBA programına katıldım. Mezun olduktan sonra 
ilk özel sektörde başladım. 7 yıl çalıştım. Finanstı aslında benim oradaki alanım. Aslında özel sektördeyken, 
çalışma hayatım boyunca hep finans sektöründe çalıştım. Ekonomi mezunu olunca… Son dönemde iş 
geliştirme… Benim ruhumda vardı demek ki. Hep kendi işimi kurayım isterdim. Uluslararası bir firmaydı. Büyük 
çapta. Onun da artıları eksileri var. Ondan sonra oradaki projemiz bitince bir Türk firmasını deneyimlemek 
istedim”.

“Ben 1972 Ankara doğumluyum. ODTÜ İşletmeden mezunum. Bilkent’ten MBA’m var.1997 yılı itibariyle 
ofis mobilya sektöründe aile işi olması nedeniyle çalışmaya başladım. Şu an da bekarım bir oğlum var. 
Yaklaşık 16 senedir de ofis mobilyası sektöründe aile işimizi devam ettiriyoruz”.
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•	 Araştırmaya katılan girişimci kadınların sosyal kimlik tanımlamalarında, ilk sırada 

% 63,4 ile “anne” kimliği yer alırken, ikinci sırada % 41,46’ ile  “iş kadını” kimliği yer almaktadır. 

“Anne” kimliği 26 kişi tarafından birinci sırada, 6 kişi tarafından ikinci sırada ve 1 kişi tarafından 

üçüncü sırada tanımlanmaktadır. 

Girişimci kadınlar anne kimliğini yoğunlukla ön planda, işkadını ve kadın  ı bireylerin kimlik 

sınıflandırmaları içinde yaptıkları ilk tanımlamayla örtüşen davranışları daha yoğun olarak 

gösterdiklerini belirtmektedir. İş kadını kimliğinin 34 girişimci kadın tarafından kullanılması, bu 

kimlik sınıflandırmasının kimlik havuzu içinde tam olarak yer alamadığının göstergesi olabilir. 

Kadınlara aile ve toplum desteğinin yetersizliği, kadınlara girişimcilik sürecinde kimlik çatışması 

yaratmaktadır. Bu durum ise girişimin sürdürülebilirliğini sıkıntıya düşürebilir. Bu bağlamda 

kadın girişimciliğinde toplum ve ailenin desteğine ilişkin farkındalığın yaratılması önemli bir 

olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırma kapsamında görüşülen kadınların sosyal kimlik 

tanımlamalarından bazıları şu şekildedir:

“Yani sıralamaya sokmak gerekirse biraz annelik ikinci planda kalıyor. Daha çok işimle meşgul oluyorum 
çünkü yetişemiyorsunuz burada bir gününüz bir saniyeniz boşa gitmeyecek mesela atıyorum bir kabak 
yetiştiriyorsunuz, onu o gün toplamak zorundasınız almazsanız eğer ertesi gün çok büyüyor müşteriye 
dağıtılacak şekilde öyle sunamıyorsunuz”

“Her şeyin bence annelik ama bu mesleği yapıyorsan annelik yapamıyorsun bu mesleği yapıyorsan 
çocuklarına annelik yapamıyorsun o beni çok yıpratıyor çocuklarımı ben sekiz sene sonra buldum.” 

“Çünkü daha yeni iş kadını oluyorsunuz, anne oluyorsunuz o sırada, eş oluyorsunuz ve hayatı çok iyi 
ele alamıyorsunuz, iyi dengeleyemiyorsunuz, iyi yönetemiyorsunuz… Bu da bir başarısızlık. Kadın ve alt 
kimlikleriyle ilk karşılaşmam o oldu. Şöyle bir şey yaptım ki, yürüyüp gitseydim işime… Bu ilk tecrübesizlik 
işte… Tabi o kimliğinizin ilk çatışması ve çok cesaret edemiyorsunuz. Anne olmak, öyle mi yapayım… Ve 
ben öğretmenliğe döndüm. Asaletim tasdik olduğu için çok kolay döndüm ve İngilizce öğretmenliğine 
devam ettim.”

“Önce kadın, sonra anne, sonra da doktor. Sonra eş, devam eder, arkadaş dost diye gider ama önce kadın”. 

“Evet, çocuklarıma çok düşkünüm. Zaten bana çok teklif geliyor. Belediyeden meclis bayan meclisi olarak 
alalım, kadın kolu olarak alalım, encümen yapalım sizi diye ben ilk etapta eşim, çocuklarım, işim geliyor 
diyorum çünkü politikaya atıldığımda hepsini arka plana almam lazım. Onlara zaman ayıramam korkusu 
var. Annelik kimliği çok ön planda zaten ben o sıkıntılı zamanlarımızda çok zor günler yaşadık dedim ya 
sürtüşmelerimiz oluyordu eşimle tartışmalarımız oluyordu. Çocuklarıma kıyamadığım için yuvamı bozmayı 
hiç düşünmedim. Bölük pörçük, parça parça olmasın diye çok zor zamanlar geçirdik”

•	 Araştırmaya katılan merkezde yer alan girişimci kadınların 10’u tam mülkiyet, 9’u 

zayıf mülkiyet, çevrede bulunan girişimci kadınlardan ise 13’ü tam mülkiyet, 9’u zayıf mülkiyet 

olarak tanımlanmıştır. 
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Çevrede kendi adına çalışan ve herhangi bir firmaya organik bağı olmayan kadınlar da tam 

mülkiyet olarak sınıflandırılmıştır. Çevredeki kadın girişimcilerde tam mülkiyetin yoğunluğunun 

bir diğer sebebi ise girişimci kadınların girişimcilik faaliyetinde temel aktör olmamasından 

kaynaklanmaktadır. Girişimcilik faaliyetinde fikri yaratan ancak ücretli insan kaynağı olarak 

çalışan kadınlar özellikle çevrede daha yoğun görülmüştür. Ayrıca, girişimci kadınların ailelerinin 

(baba veya eş) bazı nedenlerle (devlet memuru olma, kredi alamama, başka bir işyerinde çalışma 

vb. gibi) girişimcilik faaliyeti gösterememeleri mülkiyeti kadının üzerinde bulundurmaya 

itmektedir. Öte yandan merkezde zayıf mülkiyetin yoğunluğu girişimci kadınların girişimcilik 

faaliyetinde temel aktör olarak yer aldığını göstermekte ve kadınlar aileleri ve/veya eşleriyle 

mülkiyete biçimsel ortak olmaktadırlar. Böyle bir durum girişimciliğin sürdürülebilirliği ve yatırım 

açısından değerlendirildiğinde çevredeki girişimci kadınların girişimciliğinin sürdürülebilirlik ve 

yeni yatırımlarda söz sahibi olma durumunu belirsizleştirmektedir. Bu durumun örneklerine 

aşağıda yer verilmiştir: 

“Bu iş aslında ilk etapta benle alakalı değildi, doğruyu söylemek gerekirse yani benim hiçbir şeyim yoktu. 
Eşimle alakalıydı, o getirdi böyle bir teklif; yapar mıyız yapamaz mıyız nasıl olur. Böyle bir onunla birlikte 
karar verdik. Böyle bir yer vardı yani satılık, burasını biz devraldık birilerinden. Alsak mı almasak mı, 
yapabilir miyiz öyle bir bismillah dedik işte... Eşim devlet memuru… Benim üzerime işyeri”

“Babacığım çok akıllıca bir şey yaptı, dedi ki; “Bugün biz sağız ve sen bu binada kendi başına bir şey 
yaparken kardeşlerin bir şey söylemez, ama yarın bir gün ne olacağı belli olmaz”, o yüzden hemen bir şirket 
kurmamızı istedi ve limited şirket kurduk kardeşlerimle”.

“Şöyle, aslında çok düşündüğüm şeyler oldu şunu yapabilirim, bunu yapabilirim. Ama tabi hepsi taslak 
olarak kaldı. Çocukluk da olur ya herkese bir oto yıkama firması açsam, ya da bilmem ne açsam. Çok 
şey geçti aklımızdan ama kader mi getirdi deyim öyle söyleyeyim. Ben en son müdür olarak çalışıyordum 
taşımacılık firmasında fakat prensiplerini beğenmiyordum, çalışma şekillerini beğenmiyordum… Farklı 
noktalardaydık, çalışma usulleri olarak da… En son ben artık daha fazla çalışamayacağımı, kendi 
prensiplerimle, kendi ticari kimliğimle bir işletme kurmak istediğimi anladım ve firmanın Ankara’da 
acentesi olmadığını fark ettim ve aslında bunun iyi bir iş birliği olacağını düşünerek.”

“Tabi. Şimdi bizim başladığımız dönemde böyle kurumsal hediyelik yapan yoktu. O anlamda bir riskti. O 
da bize bir adrenalin verdi herhalde. Yeni bir şeye başladık. Birazcık mor inek olmak falan… Dolayısıyla 
bir takım zorluklarını yaşadık aslında. İnsanlar beyin olarak böyle bir şeye hazır değillerdi. Çok açıklar, 
alışıldı falan ama böyle bir şeye açık değillerdi. Neyse öyle başladık. Daha küçük bir ofiste, daha mütevazı 
koşullarda başladık. Gelişe gelişe de bu şekilde geldi.”
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“Bir kere sıfır sermayeli bir iştir benim işim. Proje işi olduğu için sermaye sadece sizin bilgisayarınız ve 
belki bir kafanız yetiyor. Yani sermaye, kredi hiç işe başlangıçtan itibaren bir kredi çekmedim. Ve kendi 
zaten kendi alanımda bir iş kurdum, çalıştığım alanda iş kurdum. Zaten santral yapıyorduk, yine santral 
yapıyoruz. Biz, yaptığımız iş rüzgar santrali, güneş santrali, termik santral, doğalgazlar, barajlar, aklınıza 
gelebilecek bütün santral ve baraj, elektrik üreten her şey, trafoları kurmak, direklere hatları çekmek yani 
hep bu gördüğünüz, trafo merkezleri var ya böyle büyük büyük işte o yollar boyu elektrik direklerinin 
hatlarının çekili olan alanları. Şimdi yeni bu rüzgar tribünlerini biliyorsunuz onlar. barajlar, şimdi hidrolik 
santraller, şimdi güneş başladı. Doğalgaz ve kömür santralleri, bunların hepsini biz A’dan Z’ye kuruyoruz 
bu santrali, yatırımcılara. Büyük yatırımcıların mesela bütün Türkiye’de ki yatırım yapan aklınıza 
gelebilecek en tepedeki on ismi alın, onların arkasında biz proje çiziyoruz. Yani tümünün arkasındayız, hiç 
yani isim vermek istemiyorum, en büyük kim varsa sanayi devleri, onların arkasında, enerjiye girmiş biz 
varız. Görünmüyoruz yani. Sıfır sermayeyle başladık. Bunu kurma şeklim orası özel hayata giriyor. İşte 
özel hayatımdaki tek kaldığım anda bu kararı verdim”

•	 Araştırmaya katılan Ankara merkezde bulunan girişimci kadınlardan 12’si hizmet, 

1’i İmalat, 6’sı hizmet ve imalat faaliyetlerinde bulunmaktadır. Çevrede bulunan girişimci kadınlar 

değerlendirildiğinde kadınların 8’i hizmet, 1’i imalat, 13’ü ise hizmet ve imalat faaliyetlerinde 

bulunduğu görülmektedir. 

Kadın girişimciliği literatürü kadınların hizmet sektörüne daha fazla yoğunlaştığını 

göstermektedir. Bu çalışmanın bulguları da söz konusu literatür bulgusuyla örtüşmektedir. 

Araştırma örnekleminde çevrede yer alan 18 kadın girişimci kadın el becerisi ve hüner 

gerektiren yiyecek içecek ve el sanatları alanlarında hizmet faaliyeti göstermektedir. Girişimcilik 

faaliyetlerinin kadının bizzat kendine ya da yakın çevresine dayalı olması, herhangi bir hastalık 

ya da işe devam edememe durumunda üretimin durma ihtimalini beraberinde getirebilir. 

Bu durum ise girişimciliğin ölçeklenememesini ve dolayısıyla yatırımcı çekememe olasılığını 

yaratabilir. Merkezdeki girişimci kadınlar yoğunlukla hizmet sektöründe ancak örtük bilgi ve 

mesleki uzmanlık gerektiren faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Hizmet faaliyetlerinde örtük bilgi 

gerektiren alanlara yoğunlaşma yatırımcıların dikkatini çekme ve ölçeklenme adına avantaj 

yaratmaktadır. Araştırma bulguları eğitim seviyesinin girişimciliğin faaliyet alanlarındaki 

farklılıklara yansıdığını göstermektedir.
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“Ben yöresel olduğu için, ben aslında burayı sadece yöresel ürün, baklava ve dolma üzerine açtımdı. Ama 
maliyede bana dediler, öyle bir şey olmaz dediler mesela. Komşular dedi, yemek de olsun. Bir kısmı dedi 
çorba da olsun, bir kısmı pilav da olsun. Ben lokanta işine girdim, hiç aklımda olmayan bir işe girdim yani. 
Benim aslında projemde dolma baklava gözlemeydi. Yani bir de böyle Türk kahvesiydi. Çay da olur dedik, 
ama koca bir lokanta oldu. Aşçılıkla alakam olmadığı halde, lokantaya döndüm ben. Sonradan sade bu 
işler olmadı yani. Yemek işiyle bunu çeviremeyeceğimi öğrendim. Sonra televizyonda “Reçel anneleri” diye 
bir dizi vardı. Onlarda reçelleri görmüştüm, böyle süslemişlerdi reçelleri, reçel anneleri böyle küçükçe satış 
yapıyorlardı. Onlardan esinlenerek dedim böyle ürüne konserve yapayım, hiç değilse dedim oradan kasaya 
para girer dedim. Onları yaptım, daha şu anda üç çeşit reçelim var ama kışa doğru daha çok çeşidim çoğalır 
yani mevsimi de var reçellerin. Daha sonra mesela çubuk turşusundan esinlenip turşu yapmaya başladım.”

“İlk çocuğum olduktan sonra evde otururken, tabi ki çocuk bakmanın sorumluluğunu yaşıyorum, fakat bir 
taraftan da hani ben ne yapmalıyım, ne yapabilirim, neye ulaşabilirim derken yiyecekle ilgilenmek istediğimi 
fark ettim ve ben o dönemde çok fazla Ankara’da kafeler vesaire yoktu. Evden bir şeyler yapıp pazarlamaya 
başladım, yani şöyle bir proje yaptım, şöyle bir fizibilite yaptım demek isterdim ama asla alakası yok. Elimde 
pastalarla açılmış birkaç tane kafeye ya sizin tatlılarınızı ben yapsam, ben galiba bu işi iyi yapıyorum gibi 
son derece naif, iyi niyetli duygularla başladım. Karşılıkta almadım diyemeyeceğim yani hakikaten o zaman 
böyle bir eksik de vardı, Ankara’da birkaç tane çok iyi pastanenin dışında kafe veya ekmekçi veya şimdi 
bistrolar vesaire gibi şeyler yoktu açıkçası tamamen böyle başladı. Sonra bu işten çok keyif almaya, çok keyif 
aldığımı hissettim ve komik bir şey oldu, o zaman Ankara’nın en baba otellerinin birinin baş ustasına gidip, 
ya beni pastacı yapar mısın dedim. Galiba bu işte şöyle bir şey var; yaşınız kimliğiniz ne olursa olsun, soru 
sormaktan, kapıyı çalıp içeri girmekten utanmamak lazım diye düşünüyorum. Her ne kadar o sırada hayatta 
olan babam, eşim, ya ne yapıyorsun gibi biraz çekingen davrandılarsa da bunu ve o usta bunu kabul etti. 
Biraz karışık konuşuyorum ama ve biz o ustayla benim evde pasta yapmaya başladık”

“İlk şöyle, bizim ailede ticaretle uğraşan veya kendi işyeri olan kimse yok. Annem ev hanımı, babam da şeyde, 
hani bir sefarette çalışıyordu, hani, çok iyi yerlere gelelim istediler çocukları olarak ama ticaretle uğraşan 
kimse yoktu bizde. Kendi işyerinde ilk deneyimim benim. Şöyle, uzun yıllar çalıştıktan sonra ben aslında 
herkes gibi “işyerim olsun, işyerim olsun’dan çok 2002’de krizle beraber işyeri açmam gerekti. Komik gibi 
geliyor ama gerçekten iş bulamadım, ben hem tecrübeliydim, o kadar çok başvuru yaptım, 8 ay işsiz kaldım 
ben, sonra işyeri açtım. Çünkü benim yanımda başlayan ve aynı anda iş başvurusunda bulunduğumuz 
insanlar işe alınırken, tecrübeli olduğum için reddedildim birçok yerden. Reddedilmek değil, bana dönülmedi 
tekrar, telefon açtığımda. Çünkü bilgi ve donanımım onlara şey geldi.”

“Biz burada günlük taze yufka üretiyoruz el yapımı oldukça zahmetli bir iş zor bir meslek bu mesleğe hiç 
anlamadan bilmeden girdik hiç bir şey bilmiyorduk biz elemanlarımızla beraber bu işi hep birlikte öğrenerek 
uyguladık daha kaliteli bir ürün çıkardık.”
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“Bizim firmamız döküm makine ithalat ihracatı kenara koyarak böyle bir ismi olan firma. Döküm dediğimiz 
zaman çok ağır sanayi, çok ağır derken çok tehlikeli değil çok tehlikeli sınıfına her ne kadar naca koduyla 
sokulsa da. Ama ağır bir sektör. Nesi ağır? Birincisi, makine yatırımları çok ağır. İkincisi, düşünen beyin bulmak 
burada çok zor, çünkü sentezleyebilmesi çok zor, çünkü coğrafi şartlara dayanmak çok zor, çünkü belli bir 
klima şartı yaratamıyorsunuz fabrikalar içerisinde. Dolayısıyla dökümhane bunun yakında da makine 
fabrikası olan iki bolümden oluşan bir işletmemiz var. 220 m2’lik alandaki tek indüksiyon ocağımızda 
yaptığımız bir döküm iş ve makine parçaları yanı yürüyen ve duran her türlü makinenin,  aracın dökümden 
oluşan parçalarının üretimini yapıyoruz. Tabi bunun içerisinde çok çeşitli sektörler var. Tarım sektörü var, 
enerji sektörü var, maden var, ulaşım var. Bütün bunların dediğim gibi dökümden oluşan bütün parçalarını 
yapabiliyoruz.”

•	 Kadınların girişimcilik tecrübeleri değerlendirildiğinde araştırmaya katılan 35 

kadının ilk girişimcilik deneyimi yaşadıkları görülmektedir. Çevredeki kadınlardan 4’ü daha 

önce de girişimcilik deneyimine sahip olup merkezdeki girişimci kadınların 17’si ilk girişimcilik 

deneyimini gerçekleştirmiştir.  

GEM raporunda da belirtildiği üzere Türkiye’de eğitim düzeyi yüksek bireyler girişimcilik 

faaliyeti göstermeden önce kurumsallaşmış firmalarda çalışmaktadırlar. Merkezdeki kadın 

girişimcilerin iş tecrübeleri değerlendirildiğinde daha önce kurumsallaşmış firmalarda 

profesyonel işgücü olarak yer aldıkları görülmektedir. Bu kadınlar, daha önce çalıştıkları mesleki 

alanlardan beslenerek kurumsal tecrübelerini girişimcilik faaliyetlerine aktarmışlardır. Bu 

durum girişimciliğin sürdürebilirliği açısından avantajlı bir konu yaratmaktadır. GEM bulgusuyla 

bu çalışmanın sonuçları örtüşmektedir. Çevrede ise kadınların el becerisinin ve hünerinin 

sosyal çevresinin de desteğiyle girişimciliğe dönüşü söz konusudur. Kadınların girişimlerini 

firmalaştırma ve kendilerinden sonra nasıl devam edeceği konusunda bilgi eksikliği mevcuttur. 

Bu durum kadınların girişimcilik faaliyetlerinde sürdürülebilirlik açısından desteğe ihtiyacı 

olduğunu göstermektedir. Kadınların ilgili yaptıkları açıklamalardan bazıları:

“Değil aslında ben belki de girişimcilik ruhu olan bir kişiyim benim bundan önce hiç ilgili olmayan ben 
Holding profesyonel yöneticilikten geliyorum yaklaşık 27 yıllık bir profesyonel yöneticilik hayatından sonra 
CGS’yi kurdum ama profesyonel yöneticilik yaşantım esnasında holdingdeyken dediğim gibi holdingin 
CFO’suydum. Rahmetli İhsan Doğramacı hocaya doğrudan bilgi veren holdingin başında olan kişiydim. O 
zaman hocanın izniyle bir tekstil şirketim vardı, mağazam vardı. Daha Türkçesi üç ortak kurmuştuk sonra 
ortaklarım bir tanesi profesör olmak için, bir tanesi başka bir şehre taşındığı için ayrıldı ve işletme benim 
üstüme kaldı. Yaklaşık 7 yıl boyunca 120 tane kadını çalıştırdığım, el örgüsü işletmesi yaptığım, ihracat 
yaptığım, o büyük bir işletmeydi aslında”.
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“Hayır değil. Daha önce bir girişim başarısızlığım oldu. Şimdi ben İngilizce öğretmeniyim. Üniversite 
yıllarımda da çalışırken tabi artık kendime, üniversite son sınıfta satış ağırlıklı çalışıyordum ben… Artık 
menajerliğe falan yükselmiştim. Bir kendime güvenim gelmişti. 30- 40 kişilik gruplara, o zamanlar, bizim 
zamanlarımızda 92-93, satış videoları vardı onlarla eğitim verilirdi. Sonra ailemin de ısrarıyla, memuriyet 
memuriyet biliyorsunuz, ben de tabi memur çocuğuyum. İşte öğretmenliğini yap, asaletin tasdiklensin 
ondan sonra tamam yapacaksan yap ama onu bir eline al. Sonra çok şükrettim bazen anne baba her 
zaman dinlemek lazım. Benim tayinim çıktı. Her şeyi bıraktım İngilizce öğretmeni olarak stajyerliğin tabi 
şark görevi… Benimki Balıkesir Ayvalık’a çıktı. Çok güzel bir şark görevi yaptım. Sonra asaletim tasdiklendi 
ve ben 1 buçuk sene içerisinde, tabi özel sektör içinde ruhum olduğu için istifa ettim ve o zamanlar 
internetle ilgili bir iş yapmaya başladım. İnternet şirketinin içinde bulundum. Daha sonra orada satış 
yapıyordum ve orada çalışan kişilerden biri, daha sonra eşim oldu zaten ve hep şöyle açıklardı: O kadar 
çok satış yapıyordu ki primleri ödeyemeyince bari evleneyim dedim filan diye espri yapardı. İnternet yeni 
bir sektördü, biz bile işi yürütürken öğrendik ve çok başarılı hale getirdik.”

“Aslında ilk tabii ki bireysel anlamda, evet. Ama Rusya’da ofis açtığımda kültür ve tanıtım turizm ataşeliği 
yaptım. Ofis açmaya gittiğimde de oradaki birçok seyahat acentesinin kurduğu işleri birebir yanlarındaydım. 
Destekledim ama arkamızda koskoca devlet vardı.”

•	 Kadınların girişimcilik başlangıç güdüleri değerlendirildiğinde çevrede yer alan 

13 kadının ihtiyaç odaklı olarak, 4 kadının ise fırsat odaklı, 5 kadının ise ihtiyaç ve fırsat odaklı 

girişimciliğe başladığı görülmektedir. Merkezdeki durum ise 19 kadın girişimcinin 10’u fırsat 

odaklı yaklaşımla girişimciliğe 1 kadının ihtiyaç, diğerlerinin ise ihtiyaç ve fırsat odaklı girişimcilik 

faaliyetlerine başladıkları görülmektedir. 

Fırsat odaklı girişimciliğin merkezde yoğun olması daha önce kurumsallaşmış firmalarda örtük 

bilgilerini artıran kadınların fırsatları değerlendirmede daha başarılı olduğunu göstermektedir. 

Çevredeki kadınlar aile gelirine katkı ve gelir elde etmek için genelde daha önce yapılan ve 

bulundukları yerde kabul gören girişimcilik faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. Bu durumda 

kadınların ihtiyaç odaklı girişimlerinin sürdürülebilirliği sıkıntıya düşebilir. Çevredeki kadın 

girişimcilerin fırsat odaklı yaklaşım geliştirmelerinde girişimcilik ekosisteminin yerel paydaşlarının 

öngörüleri ve çalışmalarının yardımcı olacağı düşünülmektedir.

“Ailemize bir katkıda bulunsun işte kendi şeyimizi değerlendirelim bütçemize bir faydası olsun diye kurduk.”



ANKARA’DA KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ: ÖRNEKLER VE YOL HARİTASI

116

“Evet, ben normalde ev hanımıydım. Eşim vardı. Eşimi kaybettikten sonra sadece bir sosyal güvencemiz 
vardı, hiçbir şeyimiz yoktu. Evimiz kira, çocuk okuyor. Büyük oğlum İstanbul’da Darüşşafaka Lisesi’ni 
kazandı. Orayı okudu. Ondan sonra geldi, üniversiteyi okuyacak, e bende haliyle para kazanma ihtiyacım 
var. Üniversiteye gitti derken, anne ben Erasmus kazanacağım, yurtdışına gideceğim dedi, kazandı, 
Danimarka’ya gitti. Derken benim para kazanmam gerekiyordu. Bu işler parayla olur, normalde başka bir 
şeyle olmaz. Ben bu mücadelelerle çalışma azmime daha sıkı sarıldım, gecemi gündüzüme kattım, çok 
seri çalıştım.”

“Ben lise. Lise mezunuyum. El işlerine çok meraklıydım. Çocuklarımı büyüttükten sonra tabii bu işleri ben 
evde yapıyordum. Önceleri evde arkadaşlarıma yatak takımları olarak başladım. Onları kendi evimde 
böyle dar kısıtlı alanlarda yaparak sonra baktım talep çoğaldı, ticarete dönüştürme kararı aldım. İşler 
büyüdükten sonra iş yeri açtım. İşyerini açtıktan sonra baktık işler değişiyor tabii onu da yapalım bunu 
da yapalım derken kendi çabalarımla bir şeyler yapmaya başladım ama sıfır bir sermayeyle. Her yaptığım 
bir şeyden, hani oradan iki üç kuruş arttırdım makinalarım hiç yoktu, eski tip şu kara makinada başladım. 
Hadi dedik yok piko olmuyor bir bilgisayarlı makine alalım pikoyu onunla yapalım. O kadar çok uğraşarak 
geldim ki, e daha sonra tabi bu sektör çoğalınca işimiz yine azaldı. Azaldı tabii.”

“Zaten hep el işi yapmak şeyim vardır hevesim vardır en büyük başlama sebebim o. Piyasaya da yapıp 
biriktirdiğim el işlerimi satarak ihtiyaç olduğu zaman hep çıkarıp satarak eksiklerimizi tamamlamaya 
çalışıyoruz. Ya gelirimiz zaten az asgari ücretle çalıştığı için eşim 6 yıl un fabrikasında çalıştım 4 buçuk yıl 
tekstilde çalıştım.”

“Firmamız bilişim sektöründe yer alıyor, bilişim sektörünün daha dar ve hani çok özel bir alanı olan 
bilgi güvenliği konusunda yer alıyor. Bilgi güvenliği deyince de hani bunun içini çeşitli alt faaliyetlerle 
dolduruyoruz. Her zaman ona gayret ettik yani hani bilgi güvenliği çünkü çok önemli internet güvenliği 
bilgi güvenliği işte kurumsal bilgilerin doğru kullanılması vesaire hani bunu sağlamak için çok dinamik yani 
yıldan yıla değişen teknolojiler oluyor. Bunları mesela doğru şekilde portföyünüze almanız gerekiyor. Esas 
olarak başlıca iki şeyimiz var en tepeden bakarsak. Bir tanesi bu bilgi güvenliğini test etmek için üçüncü 
parti işte üreticiler tarafından geliştirilmiş olan yazılım donanım satışı yani alıyoruz satıyoruz alıp satarken 
de bunların kurulumu teknik desteği gibi şeyler yapıyoruz bunu yapan epey firma var. Bunun dışında 
esasen ağırlık verdiğimiz kendimizi daha geliştirmeye çalıştığımız şey kendimizin geliştirdiği tamamlayıcı 
ürünler ve verdiğimiz hizmetler işte danışmanlık olsun bu “ethical hacker” denilen beyaz şapkalı hackerlerle 
saldırıp gerçek bir saldırıya uğramadan önce bunları rapor etmek gibi sonuçta bilgi güvenliği alanında ürün 
servis sunuyoruz bir kısmını al sat bir kısmını da yani.”

“Türkiye’de yok. Yani biz tekiz aslında. O yüzden biraz zorlanıyoruz Türkiye’de ama yurtdışında hiç 
zorlanmıyoruz. Gıda güvenliği danışmanlığı deyince Türkiye’de biraz zorlanıyorsunuz. Hele bilimsel 
danışmanlık deyince dedim ya her şey boşuna gider. Şuradan benim aklıma geldi, bir kere tamam TÜBİTAK 
gibi büyük kurum kuruluşlar destek veriyor. Ama hiçbir zaman şey yapamazsınız açık oynayıp, onun 
taraftarı olup… Ben şimdi girdiğim şirketin her şeyini biliyorum. Biz işe başladığımızda gizlilik anlaşması 
imzalıyoruz. Çünkü şirketin tamamen içine giriyorsunuz ve şirketin politikasını değiştiriyorsunuz. Şimdi 
ne TÜBİTAK kimliği ile ne ODTÜ kimliği ile bunu yapamazsınız. Gidip şuna yatırım yap çünkü piyasada 
bu var diyemem bu etik olmaz ben bunu TÜBİTAK kimliğimle yaparsam. Çünkü herkese eşit davranmak 
durumundasınız.”
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•	 Kadın girişimciler girişimciliğe bireysel açıdan en çok “cesaret”, “fırsatları 

değerlendirmek”, “çalışmak” ve “yapılmayanı yapmak” anlamlarını yüklemektedirler. Kadınlar 

girişimciliğe firma açısından “işi bilmek” ve “farklılık” anlamlarını, sosyal açıdan ise “istihdam 

sağlamak” ve “insan ilişkileri” anlamlarını yüklemektedir.

Kadınların girişimciliği en çok cesaret ve fırsatları değerlendirmek olarak tanımlanmış ancak 

bu konuda elde edilen tanımlamalarının çok büyük bir kısmı merkezdeki kadın girişimciler 

tarafından yapılmış, çevredeki kadınlarda ise girişimcilik kavramının ne olduğu konusunda soru 

işaretleri olduğu gözlenmiştir. Buradan yola çıkarak “girişimcilik” kavramının farkında olmayan 

kadınların, kendilerine girişimcilik süreçlerinde destekte bulunabilecek pek çok imkândan ve 

projeden haberdar olamadıkları görülmüştür. Bu da girişimcilik konusundaki farkındalığının 

artırılması gereğini ortaya koymaktadır. Çevredeki kadınlar girişimcilik faaliyetini aile gelirine 

katkı sağlamak adına gerçekleştirmektedirler. Öte yandan istihdam sağlama girişimciliğin temel 

kökeninde var olan bir olgu olmamasına rağmen girişimci kadınların girişimciliğe yükledikleri 

anlamlar arasında yer almıştır. Kadınların girişimciliğe yükledikleri anlamları bu çalışmada en iyi 

görmenin yolu, kadınların kendi ağızlarından çıkan cümlelere bakmaktır:

“Ne bileyim girişimcilik yani çalışmak.”

“Vallahi tam kavramını anlamış değilim ben girişimciliğin. İş kurmak diye düşünüyorum.”

“Girişimcilik en büyük düşündüğüm şey yani bir büyük, cesaret isteyen bir olgu, bir kere cesur olmak lazım, 
cesur olamazsanız yani riske girmek, elinizi taşın altına koymak demek. Yani bunu yapmazsanız şimdi 
daha sonra belki hikayesini, buranın hikayesini anlatırken, hani gerçi bunları daha sonra konuşacağım 
ama şu anda söylemeden edemeyeceğim, biz burayı açarken, kendimize üç yıl hedef koyduk. Üç yıl sonra 
müşterisiyle, personeliyle, işte menüsüyle oturur düşüncesiyle. Ama insanlar hani girişimciliği şöyle 
görüyorlar; bugün açalım, önümüzde ki ay kar edelim, yok öyle bir şey yani.”

“Üretmek. Üretirsen girişimci olabilirsin. Yani bu illaki el babında değil fikir babında da. Üretirsen girişimci 
olabilirsin üretmezsen… Benim düşüncem. Yoksa onun dışında değil.”

“Nasıl bir anlam yüklerim girişimciliğe? Yani bir işte herhalde beceri sağlamak, yani ne bileyim… Bir işe 
atılmak, maddi manevi hani kendinden bir şeyler vererek bir şeyleri başarmak. O anlamda herhalde.”

“Tam kelime anlamıyla ‘girişmek’ olduğunu düşünüyorum. Yani hayata girişmek, konuya girişmek, insanlara, 
projeye, aklınıza gelecek her şeye tam kelimesine oturmuş olduğu bir şey yani, girişmek.  Girişimciliğin tam 
ana şeyi. Şimdi girişimcilik aslında biraz kendine güven kesinlikle olması gerekiyor. Çok fazla bilgi kaynaklı 
olmadığını son yıllarda hani EQ dediğimiz yani.”



ANKARA’DA KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ: ÖRNEKLER VE YOL HARİTASI

118

“Bu kavramdan anladığım ortamdan yani insanın yapabileceği yani kendi sanatı veya becerebileceği bir 
şeye başlaması girişmesi yani.”

“Girişimcilik işte, iş, iş yeri açma, çalıştırma.” 

“Benim gözümde yapılmayanı yapmak, bir. İkincisi, zor olanı yapmak… Ortamda farklılık yaratabilecek 
şeyleri yapmak bir de. Yol göstermek. Öncü olmak. Ve burada kadını tırnak içerisinde alıyorum, kadınsal 
kimliğimi, güçlü olduğumuzu her daim dile getirmek için güçlü çalışmalara imza atmak, yani kadını hep 
vurguladım vurgulayacağım da, onun için girişimcilik sanki benim adıma, evet böyle kadınla bağdaşıyor 
gibi yine, yine oraya.”

 

•	 Girişimcilik tanımlamaları değerlendirildiğinde yapılan 111 tanımlamanın 95’inin 

eğitim seviyesi lise ve üzeri olan kadınlar tarafından gerçekleştirildiği görülmektedir. 

Girişimcilik konusunda eğitimli kadınların daha fazla bilgiye sahip olduğu ve girişimcilik kavramını 

daha fazla yorumlayabildiği söylenebilir. Çalışmanın araştırmacılarının görüşü, çevredeki kadın 

girişimcilerde girişimcilik mantığının tam olarak yerleşmediği yönündedir. Aşağıda, merkezdeki 

girişimcilerin yaptığı girişimcilik tanımlamalarına yer verilmiştir. Buradan da görülecektir ki, 

girişimcilik tanımlamaları edinilen tecrübelere göre şekillendirilmiştir:

“Bu da çok zor bir soru. Tonlarca konferans verdim bu konuda ama ha deyince toparlaması çok zor 
girişimcilik konusunda çok liderlik girişimcilik bu konuda çok konuştum. Ben şöyle düşünüyorum bir kere 
insanlar hem Allah vergisi bir yetenek, doğuştan gelen bir yetenek hani halk tabiriyle burnun iyi koku 
alması, hem de önce geliştirilmesi gereken bir başlıkta olduğunu düşünüyorum. Çünkü bilginiz olduğu 
alanda bir girişimde bulunabilirsiniz. Bu bilgiler hepsi durduk yere insanın aklına gelmiyor sizin bir fikrinizin 
olması için önce ilgili ilişkili konularda bilginizin olması lazım. Ondan sonra bir işletmeyi kurar, geliştirir, 
büyütebilirsiniz. Dolayısıyla girişimciliği evet yeni inovatif bir fikri olan geliştiren sürdürebilen bir de kişiler 
olarak görüyorum ben ama bilgiyle de çok desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum.”

“Şöyle; normal şartlarda aslında girişimci dediğim profil benim için; birilerini istihdam eden, birilerine de 
ekmek kapısı açabilen bir profil olmalı. Ve öyle olduğunu düşünüyorum. Onun dışında, herhalde kendi 
yarattığı iş fikri ile yeni bir oluşum oluşturan, birazcık daha diğerlerinden daha farklı bir yolu tercih eden 
kişi olarak tanımlayabilirim girişimciyi.”

“Girişimciliğin en önemli şeyi cesaret edebilmek. Yani en önemli özelliği cesaret edebilmek. Çünkü bence 
herkesin içinde bir yerinde var bir takım projeler fikirler. Ben kiminle konuşsam hani şunu yapsam… 
Bazısında baskın bazısında daha az baskın ama pek çok insanda olduğunu düşünüyorum. Kendinle ilgili 
bir şey, bir hobisini işe çevirmek. Bir şey yapmak. Bu hep var ama önemli olan bence girişimcilik buna 
cesaret edebilmek herhalde ama tabi bunu hesaplayarak.”
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“Girişimcilik; atak olmak, önünüze çıkan fırsatları değerlendirebilmek ve insan ilişkilerinizin gerçekten iyi 
olması gerekiyor, girişimcilik için. Ama fırsatları iyi değerlendirmek ve atak olmak bunların en başında 
gelen şeyler.”

“Girişimcilik tanımı aslında benim için yıllar içinde değişti. Yani şöyle bir şey vardı biz bu işe başladığımız 
zaman kurulu bir düzeni devam ettirme adına aslında çok da neden yaptığımızı bilemediğimiz bir 
işi yapmaya başladık. Çünkü ben hani böyle bir iş yapabileceğimi bilseydim mimar olurdum, iç mimar 
olurdum, endüstri ürünleri tasarımcısı olurdum yani daha teknik olurdum. Ama işte dönemin gereklilikleri 
yani o zamanın gereklilikleri nedeniyle bu işe başladım. Benim için işimde iki dönem var. Bir böyle bu işe 
de başladık hadi yapalım bari diye yaptığımız bir dönem, sonra da bu durumu kapatıp bu işi gerçekten çok 
severek yaptığımı bir dönem var.”

•	 Medeni durum ile girişimcilik kavramının tanımlanması arasındaki ilişkiye 

bakıldığında boşanmış girişimcilerin % 12,5’i girişimciliği “işi bilmek” olarak, evlilerin % 10,13’ü 

“cesaret” olarak tanımlamaktadır. 

Evli, bekar ya da boşanmış girişimci kadınların girişimcilik kavramına yükledikleri anlamlar 

arasında çok fark bulunmamakla birlikte örneklemin yoğunluğunu oluşturan evli kadınların 

daha fazla yorum yaptığını belirtmek gerekmektedir. Kadınlar girişimciliği yaptıkları yorumlarda, 

aşağıdaki alıntılarda da görülebileceği gibi yoktan var etme, potansiyeli ortaya çıkarma üzerine 

olmuştur. 

“Girişimcilik yani bayan olsun, erkek olsun işe başlamak, girişimcilik, adım atmak diyelim.”

“Girişimcilik derken yani küçük şirket yani bir şeyleri fark etmek boşluklarda ya herhangi bir şeyi böyle 
farkına varıp bir şeyleri sürüklemek, hiç olmadık şeyleri piyasaya sürmek. Yani ne biliyim böyle üretmek. 
Farklı şeyleri çıkartma.”

“Fırsatları değerlendirmek demek bence girişimcilik. Aslında gün içerisinde hepimizin yaşadığı hem kişisel 
hem sosyal açıdan, hem iş açısından bir sürü fırsatlar çıkıyor insanların önüne ama çok görmeyiz biz 
bunları. Çünkü dar açılardan bakıyoruz, şartlanmalarımız var, basmakalıp hayatlar yaşıyoruz. Herkes 
doğuyor, büyüyor, okula gidiyor, belli şartlar içerisinde yaşamayı öğreniyor. Para kazanması lazım, 
evlenmesi, çocuk yapması lazım. Herkes bu bilinçle yaşadığı için çok geniş bakamıyorlar etraflarına, çok 
fazla değerlendirme şansı olmuyor insanların. Aslında biraz hayatın gerçekliğinden çıkıp öznele dönüp ne 
istiyorum’u sorduğunuz zaman çok farklı fırsatlar çıkıyor. O noktada bu fırsatları değerlendirmek bence 
girişimcilik. Bir şeyleri yaratmaya çalışmak, yoku var etmek. Ya da gördüğünüz bir eksikliği ben nasıl 
tamamlayabilirim, gördüğüm sorunları nasıl çözebilirim’den bir şeyleri ortaya çıkarmak diyebilirim.”

“Nasıl bir anlam yüklerim girişimciliğe? Yani bir işte herhalde beceri sağlamak, yani ne bileyim… Bir işe 
atılmak, maddi manevi hani kendinden bir şeyler vererek bir şeyleri başarmak. O anlamda herhalde.”
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•	 Merkez ya da çevre de faaliyet göstermenin girişimcilik kavramıyla olan 

ilişkisine bakıldığında merkezdeki girişimcilerin % 10,45’i girişimciliği “cesaret”,  % 8,96’sı “işi 

bilmek”, % 7,46’sı da “fırsatları değerlendirmek” olarak tanımlamıştır. Çevredeki girişimcilerin 

% 9,09’u “çalışmak”, % 9,09’u “başlamak”, % 9,09’u “cesaret” ve % 9,09’u “üretkenlik” olarak 

tanımlamışlardır. 

Girişimcilik kavramına yüklenen anlamlar için oluşturulan 111 kodun 67’si merkez girişimciler 

tarafından yapılmıştır. Bu durum merkezdeki girişimcilerin daha fazla yorum yaptığı sonucunu 

beraberinde getirmektedir. Çevredeki kadınların ise, verdikleri cevaplardan anlaşılmaktadır ki 

yaptıkları işi “girişimcilik” olarak adlandırmamalarının sebebi olarak kavrama aşina olmamalarıdır. 

Girişimcilik nedir diye sorulduğunda genel bilgi birikiminden ziyade, aşağıda da görülebileceği 

gibi kendi deneyimlerinden yola çıkarak tanımlamalar yapılmaya çalışılmıştır. 

“Ne derim girişimcilikte? Tabi ben üretimci olduğum için üretmek derim ama tam bilemedim şimdi tam 
bir kelimeyle ne diyebilirim daha. Yani... Yaratmak diyemeyeceğim çünkü o tabi daha başka kavramlara 
gidebilir o yanlış ama girişimcilik... Tabi girişimci olmayan da üretiyor sonuçta ama burada değişik projelerle 
sentezleyip üretebilmek. Bu çok mühim ama bu tek kelimeyle nasıl söylenir ben bilemedim. Belki aklıma 
gelirse söylerim sonra.”

“Cüret etmek gibi geliyor. Çünkü onun altında cesaret var, akıl var, pratik zekalı olmak var. En büyüğü cesur 
olmak. O yüzden ben hep diyorum ki cüret eden kazanır. Yani korkmayacaksın, cüret edeceksin.”

“Yani ben kendimi örnek vereceğim. Bence girişimcilik benimki. Çünkü benim elimde hiçbir şey yokken 
mutfağımdan kendi eskiden kullandığım fırınlarım ve buzdolabımla. Yani Benim mesela hiçbir zaman şey 
korkum olmadı; ben burayı açacağım ama müşterim olmazsa? Birazcık pozitif düşünen bir insanım galiba.”

“Aslında bir sosyal sorumluluk projesi diye baktım bu işe ben, girişimcilik meselesine. Uluslararası düzeyde 
de ülkenin durumunu gördüğünüz zaman başarılı bir profil çiziyor Türkiye. Yurt dışında işadamları çok başarılı 
işler yapıyorlar. Kaybetmek de kazanmak da insan için. Kazanmaya endeksli yaşamak gerektiğine inandım. 
Moskova’da 12 yıl yaşadım, Sovyetlerin çöktüğü dönemin şahidiyim. Ekonomik krizlerin şahidiyim. İnsan 
psikolojisinin, aslında başka toplumların, devletlerin başka bir ülkeye ne kadar hükmettiğinin şahidiyim. 
İkinci dünya savaşının hala izlerinin olduğu bir ülkeydi. Unutmadıkları ve unutamamaları gereken bir ülke 
aynı zamanda. Şimdi de liberal ekonominin getirdiği bütün sorunları yaşayan bir toplum. Türkiye’yi aslında 
bu konularda şanslı görüyorum. 80 yıldır savaşmayan bir ülke. Tabii iç sorunlarımız var ama onun dışında 
savaşmayan bir ülke. Girişimcilik bence şey, yani herkesin yüzde yüz fedakarlık yapması gereken bir şey 
çünkü asla kolay bir iş değil.”

“Girişimci bir topluma bir şeyler kazandırmak, topluma faydalı olabilmek. Çevremdeki insanlara örnek 
olabilmek, yani yol göstericilik olmak. Bir yerde öyle söyleyeyim.”
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“Yani hemen her şeye böyle yapabileceğim bir şey varsa, aha bunu ben yapabilirim, ben bunun altından 
kalkabilirim, ben bu işe girebilirim diyebilirim. Yani gördüm ve yapabildiğim inandığım her şeye girebilirim. 
Budur, budur benim için.”

•	 Kadınları girişimciliğe motive eden nedenler incelendiğinde kişisel açıdan 

“başarma isteği”, “para kazanma isteği”, ”bağımsız olma isteği”, “boş duramamak” temel 

sebepler olarak görülmektedir. Kadın girişimcileri sosyal açıdan motive eden sebeplerin başında 

“başkalarına faydalı olma isteği” yer alırken, aile açısından “aile gelirine katkı” yer almaktadır.

“İhtiyacımız yoktu buraya faydalı olmak istedik.”

“Var tabi, var tabi, yani daha iyisine ulaşmak daha kalitelisini yapmak, bunlar hep birbiri ardına gelen şeyler 
ama bağımsız iş kurmak istememin nedeni daha önceki işimden memnun olmamam, onun dışındaki 
hiçbir faktör benim için motive edici doğrudan etkili değil. Zaten paramı kazanıyordum, zaten ekonomik 
özgürlüğüm vardı, aile bütçesine katkı yapmam çok fazla gerekmiyordu, diğer söylediğim şeyler.”

“Evet, işte, mutlaka, yani öyle olsa gerek. Yani bugün bakınca öyle gözüküyor. Bugün bakıca öyle gözüküyor 
yani. O günkü adı faydalı olmak mıydı? Mutlaka ki faydalı olmaktı, çünkü kendi çocuklarım için arayıp 
bulamadığımı başka çocuklara sunma olunca, faydalı olmak evet.”

“Sosyalleşme zenginleşme değil. Ama başkalarına faydalı olma evet. Başarma duygusu barındıran bir 
faydalı olma isteği diyebilirim.”

“Aile gelirine katkı, evet.”

“Hepsi daha iyi yaşamak için, en başta standartlarımı yükseltmek için, her zaman azimli ve çalışkan biri 
olduğumu söyleyebilirim. Daha iyi yaşamak için, bir kere özgür bir kadın olmak için, yani asla tam tersini 
hiçbir zaman düşünmedim. Örneğin bir yıl evde kaldığım bir dönem var. Benim bu bir yıl içinde, ben 3 kursa 
başladım, hani insan evde kalıp dinlenmek ister, 3 kursa başladım yemek kursuna gidiyordum, boyama 
kursuna gidiyordum, hani onda bile rahat olup da bir yıl dinlenemedim. Dinlenmek istemedim çünkü. Hani 
gencim öyle bir şeye de ihtiyacım yok. Bence hepsi çalışmak ve hepsi özgür olmak.”

•	 Girişimci kadınların merkez ya da çevrede bulunmasıyla, kadınları girişimciliğe 

motive eden sebeplerle ilişkisine bakıldığında, merkezdeki girişimcilerin % 18,18’i “başkalarına 

faydalı olma isteği”, % 13,64’ü “başarma isteği”, % 13,64’ü “bağımsız olma isteği”, % 10,61’i ise 

“kendini gerçekleştirebilme isteği” olarak belirtmişlerdir. İlçelerdeki girişimcilerin % 23,81’i 

“başarma isteği”, % 19,05’i “aile gelirine katkı” ve % 14,29’u “başkalarına faydalı olma isteği” 

olarak cevaplamışlardır.
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Çevredeki kadınların “aile gelirine katkı” güdüsünü merkezdeki kadınlara göre daha sık dile 

getirmeleri çevredeki kadınların ihtiyaç odaklı girişimlerini açıklamaktadır. Öte yandan 

“başarma isteğinin” merkezdeki kadınlarla kıyaslandığında çevredeki kadınlarda daha fazla 

olması kadının sosyal açıdan kendini tatmin etmeye ve çevreden kabul görmeye daha çok 

ihtiyacı olduğunu göstermektedir. Çevredeki kadın için girişimcilik faaliyetini sosyal bir varoluş 

olarak da görmektedir.

“Benim aslında o tür hırslarım yok. Ben her zaman ben değil de hep biz olarak düşünüyorum ailem 
elemanlarım burası kalkınacaksa eğer elemanlarımda yararlansın çevremdeki bütün insanlar yararlansın 
her zaman öyle düşünmüşümdür, ben başarayım ben yükseğe geleyim ben bir yerlere geleyim o tür 
düşüncelerim asla olmadı asla da patronluk yapmadım.”

“Biraz kadın olmakla da ilgili. Bir kimliğinizin olması, bilgilerinizin olması ama daha çok kimseye muhtaç 
olmadan nasıl ayakta kalırım. Çalışmak aynı zamanda çok ciddi bir iyileştirme aracı. Çalışarak çok şeyin 
üstesinden gelebiliyorsunuz; üzüntünüzün de, acınızın da. Bu benim için çok önemli bir de. Bu da birazcık 
herhalde ruh. Girişimcilik ruhu denen bir şey var.”

“Aileye katkıda bulunmak. Çünkü benim eşim 750 milyon maaş alıyor, çalıştığı yer burası esnaf odası 
maaşımızda sıkıntı oluyor. Biz mesela iki ay alıyorsak üç ay alamıyoruz falan. O şekilde döndürmeye 
çalışıyorduk. E bende ne yapabilirim, nereden ne kazanabilirim, işte bir üç beş bir şey yaparım en fazla 
açığını kapatırım çocuğum bire başlar çocuğumun ihtiyacını sağlayabilirim. O şekilde bir kitabını alırım, bir 
defterini alırım. Öyle yani.”

“Bu en başta bahsettiğim yeteneği, yetkinliği ortaya çıkarmak, bütünleşmek ve evet yani. Beni bende var 
olanı ortaya koyabiliyorum ve insanlar da bunun farkına varıyorlar, onların da işine yarıyor, “ben de çok 
mutluyum, ne kadar güzel” dediğimiz şeyin adı belki başarı. Başarıyı belki o şekilde tanımlayabiliriz.”

“Yani hem özgür iş yapma, kendi işine sahip olmak, özgürlük. Hem işimde daha iyi noktaya, ben hiç 
işimde hayatta sığmadım zaten, başladığım günden hemen hep, hep, hep ilerledim. Hep pozisyon alarak 
ilerledim. Kendi şirketimde de yani, ilk çalıştığım şirket yarısı devletindir, orada da hep ilerledim, orada da 
şaşırtıyordum herkesi, yani hem mesleğimde çok iyi noktaya gelmek, hem yaratıcılık yanımı kullanmak, 
hem de finansal hepsi var. Yani iyi bir gelecek sağlamak finans olarak, maddi olarak...”

•	  Kadınların girişimcilikte karşılaştıkları zorluk olarak en çok “kadın olmak” % 22,5, 

“personel yetersizliği” % 18 ve “sermaye”den % 15,7 bahsettikleri gözlemlenmiştir. Lise ve üzeri 

eğitimli kadınların bürokrasiyi zorluk olarak tanımlamışlardır. Bu durum özellikle merkezdeki 

kadınlarda daha sık ifade edilmiştir. Merkezdeki kadının zayıf mülkiyeti ve firmalarının ortaklık 

yapıları bürokratik işlem sürecine daha hâkim olmasını beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla 

bireysel olarak bürokratik işlemlerde yer alana kadın bürokrasiyi bir zorluk olarak tanımlamaktadır. 

Çevredeki kadınlarda tam mülkiyetin yoğun olmasına rağmen bürokrasinin zorluk olarak 
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tanımlamaması girişimci kadınlar eş veya aile fertlerinin kadının adına bürokratik işlemleri yerine 

getirmesinden kaynaklanmaktadır. Öte yandan kendi adına çalışan girişimci kadınlar bürokratik 

işlemlerden çekindikleri için firmalaşma sürecine girememektedir. Araştırmaya katılan kadınlar, 

bürokratik engellerden ötürü çektikleri sıkıntıları şu şekilde anlatmışlardır:

“Aslında benim ben şunu tabii gerek bürokratik işlemler gerek tanınmışlık konusunda hiçbir sıkıntım olmadı 
onlarda zaten hani belli noktalardaydım ama bence en büyük sıkıntı kendim konuyu bilmeme rağmen yani 
yapılanmayı bilmeme rağmen kurumsallaşmayı kendi yapılanmamda sistem kurmakta zorlandım. En büyük 
sıkıntı yani kendi stratejimi oluşturmakta iş planlarımı yapmakta yol haritamı oluşturmakta. Çünkü kendi 
içinde danışmanlık da çok geniş bir yelpaze çok her şey istediğiniz gibi gelişemeyebiliyor savrulabiliyorsunuz 
dolayısıyla özetlersem eğer toparlarsam strateji oluşturmakta iş planı oluşturmakta sıkıntıyı çektim ama 
yani bizim bürokratik bir şeyimiz yok zaten herhangi bir ilişkimiz yok. Öyle söyleyeyim.”

“Tanınırlıkla ilgili herhangi bir sıkıntı çekmedik. En çok çektiğimiz sıkıntı teklif mektubu hazırlamak, finansal 
işler yani para.”

“Çevrem çok kalabalık olduğu için çalışan yönünden bir sıkıntı çekmedim. Kalite yönünden Beypazarı’nda 
malzemelerimiz hem doğal. Onlarda da bir sıkıntı çekmedim. Öyle bir sıkıntım olmadı açıkçası.”

“Biraz şansım da yardım etti. Yer seçimi, bürokrasi konusunda, kendim memurum zaten bir memurun dilini 
en iyi anlayan benim. Hiç, kesinlikle bunlarda bir sıkıntı yaşamadım, hatta pazarlama konusunda da çok 
sıkıntı yaşamıyorum. Ama kendimle ilgili, Türkiye’nin yeme içme profilinin çok uygun bir üretim mi değil 
mi analizini yaptıracak bir danışmanlık şirketine ihtiyaç var mesela. Ciddi bir çalışmaya ihtiyaç vardı, onu 
keşke yaptırsaydım, bu kadar zorlanmazdım. İkincisi de şu anda “network” oluşturacak bir şirkete ihtiyaç 
var. Bunun pazarlanması alanı zor, çünkü sizin çok kaliteli ürün çıkarıyor olmanızın ötesinde aslında sizin 
ulaşabileceğiniz mekanizmalar olması gerekiyor. Onun için bir danışmanlık şirketi “şu, şu, şunlar sizden ürün 
alır” diyebilmeli, benim ürünümün kalite kontrollerini yaptırmalı, hijyen konusunda vesaire, onların taleplerine 
uygun ürün çıkması için mesela çok deneyimli ustalardan yararlanmak lazım gibi.”

“Özellikle eleman konusunda çok büyük sıkıntı çekiyoruz. Biraz da benim hani bu imalatı belki de kurmazdım 
dememin sebebi o. İlk başta bilmediğimiz için ben de belki girerdim imalat kısmına, şimdi girmezdim diyorum.”

“Her şey. Yani ne biliyim mesela bir tane muhtasarınızı ödemeyi unutmuşsunuz, olur ya atlanmış olabilir. Şimdi 
bunun size bildirimi ceza olarak 3 yıl sonra veriliyor. Diyor ki sen 3 yıl önce şubat ayında bunu ödememişsin. 
Bu 50 lirayken şu anda 550 lira. Peki, kardeşim sen bu kadar iyi takip ediyorsan niye ertesi ay söylemiyorsun 
ben tedbirimi alayım, unutmuş olabilirim. İşte ne biliyim su burası mesken değil üç katı, iş yeri olunca… İşte 
kuaförseniz bilmem ne, pastane iseniz bilmem ne onların katları var. İşte elektrik. Sen iş yeri misin o zaman 
sana beş katı. Ya bana hiç etik gelmiyor.”

•	 Kadın olmak medeni durum, eğitim, ya da çevre ve merkeze göre farklılık 

göstermeksizin zorluk olarak tanımlanmıştır. Kadın girişimciler annelik, eşlik ve evlatlık gibi 

kadınla örtüşen diğer kimlikleri de kadın kimliğinin içinde yer vermektedirler. Aile ve toplumun 
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kadının çalışma hayatında yer almasıyla ilgili algıdan her eğitim düzeyindeki kadını etkilemektedir. 

Çevredeki kadın girişimcilerde kadının cinsiyet faktörü bir zorluk olarak tanımlanırken, 

merkezdeki kadın girişimcide ise çalışan kadının toplumsal rolü ön plana çıkmaktadır. Çevredeki 

kadın girişimcilikte toplumsal baskıdan etkilendiği ve çevresine açıklama yapma zorunluluğu 

gibi nedenlerle kadın olmayı zorluk olarak tanımlamaktadır. Merkezdeki kadın geleneksel 

rollerini (eşlik, annelik, arkadaş topluluğu, sosyal faaliyetler, ev kadınlığı) de devam ettirerek 

girişimcilik hayatında yer aldığından kadın olmayı zorluk olarak tanımlamaktadırlar. Mülakat 

yapılan girişimci kadınların, kadın olmanın zorluklarıyla ilgili ifadeleri detaylarıyla Tablo 10’da 

yer almakla birlikte, bu kısımda aşağıdaki alıntılara yer verilebilir:

İşte 3,5 yaşında bir çocuk elinizdeyken, bir iş kurmak hani, birileri arıyor. Nehir’i nereye bıraksam? Bir bakıcı 
oluyor ama gece kalacak gibi… aslında pek çok çalışan kadının yaşadığı bir problem bu ama, kendi işinin 
sahibi olduğunda, bu sefer eğitime çağrıldığında “ben gelmiyorum” veya “ben beş buçuğa kadar kalırım 
ama bir yere gitmem” falan deme şansınız olmuyor. Seyahatler zorlayıcıydı.”

“Şöyle aslında; yadırganıyoruz başta kadın olduğun için. Kıyafetin yadırganıyor, görüntüne bakıyorlar, bu 
kızın gümrükte ne işi var şeklinde.”

Tabii ki çok, yani çünkü kadın olarak önce evli olduğunuz için eşinizin bir sürü beklentisi oluyor, ailenizin bir 
sürü beklentiniz oluyor, hep verici, hep verici, hep verici olmanız gerekiyor, bence erkeklerin işi çok daha 
kolay yani.”

“İnsanların bana inanmayışında çok zorlandım herkesin bana söylediği senin hasta bir çocuğun var sen 
bu işini ihmal edersin sen bence çocuğunla ilgilen çocuğuna bak bu işlerle uğraşamazsın yapamazsın yani 
destekten çok herkes köstek oldu köstek oldu.”

•	 Araştırmaya katılan girişimcilerin % 53,7’si işin doğuşunda bazı kişi ya da 

kurumlardan etkilenmişlerdir. Kadın girişimcilerin girişimcilik oluşumunda en çok aile, akraba ve 

arkadaşlarından etkilendikleri görülmektedir.  Sonuçlara göre 3 kadın girişimci resmi kurumlara 

başvurmuş ve örneklem içinde sadece bir kadın girişimci danışmanlık almıştır.

Girişimciler danışmanlığa bir bedel ödemektense eş, dost ve aileden fikir almanın daha verimli 

olduğu düşünmektedirler. Toplumda girişimcilikte eğitim ve danışmanlık olgusunun tam 

olarak kavranmayışı katma değeri yüksek bir araç olarak görülmeyişi genel bir sıkıntı olarak 

tanımlanabilir. Araştırmada yer alan girişimci kadınlar, girişimlerini hayata geçirme aşamasında 

bağlı bulundukları kaymakamlık ve belediyelerden ve çevrelerindeki insanlardan aldıkları 

destekleri aşağıdaki ifadelerle anlatmışlardır:
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“Evet, kaymakamlıkla görüştüm.”

“Evet, belediye başkanım bana destek çıktı. Benim burada dükkanın boş duruyor, sen orayı değerlendir, 
dedi bana. Ben de gözümü kararttım bir kalktım. Küçük yerde yapıyordum, ora dar geldi, şimdi büyük yere 
açtım, makine aldım baya büyüttüm, baya bir ilerlettik.”

“Tabi ki, Rahmi Amcalar var. Karşı’da dostlar sofrasının sahibi. Onlar çok destek oldular, biz başta böyle 
çekimserdik. Acaba yapabilir miyiz, biz başarabilir miyiz diye. Onlar çok destek oldular. Buranın sahibi var 
Özlem abla, o çek destek oldu.”

“Esra’nın da benim de aklımızda hep mor inek olmak vardı. Yapılmayanı yapmak. Değişik, farklı bir bakış 
açısı getirmek. Bu hep var. Yani bu bana çok kazandırdı da çok yorucu bir şey bu. Ama hep de kazandırdı. 
İnsanı yiyip bitiren bir şey bu. Ne kadar doğru bilmiyorum. Ama ürün hazırlarken de bir sürü rekabet vs. 
var bizim ürünümüzün aradan seçilebilmesi, tercih edilmesi için farklı bir bakış açısı getirmek lazım. Beyin 
hep öyle çalışıyor. Dolayısıyla bu iş de bize o dönem için farklı geldi. Segment olarak, dağıtım kanalı olarak, 
hizmet olarak farklıydı yani. Ayağına hizmet veriyorsunuz müşterinin ve böyle bir konseptle gidiyorsunuz. 
Daha önce yapılmamış bir şeydi. Acaba yapabilecek miyiz duygusu da önemli bir güdüydü. Bakalım 
başarabilecek miyiz? Hani o anlamda başarılı mı evet başarılı. Aynı işi yapan bir dolu firma var. Dolayısıyla 
bu da o şeyin başarılı olduğunu spesifik olarak, kurumsal hediyelik olarak konumlandırıp da bu işi yapan 
firmalar var. Dolayısıyla da o anlamda bir yol açıldı.”

“Aslında bu ürün portföyümüzle ilgili bir şeydi yani bizim mesela metal beklememiz vardı. Metal 
beklemeler sonuçta en çok havalimanları, hastaneler vs. gibi yerlerde çok fazla talep gören ürünlerdi. 
Bundan yola çıkıp çok da kuvvetli bir teknik ekibimiz olduğu için ne yaparız, nereye kadar gideriz, bir 
hedef belirleyip ona doğru gitmekle alakalı bana hala o dönem cazip geliyor hedef belirlemekle alakalı 
olduğunu düşünüyorum. Çok ilginç bir biçimde satamadığımız bir proje bizim aslında hayatımızı değiştirdi. 
Çok çalıştık çok uğraştık ilk projeyi satamadık ama onun dışında iki tane proje sattık. Bugün de Türkiye’de 
bütün bu tip projelerde teklifimiz var. Bu konuda bilinen bir firmayız. Bir tanesini yapıyor olmak gerçekten 
çok hayatımızı değiştiren bir durum. Hedefli olmak çok önemli sanırım. Doğru bir hedef belirleyip ona 
doğru yürümek çok önemli. Şimdi tabi daha büyük hedeflerimiz var. Daha büyük hedefler, daha büyük 
yatırımlar, daha çok çalışma, daha çok risk demek ve ister istemez özellikle bu sene çok adı konulmayan 
bir krizin olduğunu ben fazlasıyla düşünüyorum. Çok ciddi nakit sıkıntısı var piyasada. İşler hep bekliyor. 
Dolayısıyla ister istemez herkesin bu konuda sıkıntısı var. Daha kötüsünü gördük mü bilmiyorum, ama 
inşallah bunu da hayırlısıyla atlatacağız.”

“Düşündüm gittim bir arkadaş var benim dediğim evimin yanında açıldı, ona şey yapamadım çünkü 
darılmalar oldu açtım diye çünkü aynı mahalleye ikinci gözlemeci ondan sonra onun yanında çalışan bir 
bayan da TOKİ’ye açmıştı gözleme dükkanı onun yanına gittim. O şey yapmadı zorluklarını anlattı bana.”

“Aslında Türkiye’de öyle bir şey var. Yani bizde doğru organları doğru şekilde kullanma yok. Belki de yeni 
yeni gelişiyoruz. Belki de biz bilinçli değildik. Aslında belki de el uzatacak kimseler vardı, daha iyi bilgi 
alabileceğimiz yerler vardı ama belki bunun bilincinde değildik, bilinçlendirilmemiştik. Yani bizim hep 
vardır ya öyle günü yaşıyorsunuz, günü kurtarıyorsunuz. Aslında birçok ülkede önceden planlar yapılır, 
önümüzdeki yıllarda uygulanır. Biz de öyle değil apar topar her şeyi yapıyoruz. Hani o Türk gibi başlayıp 
İngiliz gibi bitirmeyi yapsak… Aslında yürekten gelen bir cesaret var Türklerde, çok cesurlar. Osmanlı 
zamanından çok iyi tüccarlar. İçimizden gelen bir şeylik var.”
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“Hiçbir yerden fikir almadım çünkü Nallıhan’da bir bayan olarak ve bu tarz bir işyeri açmış birisi olarak ilk 
kez bendim. Nallıhan’da yoktu.”

•	 Kadın girişimcilerin etkilendiği kişiler ya da kurumlar merkez ve çevreye göre 

değerlendirildiğinde çevredeki girişimci kadınların yakın sosyal ağlarını (aile, akraba, eş-dost) 

daha fazla değerlendirdiği görülmektedir. Sadece merkezdeki kadınlar eski işverenlerinden 

etkilenerek girişimcilik faaliyetine başlamışlardır.

“İlk aşamada ortağımın makine mühendisi olması zaten dengeyi sağlayan bir unsurdu. Daha sonra zaten 
hem önceki iş yerimdeki birikiminden dolayı hem sonraki ortağımla olan beş yıllık birikimimden dolayı 
aslında teknik olarak konulara çok vakıf olmanız gerekmediğini bir işi yapabilmek aynı zamanda insanları 
idare etmeyi de barındırıyor. Bu durumda yani sonuçta eğer aklınız basıyorsa birçok şeyi öğrenerek 
okuyarak anlayabilir hale geliyorsunuz içinde olduğunuz için. Araştırarak kendinizi geliştirebiliyorsunuz. 
Bunun yanı sıra bir de bu yönünüzü, eksik olan yönünüzü tamamlayacak bir kişiyle çalışırsınız, bir sorun 
kalmıyor. Nitekim ortağımın ayrılmasından sonra asker kökenli olan fakat artık askerlik yapmaktan 
vazgeçmiş olan Adapazarı’nda teklif müdürüydü oradaki askeri parkada. Deprem sonrası işe çok korkmuş 
o da çünkü çok ciddi hissedildi. Ankara’ya yerleşmeye karar verdiler. Benim de iş nedeniyle Adapazarı’yla 
da çalışmalarımız vardı. Çok iyi tanıdığım ve doğru bildiğim, çalışkanlığını gördüğüm bir kişiydi. Bu durumu 
da hemen fırsata çevirdim ona iş teklif ettim. O zamandan beri de onunla beraber çalışıyoruz. Ortaklık 
olarak değil ama beraber çalışıyoruz.”

“Bunu biliyordum, bildiğim iş bu onun için yani ilk günden enerjide, yine o sektörde çalışmaya başlayınca, iş 
kuracağım deyince hatta ne kurayım, onu mu kursam bunu mu kursam, annem dedi ki; sen kızım bildiğin 
işte enerji, niye enerji kurmuyorsun, yani bildiğim iş bu. Yani bir günde karar verdim zaten, hemen işimden 
ayrılıp, hemen anında şirketi kurup, dur bakalım ne olacaksa olur bir şeyler yaparız diye başladım. Bir 
projeyle başlayıp, o proje onu getirdi, o onu o onu yahu bir anda yani hakikaten ben, talih kuşu denen şey 
bu olsa gerek, başıma talih kuşu kondu.”

“Şimdi aslında bu böyle birden bire doğmadı şöyle izah edeyim biraz önce söylediğim gibi milletlerarası 
ticaret odası finansal hizmetler komisyonunda dünya başkan yardımcısıydım orada daha henüz Türkiye’de 
bu konular kurumsal yönetim konusu gündemde değilken biz uluslararası alanda bu konuda çalışıyorduk 
ve bana bir kitap yazılması önerisi getirildi. Uzunca bir uğraş yaklaşık 40.000 sayfaya yakın okuyup bütün 
dünyayı gezip falan Paris’te bir kitabım çıktı “Corporate Governance Worldwide” diye. bu kitap 130 ülkede 
satıldı ve ilk çıktığında Barnes And Noble online satışlarda dünyada üçüncü bestseller oldu kitap çıktıktan 
sonra uluslararası alanda çok fazla konferans vermeye başladığım için profesyonel yaşantımı sonlandırma 
gereği doğdu çünkü hem profesyonel olarak çalışıp hem bunu yapma şansım yoktu.”

•	 Araştırmaya katılan girişimci kadınların, % 14,44’ü kendilerini sosyal, % 11,23’ü 

hırslı, % 9,09’u çalışkan, % 9,09’u tuttuğunu koparan olarak tanımlamışlardır.  Kadınlar, 

kendilerini hırslı olarak tanımlarken hırs kelimesinin, başkasını kıskanma veya başarıya ulaşmak 

için kötü yollara başvurma anlamında anlaşılmaması gerektiğini özellikle belirtmişlerdir. 

Girişimci olabilmenin gerekliliği olarak bunun biraz daha “olumlu düşünme” ve “başarı azmi” ile 
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bağdaşması gerektiğini belirtmişlerdir. Görüşmelere katılan kadınların bu konudaki yorumları 

kendi ağızlarından çıktığı şekilde aşağıda aktarılmıştır:

“Dışadönüğüm sosyalim evet. Yani şimdi iddialılıkla mütevazılık… İnsan olarak mütevazı ama işimde 
iddialıyım. Ama hani kibirli miyim, hayır değilim. Hani iddialıyım ama kibirli değilim dostlarım söyler zaten 
bunu.”

“Ben çok çalıştım. Bizim ailemizde böyle bir şey var. Herkes çok çalışıyor. Kadınlar da çok çalışıyor erkekler 
de. Okul zamanı da çok çalıştım. Hani o zaman da başarılıydım. Sonra bir dönem kendi şirketimizde 
mağazacılık yaptım, başka bir marka adı altında. O zaman da hiç bugün de işe gitmeyeyim gibi bir şey 
bilmiyorum, hiç olmadı.”

“Ha evet. Yani ona hırs diyelim. Başarı hırsım var şey hırsım yok hani birinin bir şeyini kıskanıp onu yapayım. 
Öyle bir karakterim yok.”

“Kesinlikle Pes etmem kesinlikle kötü düşünmem her zaman için hiçbir zaman yani nasıl söyleyeyim ya bu 
sıkıntı beni götürür demem. Hatta sıkıntıyı görünce sevinirim ki arkasından büyük bir fırsat gelecektir bana 
eminim ne zaman sıkışsam peşinden çok büyük bir kolaylık yaşadım. Yerine göre usta bulamadığımız 
oldu yerine göre müşteriler ilerimle sıkıntı yaşadığımız oldu yerine göre kirada zorlandığım oldu ama hiç 
birisinde pes etmedim İnsanları çok seviyorum ve karşımdaki insanla empati kurabiliyorum. O da bana 
bazen eksi getiriyor çünkü ilk önce onu düşünüyorum ben o yüzden.”

“Boş durmayı hiç sevmiyorum hiç, hiç evde iki gün kalayım hasta oluyorum ben gelmeyim buraya diyorum 
dinleneyim diyorum yok ben her gün hastayım sen bu yaşta neden çalışıyorsun diyorlar bana mahana 
veriyorlar dedim ben duramıyorum ben çalışmanın yaşı var mı yok. Evde küfleneyim mi ben gelir şurada 
bir şeyler yaparım.”

•	 Merkezdeki girişimci kadınların % 14,12’si kendilerinin sosyal, % 11,76’sı da 

kendilerinin hırslı olduğunu düşünmektedir. İlçelerdeki girişimcilerin % 14,71’i kendilerini sosyal, 

% 11,76’sı tuttuğunu koparan, % 10,78’i de hırslı olarak tanımlamışlardır. Kadın girişimcilerin 

kişilik özellikleri tanımlamalarında çevredeki kadınların daha fazla yorum yaptığı kendini daha 

çok ifade etmeye çalıştığı görülmüştür.

“Yılmayan birisiyim ilk önce onu söylemeliyim. Mesela 2007 yılında biz çok konuştuk kapatalım diye. 
Hayır dedim yani her şey inişli çıkışlıdır. Vazgeçmem, bir şeyi kafama koyduysam yaparım. Tabi dışa dönük 
birisiyim. İnsanları çok seviyorum ama son zamanlarda hakikaten kendi insanlığımı sorguluyorum. Evet, 
insancılım, hümanistim, daha iyi şeyler olsun istiyorum ama böyle sıklıkla olumsuz şeyler gördüğüm 
zaman da açıkçası kendi insanlığımı sorgulamaya başlıyorum. Çünkü çirkin bakmaya başlıyorum etrafa, 
kendi bakışlarımı sevmiyorum. Kendini de eleştiren birisiyim onu söyleyeyim. Çok tartarım. Yaptığım 
şeyleri de çok tartarım. Eleştirmeyi severim kötü bir huy aslında eleştirmemek gerekiyormuş onu da yeni 
öğrendim.”
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“Yok, iddialıyımdır. Sosyalliği severim biraz. Sadece, benim mesela burada olduğum saatler bellidir; on 
buçuk – on bir ile üç arası buradayımdır. Üçten sonra ben kahve içmeye giderim Üçten sonra arkadaşlarımla 
kuaföre giderim. Yani hani benim belirlidir. Ya da ameliyatım varsa bir saat ameliyatımı yapıp, çok çalışma, 
belirli saatler arasında çalışırım…”

“Çok hassas bir yapıdayım bir kere. Çok hassas bir yapım var. İnsanları kırmak istemeyen, farkında 
olmadan herhangi bir söz bir şey sarf ettiysem ondan sonra tekrar anında özür dilemeyi bilen, telefon açıp 
defalarca insanların “Aa niye gelmiyorsun?” Şimdi benim tanıdığım bir insan buradan geçsin, eğer buraya 
girmesin iki üç sefer, ben onun evine telefon açarım; “Sen niye hiç uğramıyorsun, hiç gözükmüyorsun, ne 
var bir şey mi var?” Ben bir de böyle bir insanım. Çünkü Nallıhan’da herkesle birebir ilgilenen konuşan…”

“Tutuğumu koparacağım yok kopacak bu günün işini yarına koymam imkan yok yok buna annem öyle 
derdi bu günün işini yarına koyma evladım yarının işi de çıkar o iş kalır. Bu günün işini yarına koymayı 
sevmem işimi sıralı yaparım temiz yaparım yağlı yapmam. “

“Dediğin olmadığı zaman kendin üzülüyorsun, kendin yapıyorsun her şeyi.”

“Normal yani hani çok aşırı dışa dönük değilimdir, çok içe kapanık da değilimdir. Yani normal o dengede 
bir şey sanıyorum bende Olumsuz anlamda bir hırsım hiç yok yani hani başarıyı severim demin dediğim 
şey aslında çok belirleyici yani böyle nasıl deyim yapabileceğim bir şey varsa yaparım yani hani yoksa 
bırakırım ama yani yapabileceğim varsa… Sonuna kadar onu devam ettiririm. Evet, yani öyle bir şey var 
ama pes etmeme noktasında da şey var yani.”

•	 Girişimcilikte sahip olunması gereken özellikler tanımlamalarında merkez ve 

çevredeki girişimciler kıyaslandığında; çevredeki kadın girişimciler, girişimcinin dürüst, çalışkan 

ve iş konusunda bilgili olmasını önemserken, merkezdeki girişimcilerin cesur, çalışkan, işini 

seven ve iş konusunda bilgili olması gereği üzerinde durmuşlardır. Girişimcilik olgusunun 

temelinde yatan takım ruhu, sonuç odaklılığı, liderlik gibi unsurlara girişimci kadınlar tarafından 

hiç değinilmemesi ilginç bir sonuç olarak değerlendirilmiştir. Girişimcilik kavramının içeriğinin 

farkındalığının artırılması önemli bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadınların bu konudaki 

ifadeleri aşağıda aktarıldığı şekilde olmuştur.

“Yani bir kere hani iyi bir fikir ortada olması gerekiyor kesinlikle. Ama bir tek başına bir girişimcinin yani 
gerekli tüm özellikleri bir bünyede bulundurmansın çok zor olacağını düşünüyorum yani muhakkak bir ekip 
işi bu ya da ne biliyim çok iyi bir fikri vardır ve onu sıfır anında çok güzel bir yere şey yapabilir hani satabilir 
fikri mesela. Faruk Bey mesela sıfır noktasında bir gencin elinden tuttu çok çok iyi fikri olan birisinin. Yani 
bir kere bir kendine nasıl deyim fikir şart birincisi hani bunu doğru yerlere emanet etmesi lazım yani hani 
onu ezdirmemesi ucuza kapattırmaması.”

“İlk önce maddiyat, cesaret ve çalışkanlık; yani bilgi çok önemli.”
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“Başarılı bir girişimci hem sektörünü, hem de yan sektörünü hem de devlet politikalarını çok iyi takip 
etmesi lazım. Cesaret zaten olması gerekiyor, fikri olması lazım bir de pratik olması lazım. Pratik zekalı 
olması lazım. Birazcık 5-10 adım ötesini düşünerek hareket etmesi lazım ve riske atması lazım. Peki, 
burada kadın olmak sizce avantajlı bir şey mi? Çünkü mesela bazı görüşmelerinizde şöyle bir şey çıkıyor 
ortaya…”

“Önce başarıyı yani bir şeyi ben yapamam derse o zaten olmaz.”

“Hoşgörülü olmalı diye düşünüyorum ben. Yani insanları olduğu gibi kabul etmeli herkes. Herkes senin 
istediğin gibi olmuyor. Onu öğrendim. Yani benim dediğim dediktir olmamalı. Onu öğrendim.”

“Kimseden korkmayacak, pısırık olursa, tembel olursa her şey onun üstüne gelir. İşten korkmayacak. Bak 
bende bel fıtığı var, çelik korseyle yine yapıyorum ben bu ekmeği. Çelik korseyle…  Doktor dedi hareket 
etme. Ama benim çalışmam gerekir, açtım orayı, yürütmem lazım.”

•	 Girişimcilere öneri olarak en çok cesaret (% 16,7) gösterilmiş daha sonra sermaye 

bulmak ve çalışkanlık önerilmiştir. Cesaret, eğitim durumu, medeni durum ve merkez ile çevre 

farklılığı dikkate alındığında en çok önem verilen unsur olmuştur. Öneriler değerlendirildiğinde 

merkezdeki kadınların daha fazla öneri getirdiği görülmüştür.

Kadınlar girişimciliğe cesaret edebilmek için gerekli ekosistemin oluşturulması gereğine vurgu 

yapmışlardır. Bu durum girişimciliğe teşvik etme sürecinde cesaret konusunda gerekli kişi 

ve kurumların bu konuda örgütlenmeleri gereğini ortaya çıkarmaktadır. Öte yandan cesaret 

kavramı tartışılması gereken bir olgudur. Girişimcinin analiz edebilme becerisinin gelişmiş 

olması ve hesap edilmiş riskleri alması gerekmektedir. Bu durum girişimci olmak isteyenlerin bu 

konuda eğitilmeleri, tecrübeli girişimcilerden mentörlük almaları ya da koçluk uygulamalarının 

gereğini ortaya koymaktadır. 

“Valla bu kadınlar el ele versinler, cesaretli olsunlar gelsinler. Kendileri cesaretli olamadılar mı yanıma 
gelsinler. Her birinizi bir şey yaparım. Ayaş gitti gidiyor. Gitti zaten.”

“Kesinlikle, niye korksun ki? O kadar güzel bir şey ki. Bir kere dediğim gibi hele gençken belki, genç derken 
hani tecrübesizken biraz daha zor bence bu işler. Çünkü yönetim farklı bir şey. Diyorum ya bakın bu kadar 
sene çalıştım ama yöneticilik farklı bir şeymiş, işi yönetmek daha doğrusu kişileri değil de. Çünkü benim 
orada da takımım vardı, onlarla iş yapıyordum küçük çapta da olsa bir yönetim vardı ama işi yönetmek, 
parayı yönetmek, banka falan iş çok büyüyor. Onu yönetmek…”

“Yani Çubuk’ta da kadınlar hep evde değil,  benim annem mesela elli beş - altmış yaşına geldi hala bir 
şeyler yapma çabasındadır, turşu kurup satma, ne bileyim bir gözleme yapayım satayım. Yani kendime ait 
şeyim olsun, özgürlüğüm olsun. Tabi evde oturan kadınlar da çok, o da çok yani.”
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“Bence her şeyden önce üniversite anlamında söylemiyorum ama ben eğitimin önemine çok inanıyorum. 
Birinci derece her şeyden önce kendini geliştirmeliler okumalılar yani. Bu her türlü insanlar okumayı 
niyetlendikten sonra her yerde okuma fırsatını elde edebilirler. Halk eğitimden tut, açık öğretimden tut, 
istediği konuda araştırma yapmaya kadar hani bugün Türkiye’de kadın girişimciliği son derece desteklenen 
bir konu. Her türlü fırsat var. Ürkek olmamalılar tabii.”

“Bu kadınları evden, şimdi çalışmak istediklerinde zaten mutlak girişimcilik anlamında ayrı, çalışmak 
ayrı, girişimcilik anlamında konuşayım. Girişimci kadın olmak hala çok zor neden zor çünkü bir fikriniz 
olsa da yapabileceğinize inananız da bir avantaj bir dezavantajı koyup bir mali yükümlülük çıkarsanız 
da öz sermayeye ihtiyacınız var. Bu öz sermaye size kolunuzdaki bilezik varsa yetmiyorsa ki bileziği alıp 
bozdururken kocanıza sormak zorundasınız çünkü aile mülkiyetine giriyor. Kadınları mutlaka bankalar 
tarafından desteklenmesi yani kadın girişimciliğin önünün açılabilmesi için bir şekilde sermayeye ulaşması 
lazım. Ama bu da yani hani babasının gönlü olacak, kocasının gönlü olacak, abisinin gönlü olacakla 
olmaz bu, yapısal kararlarla olacak bir şey. Yani ülke buna inanacak, hükümet bunu destekleyecek. Ve 
bu kararlarda diyecekler ki kadın girişimci misin iyi, ne projen var şunu yapacağım, güzel, dezavantaj, 
avantajları yani bankalarda da bu insanlar artık. Siz zaten bir gidip bir yerlerde fizibilite hazırlamanıza 
gerek yok. KOSGEB bunu yapıyor, girişimcilik çok güzel eğitimler veriyor, KOSGEB. KOSGEB de bu işin 
içinde. Nerde KOSGEB’te böyle bir şey eskiden.. Bunları anlatıyor, bankalara gittiğiniz zaman bir kere kadın 
girişimci olmanızdan dolayı kredi alabilir olmanız gerekiyor, ikincisi kredinin faiz rakamlarında düşüklük 
gerekiyor ki aileniz yani sen bunu yaptın ama kesin batırırsın demesin de hani sen 10’la ulaşıyorsun. Ben, 
hiç olmazsa 8’le ulaşıyorum, bak bunu da yapabilirim diyebilsin, mutlak yapısal avantajlar, mutlak vergi 
avantajları mutlaka elektrik, kira avantajları çok zor. Yani bu kadar borçlu ülkemde bunları yapabilmek çok 
zor. Ama en azından belki bir parça bankaları ve böyle belki kalkınma ajansları gibi kadın girişimci ajansları 
gibi bir yerler olursa varsa böyle bir imkân ancak böyle olabilir yoksa çok zor. Kadının üstüne bir şey de 
yok. Biliyorsunuz evlendikten sonra bile 2003 mü 2004 mü çıktı o kanun ondan öncesinde kimin üstüne 
ise onun oluyordu yani onun üstüne olan yerler varsa da çareleri yoktu bir yer satamazlardı, satamazdı, 
edemezdi. Banka desteği ve yapısal kararlar olmazsa olmaz”

•	 Kadın girişimcilerin tanımladıkları zorluklar ve diğer girişimcilere önerileri 

kıyaslandığında; yukarıda da görüleceği gibi, kadın olmayı zorluk olarak tanımlayan girişimcilerin 

en çok cesaret, sonrasında çalışkan olmak, iş sahalarının açılması (daha rekabetçi ve katma değeri 

yüksek alanların belirlenmesi ve yönlendirilmesi), sermaye bulmak, işi bilmek gibi önerilerde 

bulundukları görülmektedir. Öte yandan sermayeyi zorluk olarak tanımlayan kadınların en çok 

cesaret, sonrasında bilinçli olmak, sermaye bulmayı önerdikleri belirlenmiştir.

•	 Girişimci kadınların bulundukları faaliyet alanından çarpan etkisi (diğer 

girişimcilerin oluşmasında etki yaratma) sorgulanmıştır. 30 girişimci kadının çarpan etkisi 

yarattığı ortaya çıkmış, çarpan etkisinin çevrede daha sık olduğu belirlenmiştir.

Çevredeki kadınların daha fazla çarpan etkisi yaratması girişimcilikte çevredeki kadınların 

diğer kadınları daha fazla cesaretlendirmesi olarak yorumlanabilir. Çevredeki başarılı 
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kadın girişimcilerin diğer kadınlara rol model olarak girişimciliğe teşvik etmesi avantaj ve 

dezavantajlarıyla tartışılması gerekmektedir. Diğer kadınlara ilham yaratması, iş kurma fikri 

yaratması ve cesaretlendirmesi avantaj olarak düşünülebilir. Öte yandan çevredeki çarpan 

etkisi benzer iş alanlarında olduğunda “klonlama” problemi ortaya çıkmaktadır. Nitekim 

klonlama (örneğin baklavacı kadın girişimcinin, 10 baklavacı kadın girişimci oluşturması) 

hem kalite hem de fiyatın düşmesine, piyasanın daralmasına ve sonucunda sürdürülebilirlik 

anlamında problemlere yol açmaktadır. Bu bağlamda özellikle çevrede yerel dinamiklerin ve 

yatırım olanaklarının doğru tanımlanması büyük önem taşımaktadır. 

Girişimci kadınların birbirini cesaretlendirmesinin yanı sıra, bir araya gelen kadınlar arasında 

ortaya çıkan sosyalleşme ortamı da, görüşülen kadınlar tarafından dile getirilmiş anekdotlar 

arasındadır:

“Benim Bursa’da ve İstanbul’da buna öncül olduğum arkadaşlarım var.”

“Duymadım. Benimle çalışan yapışıp kalıyorlar, ayrılamıyoruz. Onun için… Bir de çok muhabbetli bir 
şirketiz böyle çok keyifli çalışma ortamı var. Herkes birbiriyle çok neşeli çalışıyor, eğlenceli eğlencesi bol bir 
şirketiz. Bir kere şey bile demişlerdi bana ya biz çalışmıyoruz galiba Göknur Hanım nasıl böyle… Farkına 
varmıyorsunuz çalıştığınızın eğlenirken çalışılıyor ya.”

“Evet tabi ki baya şimdi Kızılcahamam da çalışan kadınlar o zaman kalkınma diyorlardı dağa gidip dal 
dikiyorlardı başka bir bayanların çalışacağı bir yer hemen hemen yoktu yani şimdi kırk tane bazlamacıyı 
düşün, ikişerden düşünsen seksen kişi dörderden düşünsen o kadar cık mesela bende yedi tane bazlamacı 
var sade bazlama pişiren yedi tane sekize çıkıyor bazen düşün o kadar bayan çalışıyorsa iki yüzden aşağı 
yapan yoktur. Bayan çalışıyordu yani ona göre de gözlemecisi var ayrı baklavacısı var.”

“Şimdi ben sadece bir iki yere geçtim. Genelde bu çiçek yapan yerleri gördüm ben. Düzgün yapıyorlar yani 
bir problem bir sıkıntı yok. Orada da galiba benim gibi bir satışa başlayan ama yani tezgah dışında. Çünkü 
şöyle insanların içeriye gelip de ellerine bir makas verip de resmen katilin eline bıçak verir gibi... O şekilde 
girip de o ürünü orada kesmesi herkesin kabullenemeyeceği bir şey.”

“Evet. Kimisi açık sözlü oluyor bunu baştan dile getiriyor, kimisi gizli yapıyor. Ama sonuçta buraya daha 
ziyade eğitim almış olanlar bir işletmenin havasını koklamak için giriyorlar. Neyi nasıl yapmalıyım, nereden 
almalıyım, nasıl pazarlamalıyım gibi bir takım taktikleri öğrenmek amaçlı... Sonra kendi yerlerini açtılar.”

“Var.. Etrafımdaki insanlardan çok oturanlar oldu. Bu işe başlayıp, görmüşsünüzdür Alaeddin sokağı 
kulübelerimiz var. Yani oraya çok kişiyi oturtturdum. Yapabilirsin, bak ben başardım sen de başarabilirsin... 
Çünkü kimseye muhtaç olmamak çok güzel bir şey. Çalışmak varken niye başkasına bakayım. Hatta birisi 
böyle dedi. Yapabilirsin dedim. Sonra belediyeyle görüştürdüm, zabıtalarla görüştürdüm, yer ayarladık. O 
da oturdu. O da satış yapmaya başladı. Yani Alaeddin sokakta çok kişiye örnek oldum. Çünkü biz Alaeddin 
sokakta sadece 7 kişiydik. Yedi stant vardı. Başka yoktu. Şu anda yoğunluğu görüyorsunuz.”
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•	 Araştırmaya katılan girişimci kadınların %  44’ü girişimcilik sürecinde kredi 

kullanmıştır. Merkez ve çevreye göre kredi kullanımı değerlendirildiğinde çevredeki kadınların 

merkeze göre daha fazla kredi kullandığı görülmektedir Sermaye bulmanın çevredeki kadın 

girişimciler için daha sıklıkla zorluk olarak tanımlanması krediye olan ihtiyaçlarıyla doğru orantılı 

olarak düşünülebilir. Öte yandan çevredeki kadınlar girişimcilik faaliyetlerinde ticari krediden 

ziyade bireysel kredi imkanlarını daha fazla kullanmışlardır. Girişimci kadınların bu doğrultudaki 

ifadeleri şu şekildedir:

“Kredi kullanmadık ama destek amaçlı tarım kredi kooperatifiyle çalıştım ben. Onların bize biraz desteği 
oldu tabi hani malzemelerimizde, ne yapılması gerektiğinde. Buradaki tarım ilçedeki arkadaşlarımız 
geldiler işte onlar biraz bilgi verdiler.”

“Biz geçen sene ekim ayında açtık, kurban bayramından birkaç gün önceydi. Sermaye bizim düğündeki 
takılardı.”

“ Kredi mutlaka.”

“Bunu kurarken kredi falan kullanmadık, bizim birikimimiz vardı. Eşimle evlendiğimizden dolayı bir 
arsamız vardı, onu sattık mesela ilk etapta. Arabamız vardı, onu sattık burayı almak için. Bir kredi falan 
hiç başvurmadık. Dedim ya bir on yıl öncesi daha kolaydı böyle şey yapmak, almak. Belki şimdi böyle bir 
imkan olmaz da.”

“Çok arzu ettim, çok gittim geldim ama hiçbir banka bana kredi vermedi.”

•	 Çalışmaya katılan girişimcilerin girişimlerinin oluşum sürecinde herhangi bir 

biçimsel araştırma yapıp yapmadıkları sorulmuştur. Çevrede yer alan girişimci kadınların sadece 

biri biçimsel bir araştırma yapıp danışman desteği almıştır. Öte yandan araştırmaya katılan 

kadınların 20’si (merkezde 12, çevrede 8) aile, akraba ve arkadaşa ya da bu işi daha önce yapan 

kimselere danıştıklarını belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan 20 girişimci kadın ise girişimcilik 

faaliyetlerinin başlangıcında herhangi bir kurum ya da kişiye danışmadıklarını belirtmişlerdir. 

Girişimcilik için bir diğer önemli unsur olan biçimsel araştırmanın (iş modeli, iş planı ve benzeri)  

gerçekleşmeyişi, kadınların bu konuda bilgi ve danışmanlık desteklerine nasıl ulaşacaklarını tam 

olarak bilememelerinden kaynaklanmaktadır. Biçimsel araştırmanın yapılmaması kadınların ilgili 

desteklere, fonlara ve krediye ulaşmasını engellemektedir. Dolayısıyla girişimcilik ekosistemin 

paydaşlarının bu konuya dikkat çekmeleri gerekmektedir. 
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“Birilerine fikir sormadım işi öğrenmek için gittim bir yerde çalıştım 3 hafta kadar çalıştım 3 hafta 
içerisinde oradaki işleri malzemeyi her şeyi de öğrendim zaten çevremde arkadaşlarım da vardı benimle 
çalışıp çalışmayacaklarını da soruyordum. Tabi ki çalışırız neden çalışmayalım diye sabırsızlıkla onlar da 
benimle beraber bekliyordu”

“Şimdi biz aslında esas bu kooperatifte böyle bir imkan vardı. Biz bu kooperatife girerken şartlar dediler ki 
her kooperatifin üyesini iş sahibi yapacağız. Daha sonra bu han mesela turistik yapı olduğu için buradan 
bir yer tutuldu. Dendi burada açalım kafe türü mesela, bir tarafa konsun kafe türü olsun. İki kişi burayı 
işletin, borcu ödendikten sonra size devredelim. Yani diğer üyelerimiz de öyle iş sahibi olsun dediler. Daha 
sonra bazı olumsuzluklar oldu, iş olmadı. Yani dükkan tutulduydu, malzeme mobilyalar falan verildiydi, 
olmadı. Ben oradan bir hırs yaptım kendi kendime dedim, onlar olmadıysa ben kendim açacağım dedim. Bu 
KOSGEB de bana yani bulunmaz bir nimet oldu, piyango gibi bir şey oldu. KOSGEB’den kursa gitmeseydim 
açamazdım yani. Öylelikle olunca ben de bunu açtım. Oradan belgemi aldım, oradan bir hani bir şeyler, 
piyango tuttu diye açtım yani. Aslında bir altyapı vardı, onun için böyle oldu yani.”

•	 Girişimci kadınların işle ilgili hayalleri arasında en çok “büyümek” yer almaktadır. 

Kadın girişimcilerin merkez ve çevreye göre işle ilgili hayallerinin farklılıkları değerlendirildiğinde 

çevredeki kadınların “büyümek” temelli, merkezdeki kadınların ise “büyümek”, “uluslararası 

olmak” ve “daha nitelikli olmak” temelli iş hayallerinin bulunduğu görülmektedir. 

Merkezdeki kadınlar işlerini nitel olarak büyütme ve dolaysıyla karlılık isterken, çevredeki kadınlar 

ise daha fazla istihdam sağlamak ve yeni iş alanları açmaya odaklanmaktadır. Bu durum fırsat ve 

ihtiyaç odaklı girişimcilik açısından değerlendirildiğinde çevredekilerin ihtiyaçlar doğrultusunda 

girişimcilik faaliyetlerine odaklandığını, merkezdekilerin ise daha fazla fırsat odaklı girişimciliğe 

devam ettiklerini göstermektedir. Merkez ve çevrede büyüme farklı değerlendirilmelidir. 

Merkezde firmalar ölçek olarak büyümek istemektedirler. Ancak gerekli örgütsel derinliği 

kazanmadan ve kurumsallaşmadan büyümek, ölçeği yönetememe gibi sorunlara yol açabilir. 

Çevrede ise büyüme seri üretime yol açıp kalitenin düşmesine neden olabilir. Ayrıca, çevrede 

büyürken endüstriyel rakipler ortaya çıkacağından büyürken yol olma riski oluşabilir. Bu 

bağlamda büyümenin yerel kalkınmaya olumlu etki yaratması için çevre ve merkezde farklı 

yaklaşımların oluşması gereği vardır. Büyüme konusuna ek olarak, kadınlar başlatıp bir yerlere 

kadar getirdikleri girişimlerine kendilerinden sonra nasıl devam edeceği konusunda endişelerini 

de gerçekleşen görüşmeler çerçevesinde dile getirmişlerdir. Genel olarak düşünceleri, aşağıda 

da görülebileceği gibi bu işletmeleri yine bir kadın yönetiminde devam edeceği yönündedir. 



ANKARA’DA KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ: ÖRNEKLER VE YOL HARİTASI

134

“Bir kızım olsaydı benim neslimi sürdürürdü. Kızım yok benim kızım çalışkan olurdu. Oğlanlarım çalışkan 
bak yedek işleri var gazi hastanesinde çalışıyor saat 7 de buraya gelir gece 1’de 2’de evine gelir sabah 
7’de kalkar gaziye gider. Küçük o da Siemens’de çalışır işine gider gelir burada durur gece saat 12’de 
ancak evine gider çocuklarım çalışkandır. Kızım olsaydı benim neslimi sürdürürdü oğlanlarda sürdürür de 
ne kadar sürdürür bilmiyorum işte.”

“Tabii tabii şöyle kız kardeşim var hani kızlarım yapsın istiyorum falan diye hiç düşünmedim hani yapsınlar 
ister miyim diye de. Çünkü daha çok küçükler. Şimdi ben devam ediyorum hani inşallah Missclub da 
bitmeyecek bitsin istemiyorum ama bayrağa kime vereceğim, öyle biri yok, daha görmüyorum hani 
daha doğrusu benden sonra yetişen uzmanlarda ve elemanlarda benim yetişmeme göre daha eksikler 
görüyorum hani daha bayrağı kimseye vermeyi düşünmüyorum.”

“Ben bilmiyorum, insanları çok seviyorum. Herhalde ölene kadar pansiyonculuk yaparım. Oğlum var 
sadece, başka bir şeyim yok şimdi. Onun kendi amacı var. Kendi hedefi var, bilgisayar mühendisi olmak 
istiyor. İnşallah sınavını kazanırsa, o kendi yönünde ilerlesin. Bizim eğer ki isterse, hiç işsiz kalır da hani 
herhangi bir şey olmazsa işi hazır.”

“Ben onlarla birlikte bu işin devam etmesini düşünüyorum, Türkiye’de ki bütün şehirlere yayılsın diye 
düşünüyorum ve sonrasında da, sonrasında değil belki ondan öncede Avrupa’ya veya yurtdışına franchise 
vermek veya oralara açılmak istiyorum evet, ben hedeflerimi hep böyle koydum.”

“Zor bir soru sordunuz, üzerinde çok konuştuğumuz bir konu. Bir aile şirketiyiz biz, o yüzden benim kendi 
başıma bu konunun düşünme şansım yok, ailenin bu konuda düşünmesi gerekiyor. Bizim Gölbaşı’nda 
büyük bir arsamız vardı, orada bir kampüs yapalım mı diye düşündük bir süre, yani son bir iki yol böyle 
geçti. Bu benim istediğim bir şey değil, bence hep burada, beş yüz çocukta kalmalı. Burada ya da bir yerde 
değil. Ama her çocuğun ruhuna dokunmalı yani, çocuklar dolsun diyerek böyle insanlar bir şey yapmamalı, 
tribünlere oynamamalı, bu benim ruhuma uygun değil. Ama bu benim ruhuma uygun olmayınca bu bir 
işletmeci mantığına aykırı, o yüzden erkek kardeşim dedi ki, yeter artık senin oyuncağını biz senin elinden 
alalım burayı biz geliştirelim falan. Onların gelişimden anladığıyla benim gelişimden anladıklarım çok farklı. 
Şu an biraz daha profesyonel bir kadroya okulu tam manasıyla teslim etme üzerinden çalışıyoruz. İri bir 
ekibim var, güçlü bir öğretmen kadrom var Allah’a şükür, otuz altı da birini, kırkta birini ala ala çok iyi bir 
lise müdürü arkadaşım var. Biraz daha onların ön plana çıktığı biraz daha benim kurum temsilcisi olarak 
arkada olduğum bir sistemi üç yıldır oluşturmaya çalışıyoruz. Biz zaten on beş yıldır TSE belgesi olan ciddi 
oturmuş bir kurumuz ama ben kendi adıma, kendi girişimciliğimin biraz daha böyle işte seminerler, sivil 
toplum kuruluşları ve biraz sonra göstereyim size içeride, “Nito”larımla götürmek istiyorum. Nito’larım 
nedir, onu sonra anlatayım, sizinkiler bitsin.”

“Şöyle söyleyeyim, hiç hayal etmedim hani bugün hayat beni nereye götürürse oraya kadar giderim diye 
düşünüyorum”

“Ömrüm varsa gene böyle olur da sadece bu mesela bu ürünleri çoğaltmayı mesela marketleri verip de 
yöresel ürünler standında “…” marka olmasını isterim yani. Hani yemek işi değil de, yemek işini herkes 
şey yapar ama bu mesela bu ürünler benim yüzde yüz mesela organik. İçinde ne olduğunu bildiğim 
için hani öyle katkısız şey gene bir yıl bir buçuk iki yıl mesela garantili bu ürünler yani hani hiç kapağını 
açmadıktan sonra konserve olduğu için, içinde hiç katkı yabancı ilaç da olmadığı için bir yıl yüzde yüz 
garanti verebiliyorum. Hem bunu isterim ki marketlerin raflarında şöyle bir markalaşmak isterim.”
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“Ben bilmiyorum, insanları çok seviyorum. Herhalde ölene kadar pansiyonculuk yaparım.”

“Bir rüya gördüm.  Belki inanmayacaksınız çok komik gelecek belki size Ben şimdi kaynanamgilden ayrılıp 
buraya taşındığımda evde televizyon yoktu o gün rüyamda Sakıp Sabancı’yı gördüm ve buranın asfaltında 
siyah bir araba bana dedi ki buralar sana emanet hadi allahaısmarladık dedi aradan 3 gün geçti eşim 
yolda evde kimse yok  eşim geldi ki Sakıp Sabancı o gün ölmüş yani ben  onun gibi büyük işler yapmak 
isterim neden olmasın o da çok sıfırdan gelmiş bir insan hatta kitabını okumuştum  lakabı da… Çok 
öksürdüğü için ama nereden nereye gelebilmiş ilk işini kurduğunda da karanlık bir yere kapanıp saatlerce 
ağlamış yüzlerce insana iş vermeyi isterim keşke imkan olsa da evinde çaresiz bekleyen kadınlar evde 
ağlayıp sızlamak yerine gelip burada bir şeyler yapsın kendi parasını kendi kazansın o, 40 kişilik projeyi 
onun için hazırladım zaten.”

•	 Girişimci kadınlar en çok KOSGEB’i yanlarında görmek istediklerini belirtmişlerdir. 

Çevredeki kadınlar girişimcilikte yoğun olarak KOSGEB tanımlaması yaparken, merkezdeki 

kadınlarda dağılım değişkenlik göstermiş, KOSGEB’le birlikte bankalar, finans sektörü ve 

TÜBİTAK gibi tanımlamalar yapmışlardır. 

Çevredeki kadınların işletmecilik bilgilerine daha fazla ihtiyaçları olduğu belirlenmiştir. Bu 

doğrultuda girişimciliğin başlangıcıyla beraber, girişimcilik sürecinde de KOSGEB’i yanlarında 

görmek istemektedirler. Özellikle işletmeciliğin temel unsurları konusunda yardıma ihtiyaçları 

olduğu belirlenmiştir. Kadınlar pazarlama, marka olma, doğru personeli bulma ve planlama 

gibi konularda destek aramaktadırlar. Bu doğrultuda girişimcilik ekosisteminin en temel 

paydaşlarından KOSGEB’in faaliyetleri özellikle çevrede çok önem taşımaktadır. Öte yandan 

çevredeki girişimcilerin resmi kurumları daha fazla yanlarında görmek istemelerinin temelinde 

bu kurumları doğrudan bilgi kaynağı olarak değerlendirmelerinden kaynaklanmaktadır. 

Dolayısıyla hem Ankara Kalkınma Ajansı hem de çevredeki diğer ekosistem paydaşlarının 

ortaklaşa düzenleyeceği faaliyetler büyük önem taşımaktadır. Burada en önemli paydaşlardan 

biri de üniversiteler olmalıdır. Üniversiteler araştırma teknokent ve kuluçka merkezleriyle, 

deneyimli öğretim elemanlarıyla ekosistemin oluşuma katkı sağlamalıdır. Kadınlar bu konudaki 

düşüncelerini şu ifadelerle açıklamışlardır:
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“Bir kere şey, bankalar tabi ki mutlak suretle sonrasında her ne kadar kol kola giremesek de çok yakın 
durmaya başladım, o ayrı. Bankalar olmazsa olmaz, ikincisi şeyler, devlet daireleri yani, şimdi bir şey 
yapmak için gittiğinizde sizi anlayabilecek insanı bulmakta çok zorlanıyorsunuz. Yani anlatabilmenin yolu 
da diyorum ya, mektepliyiz bir biraz da böyle hani kural neyse onu ritminden hareketle devam ediyoruz. 
Kendimizi anlatabilmek için çok zorlandık yani en başında eğer ki bir tabi ki bir işletme eğitimi almış olsaydık 
veya bu seneki, hani şimdiki gibi bir KOSGEB gibi yerlerin en azından işletmeciliği hala da yapılabilir. Şimdi 
yeni girişimcilere veriyorlar ama girişimci olmuşlar yok işin içinde. Girişimci olmuşlar her şeyi biliyorlar diye 
bir kural var mı, yok. Yok öyle bir şey, dolayısıyla bunları da yapabiliyor olsaydık KOSGEB gibi bir girişim 
yani girişimcilik gibi bir yer olsaydı bankalar çok daha yanımızda olsaydı.”

“Yani mesela TÜBİTAK’la çalıştık yani çok da faydalı oldu gerçekten yani kendi ürünlerimizi geliştirirken o 
desteklerden tabii ki bu destek mekanizması çok daha iyi çalışsaydı çok…”

“Bana yardımcı olan kişiler adını biliyorum KOSGEB biliyorum ben.”

“KOSGEB’den haberim var… Ticaret odasından kışın ders aldık, onlardan haberim var... iş kurmak 
istemediğim için, büyümek istemediğim için o yönlere daha hiç başvurmadım… Yalnız bir kayıt ettirdim 
kendimi, KOSGEB ten yararlanmak için… O da daha yeni 2 ay oldu.”

“Şirketi kurma kararı verdiğimde, hani bir işi değiştirmek çok basit bir şey değil. Dedim ya hani risk alma. 
Tamam, parayı hiç düşünmüyorsunuz ama bankamatikte gelecek ayda sıfır giriş var. Hiç düşünmeseniz 
de gene de sıfır giriş biraz etkiliyor insanı. Kurarken mesela şöyle bir şey olsaydı, ben TÜBİTAK’a gidip 
söylemiştim aslında ayrılacağım şirket kuracağım, çok isterdim onların bana destek olmasını. Hani 
KOSGEB’in değil de kendi kurumumun.”

“Şimdi,  mesleki eğitim okullarının çok çok olması lazım. Şimdi yeni yeni moda trend olduğu için pasta 
kursları şunlar bunlar başladı. Aslında bu tür işler el emeğiyle yapılan işler, emek yoğun işler aslında çok 
önemli meslekler. Zanaatkar yetiştirebilmemiz lazım. Böyle bir okul olsaydı, oradan yetişmiş elemanları 
kullanabilseydim, ben de orda eğitim alabilseydim çok daha kolay olurdu. Tabi bu devlet kurumlarının 
yarattığı teşvikler yine son zamanda oluşmaya başladı, onlar bir 15-20 sene önce var olsaydı çok daha 
hızlı hareket edebilirdim. Ben eğitimden yana bunda oyumu kullanacağım, eğitim veren kurumlar olsaydı 
işimiz çok daha kolay buluşurduk. Bilgiyle, tecrübeyle çok daha kolay bir araya gelebilirdik.”

•	 Kadın girişimcilerin ileriye dönük ihtiyaçları arasında en çok maddi destek ve 

kredi kolaylığı yer almaktadır. Girişimci kadınların ileriye dönük ihtiyaçları merkez ve çevreye 

göre değerlendirildiğinde merkezdeki kadınların aynı düzeylerde  “danışmanlık”, “kredi kolaylığı”, 

“maddi destek”, “personel” unsurlarını ihtiyaç olarak tanımlarken, çevredeki kadınların öncelikle 

“maddi destek” ve sonrasında “tanıtım” ve “personeli” unsurlarını ihtiyaç olarak tanımlamışlardır. 

Çevredeki kadınların ihtiyaç olarak daha fazla fiziksel altyapı ve işletmecilikle ile ilgili temel 

ihtiyaçları tanımlaması, çevredeki kadınların daha fazla maddi ve bilgi desteğine ihtiyaç 

duyduğunu göstermektedir. Bu bağlamda Ankara ilçelerindeki ekosistem paydaşlarına 
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KOSGEB ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenecek ortak faaliyetlerin yararlı olacağı 

düşünülmektedir. Merkezdeki kadınlarda ise maddi imkanlara ulaşımın kolaylaştırılmasına 

ilişkin düzenlemeler önem taşımaktadır. Öte yandan hem merkez hem de çevre nitelikli 

personel ihtiyacı üzerinde önemle durmaktadır. Doğru insan kaynağına ulaşmada ve korumada 

yaşadıkları sıkıntılar bölge insan kaynağının doğru tespiti ile mümkün olabilir. Kadın girişimcilerin 

bu sorununa ilişkin kurulabilecek danışma ofisi doğru kaynağa ulaşmada ve doğru yere 

aktarmada önemli rol oynayabilir. Eğitimlerin sıkılığından ziyade niteliği etkinliği göz önünde 

bulundurulmalıdır. Özel sektör ve üniversitelerin danışmalık mekanizmasının daha etkin rol 

almaları gereği düşünülmektedir.

4.1.2. KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ ÇALIŞTAYI

Ankara Kalkınma Ajansı ile ortaklaşa gerçekleştirilen Kadın Girişimciliği Çalıştayı mevcut 

durum analizinin ikinci ayağını oluşturmaktadır. Çalıştay özellikle bölgesel kalkınmada kadın 

girişimciliğinin öneminin ortaya konması adına çok faydalı olmuştur. Türkiye’de ve özellikle 

Ankara’da kadın girişimciliğinin geliştirilmesi için öne sürülen somut çözüm önerileri özetle şu 

şekilde sıralanabilir; 

•	 Tecrübeli ve tecrübesiz girişimcilerin, uzmanların ve üniversite öğretim elemanlarının 

bir arada olduğu bir ağın kurulması,

•	 Kadın girişimciliğinin yaygınlaştırılmasında desteklerin ve sponsorlukların daha iyi 

tanıtılması,

•	 Kadınların hangi desteklerden nasıl yararlanabileceği konusunda danışabileceği bir 

hat veya bir portalın oluşturulması (KOSGEB’in sekretaryasını yürüttüğü Girişimcilik 

Konseyinin bu konudaki çalışması devam etmektedir),

•	 Kadın girişimcilere başlangıç aşamasında pozitif ayrımcılık ile vergi muafiyeti 

tanınması, 

•	 Kadınların da girişimci olabileceğine yönelik bir zihniyet yaratılması ve kadın 

girişimcilerin cesaretlendirilmesi için gerekli alt yapının oluşturulması,

•	 Erkeklere de kadın girişimciliğini anlatan etkinliklerin gerçekleştirilmesi,
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•	 KOSGEB eğitimlerinin etki analizinin yapılması,

•	 Girişimcilik örneklerinden öğretici olması adına başarısızlık örneklerinin de 

paylaşılması,

•	 İş geliştirme eğitimlerinin verilmesi.

Stratejik yol haritasında ikinci aşama ulaşılmak istenen durumu ifade etmektedir. Durum 

analizinin gerçekleştirilme nedenini yansıtmaktadır. Bu çalışmada ulaşılmak istenen durum 

Ankara’da kadın girişimciliğinin yaygınlaştırılarak yerel kalkınmaya destek sağlamaktır.

Bu bağlamda üçüncü aşamada çalışmanın araştırmacıları mevcut durum analizi doğrultusunda 

kadın girişimciliğinin yaygınlaştırılması ve yerel kalkınmanın sağlanmasına ilişkin stratejik 

öncelikler, amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirlemiştir. 

4.1.3. “GİRİŞİMCİ KADINLAR PLATFORMU” FACEBOOK GRUBU

Girişimci kadınların ve ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımları ile gerçekleşen 

çalıştayda ortaya çıkan görüşler doğrultusunda kadın girişimciliği konusunda kadın girişimcilerin 

ve girişimci adaylarının bir araya gelip bilgi ve tecrübe aktarımında bulunabilecekleri bir platform 

oluşturulmaya karar verilmiştir. Bu amaçla ilk olarak Ekim 2013’te “Girişimci Kadınlar Platformu” 

adlı bir e-posta grubu oluşturulmuştur. Girişimcilerin, akademisyenlerin, öğrencilerin ve ilgili 

kurumların temsilcilerinin katılım gösterdiği bu platformun üye sayısı, girişimci kadınların 

birçoğunun e-posta sistemi kullanmamaları sebebiyle,  40 kişi ile sınırlı kalmıştır. Bunun 

üzerine yapılan küçük çaplı bir kamuoyu araştırması sonucu, dönemin popüler sosyal medya 

araçlarından Facebook kullanımının çok yoğun olduğu görülmüştür. Şu anda halen, Facebook 

grubu olarak devam eden “Girişimci Kadınlar Platformu”nun üye sayısı 323’tür.   Platformda, 

girişimcilik ve özellikle kadın girişimciliği ile ilgili en güncel haber ve etkinliklerin yanı sıra genel 

bilgi ve tecrübeler paylaşılmakta, fikir alışverişleri gerçekleşmektedir. 
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4.2. Kadın Girişimciliğinin Yaygınlaştırılması 
ve Yerel Kalkınmanın Sağlanmasına İlişkin 
Stratejik Öncelikler, Hedefler Ve Eylemler

Stratejik Öncelik 1. Ankara İli ve Çevresinde Kadın Girişimciliği Kültürünün Geliştirilmesi 

ve Desteklenmesi

Ankara Merkez ve özellikle çevre ilçelerde girişimciliğin kavramsal boyutta farkındalığının 

artırılması ilk ve önemli bir süreç olarak benimsenmiştir. Bu çerçevede gerçekleştirilebilecek 

hedefler ve hedefler içinde gerçekleştirilebilecek eylemler aşağıda yer almaktadır.

Hedef 1.1. Ankara İli Merkez ve Çevresinde Kadın Girişimciliğinin Geliştirilmesine İlişkin 

Kurumsal Ekosistemin Paydaşlarının Tanımlanması ve Farkındalığının Artırılması

Yapılan görüşmelerde de görüldüğü gibi, her ne kadar girişimci olarak işletmelerini faaliyete 

geçirmiş olsalar da birçok kadın girişimci ekosistemin diğer paydaşlarını tanımamakta, bu 

da girdikleri girişimcilik sürecinde işlerim çok daha zor ilerlemesine yol açmaktadır. Aynı 

zamanda konu ile ilgili kavramsal açıdan da bir sıkıntı yaşanmaktadır. Hatta literatürde 

dahi “kadın girişimci” kavramının çok fazla yer etmemesi, konu ile ilgili bir farkındalığın 

yaratılması gereğini doğurmaktadır. Bunun için öncelikle “kadın”, “girişimcilik”, “yerel kalkınma” 

konularında ulusal ve yerel paydaşların (Ankara’da yerleşik üniversiteler, KOSGEB, STK’lar, 

Belediyeler, Kaymakamlıklar, Yerel Girişimciler, UNDP, Avrupa Birliği vb.) bir araya geleceği 

ortak akıl toplantılarının düzenlenmesi hedeflenmektedir. Ortak akıl toplantılarına ek olarak, 

ilçe temsilcileriyle ilçe bazında periyodik olarak düzenlenecek kadın girişimciliğini geliştirme 

toplantıları da hem kadın girişimciliği konusunda farkındalık yaratmak hem de paydaşların bir 

araya gelmesine ortam sağlamak açısından yapılması hedeflenen bir faaliyettir. Başta merkez 

ve çevre ilçelerdeki kadın girişimciler olmak üzere, Ankara’daki ekosistemin tüm paydaşlarının; 

üniversiteler, STK’lar, ilgili bakanlıklar ve kuruluşların bir araya gelebileceği ‘Kadın Girişimciliği 

Zirvesi’ de bu doğrultuda yapılması önerilen faaliyetlerden bir tanesidir. Ayrıca, yerel ve ulusal 

paydaşların faaliyetlerini tanıtmak adına, görsel ve yazılı basın aracılığıyla tanıtım faaliyetlerinin 

düzenlenmesi ve özellikle Ankara İlçelerinde duyurulması hedefin gerçekleşmesi hususunda 

etkileyici olacaktır.
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Hedef 1.2. Ankara İli Merkez ve Çevresinde Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi İçin Gerekli 

Araçların Oluşturulması

Raporun araştırma kısmında da belirtildiği gibi, kadın girişimcilerin ileriye dönük ihtiyaçları 

arasında en çok maddi destek ve kredi kolaylığı yer almaktadır. Bunun için, girişimciliğe 

başlamak isteyen kadın girişimcilere uygun kredi desteğinin sağlanması bu hedef dahilinde 

yapılması önerilen ilk noktalardan birisidir. Araştırmanın bulgularından yola çıkarak, girişimci 

kadınların en çok sıkıntı yaşadığı konulardan bir tanesi de personel eksiklidir. Bu soruna 

çözüm olarak ise, kadın girişimcilere işlerini devam ettirebilmek ve işlerini büyütebilmelerini 

sağlayacak insan kaynağını bulmada yardımcı olacak bir organ oluşturulması önerilmektedir. 

Girişimci kadınların finansal ve bürokratik konularda yaşadığı bilgi eksikliğini gidermeye yönelik; 

işe başlama ve iş yeri açılmasıyla ilgili bürokratik işlemlerin adım adım tanımlanarak girişimci 

olmayı düşünen kadınların bilgilendirilmesi ve girişimcilik danışmanlığı konusunda gönüllü 

uzman havuzunun oluşturularak iş planı ve iş geliştirme danışmanlık desteğinin sağlanması bu 

hedefin gerçekleşmesine yardımcı olacaktır. Ayrıca, kadın girişimcilerin işlerini kolaylaştıracak 

yeterli altyapı desteğinin verilmesi ve özellikle katma değeri yüksek kadın girişimciliğinin 

mevcut kuluçkalar veya teknoparklarda ilişkilendirilmesi de bu hedef kapsamında atılabilecek 

adımlardandır. Bu hedefin gerçekleşmesini kolaylaştıracak araçlardan bir tanesi de Ankara 

merkez ve çevrede girişimci kadınların personel ihtiyaçlarının giderilmesini amaçlayan online 

bir platform yani bir web sitesinin kurulup işletilmesidir. 

Hedef 1.3. Ankara İli Merkez ve Çevredeki Kadınlara Girişimcilik Eğitimlerinin Yerel Dinamiklerin 

Gözetilerek Verilmesi 

Girişimcilik eğitimleri, girişimcilik kültürünün geliştirilmesi adına yapılabilecek olan en temel 

etkinliklerden bir tanesidir. Bu açıdan, kadın girişimciliği çerçevesinde özelleştirilmiş ve 

yerel dinamikleri göz önüne alan girişimcilik ve işletmecilik eğitim, seminer ve çalıştaylarının 

gerçekleştirilmesi bu hedefin gerçekleştirilmesi açısından önem arz etmektedir. Bunun dışında, 

ekosistemin diğer paydaşlarının sahip olduğu bilgi birikiminin kadın girişimcilere aktarılması, 

özellikle teknoloji temelli girişimler konusunda üniversiteler ile ortak bilinçlendirme çalışmalarının 

tasarlanması gerekmektedir. Yine bu doğrultuda atılacak bir adım olarak, tecrübeli girişimcilerin 

veya çevredeki üniversite öğretim elemanlarının bilgi birikimlerini kadın girişimcilere aktaracağı 

mentörlük seanslarının organize edilmesi, eğitimlerin de pekiştirilmesini sağlaması açısından 

önemlidir.  Bu eğitimlerin etkisini ölçmek ve gerektiği takdirde üzerinde düzenlemeler yaparak 

geliştirmek açısından takibinin de yapılması beklenmektedir. Bu hedefi gerçekleştirmek amacıyla 
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yapılacak bir diğer etkinlik ise girişimcilik faaliyetlerinde bulunan kadınlara periyodik çalıştaylar 

aracılığıyla tedarik zincirinin temel aktörleriyle buluşma ve eşleşme olanağının sağlanmasıdır 

(örneğin zincir perakendecilerin, yerel üreticileriyle buluşturulması). 

Hedef 1.4. Ankara İl Merkez ve Çevrede Girişimcilik Faaliyetlerinin Sürdürülebilirliğinin Takip 

Edilmesi İçin Kadın Girişimcilere Girişimcilik Konusunda Örtük Bilgi Desteğinin Sağlanmasındaki 

Araçların Tanımlanması

Girişimciliği kendine misyon edinmiş bir kurumun çatısı altında, Ankara’da girişimciliğin farklı 

boyutlarını destekleyecek danışmanlık biriminin oluşturulması, girişimcilik faaliyetlerinin 

sürdürülebilirliğine yönelik için örtük bilgi sağlama noktasında etkili bir araç olacaktır. 

Ayrıca, yine benzer bir oluşum bünyesinde, kadınlara girişimcilik konusunda uzman danışma 

telefon hattının (ALO Girişimci Kadın) oluşturulması ve kadınların aradıklarında karşılarında 

bulabilecekleri bir uzmanın istihdam edilmesi bu hedefin gerçekleşmesi açısından önemli bir 

adımdır. 

Hedef 1.5.  Ankara’da Kadın Girişimciliğinin Mevcut Durumu ve Geleceğine İlişkin Veri 

Depolanması ve Analizlerin Yapılması İçin Araştırmalara Ekosistem Paydaşları Tarafından 

Destek Verilmesi

Kadın girişimciliğinin geliştirilmesine yönelik yeni politikalar geliştirilmesi gerekmektedir.  

Tüm bu sürecin sağlıklı bir şekilde işlenebilmesi için Türkiye’de kadın girişimciliği konusundaki 

mevcut durumun detaylarıyla saptanması ve analitik bir biçimde yorumlanması gerekmektedir.  

Bu amaca ulaşabilmede, girişimcilik ekosisteminin paydaşlarının (özellikle üniversitelerin) 

kadın girişimciliği araştırmalarına fon oluşturması önemli bir adımdır. Ayrıca, politika yapıcılara 

referans olabilmesi için kadın istihdamı ve kadın girişimcilere dair istatistiklerin düzgün bir 

şekilde tutulması ve takibinin yapılması önem arz etmektedir. 

Hedef 1.6. Katma Değeri Yüksek Fikirlerin Ekosistem Paydaşlarının Ortak Çalışmalarıyla 

Belirlenerek Kadın Girişimciliğine Yönelik İş Fikri Yarışması ve Ödüllendirme Yöntemi ile 

Desteklenmesi

Sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün kadın girişimciliğinin güçlendirilmesine yönelik 

sosyal sorumluluk projesi geliştirmelerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi, kadın girişimciliği 

konusundaki farkındalığı arttıracak bir unsurdur. Yine üniversitelerin, kadın girişimcilerin 
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gerçekleştirdiği veya gerçekleştirmeyi planladığı katma değeri yüksek iş fikirlerine danışmanlık 

sağlaması ve Ankara ilinde genç, yenilikçi iş fikirlerinin çoğalması adına yarışmaların periyodik 

olarak düzenlenmesi de bu hedefi gerçekleştirmeye yarayacak araçlardan birisidir.

Hedef 1.7. Ankara İli Merkez ve Çevredeki Başarılı Kadın Girişimcilerin Görsel ve Yazılı Medya 

Aracılığıyla Tanıtımın Gerçekleştirilmesi

Araştırma kapsamında elde edilen bulgulardan, özellikle çevre ilçelerdeki girişimcilerin 

birbirlerinden etkilendiği ve girişimcilerin yakın çevrelerindeki diğer kişileri de girişimciliğe teşvik 

ettikleri görülmüştür. Bundan yola çıkarak, il bazında kadın girişimci rol modellerinin girişimcilik 

eğitiminde ve sosyal medyada ön plana çıkarılması ve kadın girişimcilerin hikayelerinin 

yayınlamasına aracılık edilmesi raporda da bahsedildiği gibi çarpan etkiye yol açacak ve bu 

şekilde kadın girişimci sayısı da artacaktır. Bu konuda yapılabilecek bir diğer faaliyet ise kadın 

girişimciler arasında yapılabilecek proje pazarlarıdır. 

Stratejik Öncelik 2.Kadın Girişimciliğinin Bölge İhtiyaçlarına Göre Yapılandırılması

Ankara ili merkez ve çevrede kadın girişimciliğinin bölgesel kalkınmada itici güç olması bölge 

yatırım ihtiyaçlarının kadın kaynağıyla bütünleştirilebilmesi mümkün olabilir. Bu doğrultuda 

ikinci öncelik bölgenin kadın girişimciliğinin bölge ihtiyaçları doğrultusunda yaygınlaştırılmasının 

sağlanmasıdır. Bu bağlamda kadın girişimciler için yerel yatırım alanlarının doğru tespit 

edilmesi gerekir. İkinci stratejik öncelik bölge ihtiyaçları doğrultusunda kadın girişimcilerin 

ölçeklenmesi, kurumsallaşması ve uluslararasılaşma imkanları üzerinde durmaktadır. Bu 

çerçevede gerçekleştirilebilecek hedefler ve hedefler içinde gerçekleştirilebilecek eylemler 

aşağıda yer almaktadır.

Hedef 2.1. Ankara ili merkez ve çevrede kadın girişimcilerin firmalarının ölçeklerinin artırılması

Araştırma bulgularından da görüldüğü gibi, Ankara’nın özellikle çevre ilçelerindeki kadınların 

birçoğunun işle ilgili kurduğu hayaller arasında büyümek yer almaktadır. Bu yüzden girişimci 

kadınlara bu konuda verilecek destekler onları teşvik etmek ve işlerini sürdürebilmelerini 

sağlamak açısından etkili bir araçtır. Bu hedefi gerçekleştirmek adına ilk olarak; bölge kadın 

insan kaynağının ve bu insan kaynağının bölge düzeyinde nasıl yapılanacağının belirlenmesi 

gerekmektedir. Mevcut kadın girişimcilerin ölçeklerinin belirlenerek potansiyel büyüme fırsatları 
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konusunda üniversiteler ve STK’lar tarafından danışmanlık sağlanması ve ölçek geliştirme 

isteğinde olan kadın girişimcilere sağlanabilecek kaynakların tespit edilerek uygun projelerin 

hazırlanması, çevre ilçelerdeki kadın girişimcilerin, büyüme hayallerini gerçekleştirmede önemli 

adımlar atılmasını sağlayacaktır. Kadın girişimcilerin firma ölçeklerinin arttıramamalarının 

önündeki engellerden finansman engelini aşmaları için ölçek geliştirmek isteyen kadın 

girişimcilere yerel yatırımlarında özel kredi imkanlarının sağlanabilmesi için gerekli altyapı 

çalışmaları yapılmalıdır. Ek olarak, özellikle çevrede yerel yatırım olanaklarının tanımlanmasında 

girişimcilik ekosistem paydaşlarıyla (üniversiteler, STK’lar, Belediyeler, Kaymakamlıklar, 

KOSGEB) ortak akıl toplantılarının düzenlenmesi, yine bu konuda hem farkındalık yaratarak, 

hem de girişimlerin büyümesini kolaylaştırarak, hedeflenen etkiyi yaratmada belirleyici bir etki 

yaratacaktır. Tabii ki, çevre ilçelerde girişimci kadınlar arasında görülen klonlama etkisini, yani 

kadınların birbirinden etkilenerek benzer girişimlerde bulunmasını, önlemek için çevredeki 

potansiyel kadın girişimcilere yeni iş sahalarının tanımlanması gerekmektedir. 

Hedef 2.2. Ankara İli Merkez ve Çevrede Kadın Girişimcilerin Firmalarının Uluslararasılaşması

Araştırma kapsamında elde edilen bulgulara göre Ankara merkezde yer alan girişimci 

kadınların büyük bir çoğunluğunun ise işle ilgili hayalleri arasında büyümenin yanı sıra 

uluslararasılaşma yer almaktadır. Yine yukarıda olduğu gibi nedenle girişimci kadınların 

girişimlerinin uluslararasılaşmasının desteklenmesi, kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi 

amacını gerçekleştirmede bir hedef olmalıdır.  Üniversiteler ve diğer ekosistem paydaşları ile 

kadın girişimcilerin katılımını destekleyen uluslararası çalıştayların düzenlenmesi ve uluslararası 

düzeyde düzenlenen bu tür etkinliklere Ankara’daki kadın girişimcilerin katılımlarının teşvik 

edilmesi ve desteklenmesi, bu hedefe ulaşmak için uygulanabilecek olan faaliyetlerdendir. Benzer 

şekilde, bu çalıştaylarda olduğu gibi, uluslararası kadın birlikleri ile Ankara’daki kadın girişimcilerin 

buluşturulması ve ilgili kurumların uluslararası raporlarında başarılı kadın girişimcilere yer 

verilmesi bu hedefin gerçekleşmesine katkıda bulunacaktır. Bilindiği gibi, uluslararasılaşmayı 

sağlayacak unsurlardan bir tanesi de uluslararası işbirlikleridir. Ankara’daki kadın girişimcilerin 

uluslararası işbirliklerine imza atabilmeleri için kamu desteğinin sağlanarak yurt dışından satın 

alma heyetlerinin getirilmesi, girişimcilerin ilgili kurumların desteği ile European Enterprise 

Network (EEN) üzerinden somut eşleştirmelerin gerçekleştirilmesi önemlidir. Yine bu 

doğrultuda,  Ankara’da yerel yatırımcılarla uluslararası yatırımcı eşleştirmelerinin sağlanması 

adına ekosistem paydaşlarının ortak akıl toplantılarının gerçekleştirilmesi kolaylaştırıcı bir 

unsur olarak önerilmektedir. Bölgede uluslararasılaşmayı arttırmak için yapılması gerekenlere 



ANKARA’DA KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ: ÖRNEKLER VE YOL HARİTASI

144

son olarak, bölgede faaliyet gösteren uluslararası işletmelerin temsilcileri ile bir araya gelerek, 

bu işletmelerin operasyonları hakkında bilgi edinilmesi ve fırsatların değerlendirilmesi 

önerilmektedir.  

Stratejik Öncelik 3. Kadın Girişimcilerin İhtiyaçlarını Daha İyi Anlayabilecek Kurumsal Ka-

pasitenin Geliştirilmesi

Kadın girişimciliğinin güçlendirilmesine yönelik öncelikli olarak yapılması gereken bir diğer 

konu ise kurumsal kapasitenin geliştirilmesidir. Kurumsallaşma bir girişimin sürdürülebilirliği 

açısından büyük öneme sahiptir. 

Hedef 3.1. Ankara İli Merkez ve Çevrede Kadın Girişimcilerin Firmalarının Kurumsallaşması

Ekosistemin iyileştirecek ve hareketlendirecek bir unsur olarak eğitimlerden bahsedilmişti. Yine 

bu konuda da, üniversitelerle etkileşim kurularak mevcut kadın girişimcilere kurumsallaşma 

eğitimlerinin verilmesi, bu hedefin gerçekleşmesine katkıda bulunacak unsurlardan bir tanesidir. 

Yine yukarıdaki hedefler doğrultusunda yaratılacak olan danışman havuzundan KOBİ düzeyine 

gelmiş kadın girişimcilere kurumsallaşma danışmanlığının verilmesi ve merkezde kurumsallaşmış 

kadın girişimcilerin çevredeki kadın girişimcilerin kurumsallaşmasına mentörlük etmesi için 

gerekli akıl toplantılarının gerçekleştirilmesi bu açıdan önemlidir. Ankara Kalkınma Ajansı 

öncülüğünde bölgede kurumsallaşmış kadın girişimcilerle diğer kadın girişimcileri buluşturarak 

tecrübelerin, işletmecilik uygulamalarının aktarılacağı ortak akıl toplantılarının düzenlenmesi de 

bu hedef doğrultusunda yapılması önerilen faaliyetlerden bir tanesidir. Araştırma bulgularında 

da karşımıza çıktığı gibi, kadın girişimciler birbirlerinin hikayelerinden etkilenme durumları 

çok fazla görülmektedir. Bu da onların girişimlerinin gidişatlarını etkilemektedir. Bu açıdan, 

kurumsallaşmış kadın girişimcilerin kurumsallaşma hikayelerinin medyada yer alması diğer 

kadın girişimcilerin etkilenmesine sebep olacaktır. Bu nedenle, girişimcilerin kurumsallaşma 

hikayelerine yazılı ve görsel medyada yer almasının ilgili kurum veya kuruluşlar tarafından 

sağlanması önerilmektedir. 

Hedef 3.2. Kadın girişimcilerin ihtiyaçları, güçlü ve zayıf yönleri ile ilgili kurumsal farkındalığın 

güçlendirilmesi

Bir girişimin doğru adımlarla ilerleyebilmesi ve büyüme stratejilerini belirleyebilmeleri için 

öncelikle kendi özelliklerini,  güçlü ve zayıf yönlerini bilmeleri gerekmektedir. Kadın girişimciler 
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için ise bu konu daha büyük bir önem arz etmektedir. Bu amaçla, kadın girişimcilere kurduğu 

girişimlerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi için SWOT analizi yapmaları konusunda 

danışmanlık desteği verilmesi önerilmektedir. Ayrıca, kadın girişimcilere yönelik gelişim 

programlarının tasarımı ve revizyonu için uluslararası örneklerin incelenmesi ve uyarlama 

çalışmalarının yapılmasın daha başarılı sonuçlar elde etmek açısından etkili bir faaliyet olacaktır. 

Stratejik Öncelik 4. Kadın Girişimciliğimin Önünü Açmaya Yönelik Kadının Güçlendirilme-

si, Özgürleştirilmesi ve Toplumun Bilinçlendirilmesi

Yapılan araştırma sonucu da görülmüştür ki, girişimci kadınların üzerinde bir toplum baskısı 

mevcuttur. Çalışma hayatındaki her kadını etkileyebilecek olan bu problem, yeni bir işe girişmek 

söz konusu olduğundan ötürü girişimci kadınlar üzerimde daha fazla etki göstermektedir. 

Dolayısıyla kadını sosyal açıdan da desteklemek gerekmektedir. Bu konuda öncelikle yapılması 

gereken ana hedef bu konuda toplum bilinci oluşturmaktır. Kadının sahip olduğu potansiyeli 

ortaya çıkarıp girişimci olabilmesi için, kadınların toplumsal cinsiyet rollerinden annelik, ev işleri 

gibi konularda kadınların yaşamları kolaylaştırılmalıdır. 

Hedef 4.1. Kadın haklarının korunmasına, fırsat ve imkanlardan eşit şekilde yararlanılmasına 

ilişkin toplumsal bilinci yükseltmek

Yukarıda da görüleceği gibi, araştırmada elde edilen bulgulara göre, kadın girişimcilerin bir kısmı 

girişimcilik süreçlerinde kadın olmaktan kaynaklı bazı sorunlar yaşamışlardır. Çoğu örneklemde, 

kadın girişimcilere ilk aşamada, doğrudan kendi eşleri tarafından olmasa da, çevredeki diğer 

erkekler tarafından olumsuz tepkiler gelmiştir. Bu gibi durumlar, girişimci olmak isteyen 

kadınların önünde engel teşkil etmektedir. Bu yüzden, kadın hakları, toplumsal cinsiyet ve 

fırsat eşitliği konularında toplumsal bilinci geliştirmek bu strateji kapsamında gerçekleştirilmesi 

gereken bir hedeftir. Bu hedefe ulaşabilmek için öncelikle belediyelerin devreye girerek, erkeklere 

yönelik kadının çalışma hayatına girmesinin önemi konusunda bilinçlendirilme seminerleri 

düzenlenmesi yerinde olacaktır. Ayrıca, ilgili kurumlarca, toplumun bilinçlendirilmesine yönelik 

kamu spotlarının hazırlanması ve yine aynı amaca hizmet eden sosyal medya kampanyalarına 

destek verilmesi bu hedefin gerçekleşmesini sağlayacaktır. 
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Hedef 4.2. Kadın girişimcilere ailevi konularda destek sağlanması

Araştırma kapsamında görüşülen kadınların birçoğu, hem anne hem iş kadının olmanın 

zorluğunu en çok çocuklarını büyütme aşamasında hissettiklerini belirtmişlerdir. Bu nedenle 

iş çevrelerinde girişimci kadınların çocukları için ücretsiz kreş açılması kadın girişimcilerin 

yaşadıkları veya ileride yaşayacakları bu zorlukları ortadan kaldıracak ve daha çok kadını girişimci 

olmaya teşvik edecektir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir husus da açılan bu kreşlerin 

denetilmesi gerektiğidir. 

Stratejik Öncelik 5. Kadın Girişimcilerin kendi aralarında ve İlgili Kuruluşlar Arasında Ağ-

ların Oluşturulması

Networking yani ağlar tüm girişimcilerin işlerini hızlı bir şekilde ticarileştirebilmeleri ve 

piyasaya sokabilmeleri için en önemli faktörlerden birisidir. Bu konu kadın girişimcileri içim ise, 

karşılaştıkları belli başlı engeller göz önünde bulundurulduğunda daha büyük bir öneme sahip 

olmaktadır. 

Hedef 5.1. Türkiye’deki kadın girişimciler ile Ankara bölgesindeki kadın girişimciler arasında bilgi 

ve görüş alışverişinin yoğunlaştırılması

Türkiye’de kadın girişimciliği konusunda mevcut duruma bakıldığı zaman, kadın girişimciliğini 

güçlendirmeye yönelik faaliyetlerin özellikle İstanbul’da yoğunlaştığı görülmektedir. Bununla 

birlikte, Anakara çevre ilçelerde olduğu gibi Türkiye’nin pek çok ilinde kadın girişimci rol 

modellerine rastlanmaktadır. Bu nedenle bu strateji dahilinde, Ankara’daki kadın girişimciler ile 

Türkiye’nin diğer illerindeki kadın girişimciler arasında bilgi ve görüş alışverişinin yoğunlaştırılması 

hedefi konmuştur. Bu hedefe ulaşabilmek için diğer illerdeki kadın girişimci platformları ile 

ortak çalışma ve etkinlikler düzenlenmesi ve diğer il ve bölgelerdeki kadın girişimciler ile ilgili 

haber ve duyuruların ortak iletişim kanalları aracılığıyla Ankara’daki girişimci kadınlara iletilmesi 

etkin iki araç olarak önerilmektedir. 

Hedef 5.2. Kadın girişimcilerin bir araya gelerek bilgi ve tecrübe paylaşacakları ve ortaklık 

kurabilecekleri ağların geliştirilmesi

Araştırma boyunca, kadın girişimcilerin bir araya gelerek bilgi ve tecrübe paylaşacakları ve 

ortaklık kurabilecekleri ağların geliştirilmesinin gerekliliği sonucuna varılmıştır. Bu amaçla, 
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STK’lar öncülüğünde Ankara’da kadın girişimciler arasında ağların oluşturulmasının ve 

kadın girişimcilerin aralarında güvenli bir şekilde ortaklık kurabilecekleri mekanizmaların 

geliştirilmesinin olumlu sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir. Araştırmacılar tarafından 

başlatılan ‘Girişimci Kadınlar Platformu’nun büyütülerek yaygınlaştırılması da hedef dâhilinde 

gerçekleştirilecek somut bir öneri olarak öne sürülebilir. Buna ek olarak, kadın girişimcilerin ulusal 

ve uluslararası bağlantılar kurabileceği fuar, toplantı, çalıştay gibi etkinliklerin organize edilmesi 

ve yurt dışında gerçekleşen bu tür etkinliklere kadın girişimcilerin gidebilmesi için fon ayırılması 

da yine kadın girişimcilerin bir araya gelerek etkileşim sağlayacağı ağların kurulmasına aracılık 

edecektir. Bunu kolaylaştırıcı bir faaliyet olarak ilgili kurum veya kuruluşların,  uluslararası ağlara 

üye olan STK’ların diğer girişimci kadınlara bilgilendirmede bulunacağı bir ortam hazırlaması 

önerilmektedir. Ayrıca, girişimci kadınların ilçelerdeki ticaret ve sanayi odalarına katılmaları 

teşvik edilmelidir. 
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SONSÖZ

Ankara ili merkez ve çevre ilçelerinde yürütülmüş olan bu çalışma göstermektedir ki hem 

genel olarak girişimcilik hem de özel olarak kadın girişimciliği daha fazla ilgiye, kaynağa ve 

iyi bir yönetim modeline ihtiyaç duymaktadır. Ankara’nın kayda değer büyüklükte bir nüfusa 

sahip başkent konumu, içerisinde yirmiden fazla yüksek öğrenim kurumunu barındırıyor olması 

ve beş etkin teknoparka ev sahipliği yapıyor olması özellikle entelektüel sermaye birikimi 

açısından önemli bir fırsat yaratırken; bu durumun kadın girişimciliğini beklenen düzeyde 

olumlu etkilemediği veya güdülemediği görülmektedir.

Ankara’nın sunduğu bu altyapının eğitimli kadını kamuda, özel sektörde veya üniversitelerde 

uzmanlaştırdığı ve orta düzey yönetici yaptığı tahmin edilmektedir. Sağlık, eğitim, turizm ve 

benzeri hizmet alanlarının ilin önemli sektörleri haline dönüştüğü düşünüldüğünde ise, eğitimli 

ve eğitimsiz kadınların istihdam olanaklarının belli düzeyde mümkün olduğu bilinmektedir. Bu 

durum kısa vadede kadın girişimciliği için bir sorun veya engel teşkil ederken belki orta ve 

uzun vadede bir fırsat haline dönüşmesi beklenebilir. Kadın girişimciliğinin önündeki cinsiyet 

engeli (önce anne ve eş olma durumu), fırsat eşitliğinin tam olarak gelişmemesi (örneğin aile 

içindeki sermaye birikiminin adil paylaşılmaması) ve diğer sosyal ve kültürel bakış açılarından 

kaynaklanan engeller değişmediği sürece kadınların üretimdeki, tasarımdaki, ihracattaki 

katkıları tam olarak ortaya çıkamayacaktır.

Ankara’da yüz yüze görüşülen kadın girişimcilere dair söylenebilecek pek çok şey bulunmaktadır. 

Bunları raporda bulmak olanaklı olduğundan bu bölümde, raporda karşılık bulamayan birkaç 

gözlemi kısaca paylaşmak daha anlamlı olacaktır. Kadın girişimci olarak görüşülen kadınlar 

arasında “serbest girişimci” sıfatının tam farkında olmayan, aslında o işletmede kendisini daha 

ziyade bir çalışan durumunda hisseden, farklı sebeplerle işletmenin sahibi (girişimcisi) olarak 

görünmek zorunda kalanlar olduğu düşünülmektedir. Hatta başka bazı örneklerde ise ortada 

yürüyen bir işin olduğu ancak bu işi yürüten ve yapılandıran bir işletmenin (firmanın) olmadığı 

tahmin edilmektedir. Bu ve benzeri durumların varlığı girişimcilik ekosistemimizde yapısal 

sorunların olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu yapısal sorunların giderilmesi ve doğru girişimcilik ikliminin oluşturulması için başta kamu 

olmak üzere hemen her kesime önemli sorumluluklar yüklenmektedir. Kadın girişimcilerle 
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yapılan görüşmelerde ortaya çıkan bir başka ortak sorun ise Ankara’da olmalarına karşın genelde 

kamu desteklerinden ve programlarından fazlaca haberdar olmamalarıdır. Ankara’nın başkent 

olması sebebiyle bu alanda politika yapıcı olması “kamu – özel sektör – girişimci” ilişkisinin 

ve ağının önemini daha da artırmaktadır. Ankara’da görüşülen kadın girişimcilerin paylaştığı 

tecrübe ve kişisel serüvenler ışığında, bu kadınların bazıları aldıkları eğitim, bazıları ise sezgileri, 

içgüdüleri ve yaşam tecrübeleri neticesinde bir girişimcide bulunması gereken özellikleri 

(başarma heyecanı, işe odaklanma, çalışkanlık, disiplin, vb.) önemli düzeyde taşımaktadırlar. 

Görüşülen kadınlar girişimciliği geniş anlamıyla kavramış ve çok belirgin bir şekilde “cesaretin” 

olmazsa olmaz olduğunu dile getirmişlerdir. 

Son bir söz olarak vurgulanması gereken husus Ankara ili merkez ve çevresinde kadın 

girişimciliğinin geliştirilebilecek çok büyük bir potansiyel barındırdığıdır çünkü sahada elde 

edilen tecrübe kadınlarımızın verilecek her desteği üretkenlikleri, çalışkanlıkları ve dürüstlükleri 

ile değere dönüştürme heyecanıdır.
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EK TABLOLAR

Tablo Ek 1: Mülakat Yapılan Girişimci Kadınların Eğitim Düzeyleri

Eğitim Seviyesi Sıklık % Yüzde
Bilinmiyor 1 2,44

İlkokul 6 14,63
Ortaokul 3 7,32

Lise 15 36,59
Üniversite 16 39,02

Toplam 41 100,00

Tablo Ek 2: Mülakat Yapılan Girişimci Kadınların Medeni Durumları

Medeni Durum Sıklık % Yüzde
Bekar 3 7,32

Boşanmış 9 21,95
Evli 29 70,73

Toplam 41 100,00

Tablo Ek 3: Mülakat Yapılan Girişimci Kadınların Orijinleri

Orijin Sıklık % Yüzde
Bilinmiyor 1 2,44

Ankara 7 17,07
Antakya 1 2,44

Ayaş 1 2,44
Balıkesir 1 2,44

Beypazarı 4 9,76
Çamlıdere 1 2,44

Çorum 1 2,44
Çubuk 1 2,44

Elmadağ 1 2,44
Eskişehir 1 2,44

Güdül 1 2,44
İzmir 1 2,44

Kalecik 3 7,32
Karabük 2 4,88

Kıbrıs 1 2,44
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Kızılcahamam 3 7,32
Nallıhan 2 4,88
Samsun 1 2,44

Siirt 1 2,44
Tokat 1 2,44
Ürgüp 1 2,44

Van 1 2,44
Yozgat 3 7,32
Toplam 41 100,00

Tablo Ek 4: Mülakat Yapılan Girişimci Kadınların Yaş Dağılımları

Yaş Sıklık % Yüzde
Bilinmiyor 3 9,76

20 - 29 1 2,44
30 - 39 7 17,07
40 - 49 16 36,59
50 - 59 13 31,71
60 - 69 1 2,44
Toplam 41 100,00

Tablo Ek 5: Mülakat Yapılan Girişimci Kadınların Sosyal Kimlik Tanımlamaları (1)

Sosyal Kimlik 1 Sıklık % Yüzde
Anne 26 63,41
Kadın 4 9,76

Mütevazı 1 2,44
İş Kadını 10 24,39
Toplam 41 100,00

Tablo Ek 6: Mülakat Yapılan Girişimci Kadınların Sosyal Kimlik Tanımlamaları (2)

Sosyal Kimlik 2 Sıklık % Yüzde
Yok 6 14,63

Anne 6 14,63
Antakyalı 1 2,44
Ev Hanımı 2 4,88

Evlat 1 2,44
Eğitimci 1 2,44
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Eş 3 7,32
Kadın 2 4,88

Sıcakkanlı 1 2,44
Yönetici 1 2,44
İş Kadını 17 41,46
Toplam 41 100,00

Tablo Ek 7: Mülakat Yapılan Girişimci Kadınların Sosyal Kimlik Tanımlamaları (3)

Sosyal Kimlik 3 Sıklık % Yüzde
Yok 24 58,54

Anne 1 2,44
Aşçı 1 2,44

Doktor 1 2,44
Evlat 1 2,44

Eş 3 7,32
Kadın 2 4,88

Kardeş 1 2,44
İş Kadını 7 17,07
Toplam 41 100,00

Tablo Ek 8: Mülakat Yapılan Girişimci Kadınları Sosyal Kimlik
Tanımlamalarının Kıyaslanması

Sosyal Kimlik
İş Kadını Anne Kadın

Sayı % Yüzde Sayı % Yüzde Sayı % Yüzde

1. Sırada 10 24,39 26 63,41 4 9,76
2. Sırada 17 41,46 6 14,63 2 4,88
3. Sırada 7 17,07 1 2,44 2 4,88

Toplam 34 82,92 33 80,48 8 19,52
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Tablo Ek 9: Mülakat Yapılan Kadın Girişimcilerin Etkilendiği Kişiler ya da Kurumların 
Merkez ve Çevreye Göre Dağılımı

 Merkez Çevre
Girişimcinin Etkilendiği Kişiler ya da Kurumlar\Danışman 0,00 6,67

Girişimcinin Etkilendiği Kişiler ya da Kurumlar\Diğer 33,33 6,67
Girişimcinin Etkilendiği Kişiler ya da Kurumlar\Akraba 0,00 20,00

Girişimcinin Etkilendiği Kişiler ya da Kurumlar\Aile 44,44 26,67
Girişimcinin Etkilendiği Kişiler ya da Kurumlar\Arkadaş 0,00 20,00

Girişimcinin Etkilendiği Kişiler ya da Kurumlar\Belediye ve Kaymakamlıklar 0,00 20,00
Girişimcinin Etkilendiği Kişiler ya da Kurumlar\Eski İşveren 22,22 0,00

TOPLAM 100,00 100,00

Tablo Ek 10: Girişimcilik Kavramına Yüklenen Anlamların ve Eğitim Düzeyi

İlkokul Ortaokul Lise Üniversite
Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Yetenek 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,75
Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Mücadele 

Etmek
1 14,29 0 0,00 1 2,63 0 0,00

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Sağlam 
Durabilmek

0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,75

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Pratik 
Zekalı Olmak

0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,75

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Çalışmak 1 14,29 1 12,50 2 5,26 1 1,75
Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Vizyon 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 3,51

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Özgürlük 1 14,29 0 0,00 0 0,00 2 3,51
Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Başlamak 1 14,29 1 12,50 2 5,26 0 0,00

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Çaba 
Sarfetmek

0 0,00 0 0,00 1 2,63 0 0,00

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Fedakarlık 
Yapmak

0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,75

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Cesaret 0 0,00 1 12,50 4 10,53 6 10,53
Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Kendini 

Adamak
0 0,00 0 0,00 1 2,63 2 3,51

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Zor Olanı 
Yapmak

0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,75

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Yapılmayanı 
Yapmak

0 0,00 0 0,00 1 2,63 3 5,26

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Kendine 
Güven

0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,75

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Atak Olmak 0 0,00 0 0,00 3 7,89 1 1,75
Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Risk Almak 0 0,00 0 0,00 1 2,63 1 1,75
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Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Pozitif 
Düşünce

0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,75

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Gözlem 
Yapmak

0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 3,51

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Üretkenlik 0 0,00 0 0,00 4 10,53 2 3,51
Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Öncü Olmak 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,75

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Planlı 
Olmak

0 0,00 0 0,00 3 7,89 1 1,75

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Fırsatları 
Değerlendirmek

1 14,29 1 12,50 2 5,26 4 7,02

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Duygusal 
Zekaya Sahip Olmak

0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,75

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Kadın 
Olmak

0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 3,51

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Titizlik 0 0,00 1 12,50 0 0,00 0 0,00
Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Meraklı 

Olmak
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,75

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Yaratıcılık 0 0,00 0 0,00 1 2,63 3 5,26
Girişimcilik\Firma Açısından\Kapasite 

Geliştirmek
0 0,00 0 0,00 1 2,63 0 0,00

Girişimcilik\Firma Açısından\
Standardizasyon Sağlamak

0 0,00 0 0,00 1 2,63 0 0,00

Girişimcilik\Firma Açısından\Kaynakları 
Yönetmek

0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,75

Girişimcilik\Firma Açısından\İşi Bilmek 0 0,00 1 12,50 1 2,63 6 10,53
Girişimcilik\Firma Açısından\Kriz 

Yönetimi
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,75

Girişimcilik\Firma Açısından\Farklılık 0 0,00 0 0,00 2 5,26 2 3,51
Girişimcilik\Sosyal Açıdan\Hizmet 

Vermek
0 0,00 1 12,50 0 0,00 0 0,00

Girişimcilik\Sosyal Açıdan\Topluma 
Faydalı Olmak

0 0,00 0 0,00 1 2,63 0 0,00

Girişimcilik\Sosyal Açıdan\İstihdam 
Sağlamak

1 14,29 0 0,00 1 2,63 1 1,75

Girişimcilik\Sosyal Açıdan\Yatırım 
Yapmak

0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,75

Girişimcilik\Sosyal Açıdan\Sıfırdan Var 
etmek

1 14,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Girişimcilik\Sosyal Açıdan\Piyasayı 
Canlandırmak

0 0,00 0 0,00 1 2,63 0 0,00

Girişimcilik\Sosyal Açıdan\Takım 
Kurmak

0 0,00 0 0,00 2 5,26 0 0,00

Girişimcilik\Sosyal Açıdan\Öğretmek 0 0,00 0 0,00 1 2,63 0 0,00
Girişimcilik\Sosyal Açıdan\Yol 

Göstermek
0 0,00 0 0,00 1 2,63 1 1,75
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Girişimcilik\Sosyal Açıdan\İnsan 
İlişkileri

0 0,00 1 12,50 0 0,00 2 3,51

TOPLAM 7 100,00 8 100,00 38 100,00 57 100,00

Tablo Ek 11: Girişimcilik Kavramına Yüklenen Anlamlar ve Medeni Durum

Bekar Boşanmış Evli
Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Yetenek 0 0,00 1 4,17 0 0,00
Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Mücadele Etmek 0 0,00 0 0,00 2 2,53

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Sağlam Durabilmek 0 0,00 1 4,17 0 0,00
Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Pratik Zekalı Olmak 0 0,00 1 4,17 0 0,00

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Çalışmak 0 0,00 1 4,17 4 5,06
Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Vizyon 1 12,50 0 0,00 1 1,27

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Özgürlük 0 0,00 1 4,17 2 2,53
Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Başlamak 0 0,00 0 0,00 4 5,06

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Çaba Sarfetmek 0 0,00 0 0,00 1 1,27
Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Fedakarlık Yapmak 0 0,00 0 0,00 1 1,27

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Cesaret 1 12,50 2 8,33 8 10,13
Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Kendini Adamak 0 0,00 1 4,17 2 2,53

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Zor Olanı Yapmak 0 0,00 0 0,00 1 1,27
Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Yapılmayanı Yapmak 0 0,00 2 8,33 2 2,53

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Kendine Güven 0 0,00 1 4,17 0 0,00
Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Atak Olmak 0 0,00 0 0,00 4 5,06
Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Risk Almak 0 0,00 0 0,00 2 2,53

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Pozitif Düşünce 0 0,00 1 4,17 0 0,00
Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Gözlem Yapmak 0 0,00 1 4,17 1 1,27

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Üretkenlik 1 12,50 1 4,17 4 5,06
Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Öncü Olmak 0 0,00 0 0,00 1 1,27
Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Planlı Olmak 0 0,00 0 0,00 4 5,06

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Fırsatları 
Değerlendirmek

2 25,00 1 4,17 5 6,33

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Duygusal
Zekaya Sahip Olmak

0 0,00 1 4,17 0 0,00

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Kadın Olmak 0 0,00 1 4,17 1 1,27
Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Titizlik 0 0,00 0 0,00 1 1,27

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Meraklı Olmak 0 0,00 0 0,00 1 1,27
Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Yaratıcılık 1 12,50 0 0,00 3 3,80

Girişimcilik\Firma Açısından\Kapasite Geliştirmek 0 0,00 0 0,00 1 1,27
Girişimcilik\Firma Açısından\

Standardizasyon Sağlamak
0 0,00 0 0,00 1 1,27

Girişimcilik\Firma Açısından\Kaynakları Yönetmek 0 0,00 0 0,00 1 1,27
Girişimcilik\Firma Açısından\İşi Bilmek 1 12,50 3 12,50 5 6,33
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Girişimcilik\Firma Açısından\Kriz Yönetimi 0 0,00 1 4,17 0 0,00
Girişimcilik\Firma Açısından\Farklılık 1 12,50 1 4,17 2 2,53

Girişimcilik\Sosyal Açıdan\Hizmet Vermek 0 0,00 0 0,00 1 1,27
Girişimcilik\Sosyal Açıdan\Topluma Faydalı Olmak 0 0,00 0 0,00 1 1,27

Girişimcilik\Sosyal Açıdan\İstihdam Sağlamak 0 0,00 1 4,17 2 2,53
Girişimcilik\Sosyal Açıdan\Yatırım Yapmak 0 0,00 0 0,00 1 1,27

Girişimcilik\Sosyal Açıdan\Sıfırdan Var etmek 0 0,00 0 0,00 1 1,27
Girişimcilik\Sosyal Açıdan\Piyasayı Canlandırmak 0 0,00 0 0,00 1 1,27

Girişimcilik\Sosyal Açıdan\Takım Kurmak 0 0,00 0 0,00 2 2,53
Girişimcilik\Sosyal Açıdan\Öğretmek 0 0,00 0 0,00 1 1,27

Girişimcilik\Sosyal Açıdan\Yol Göstermek 0 0,00 0 0,00 2 2,53
Girişimcilik\Sosyal Açıdan\İnsan İlişkileri 0 0,00 1 4,17 2 2,53

TOPLAM 8 100,00 24 100,00 79 100,00

Tablo Ek 12: Girişimcilik Kavramına Yüklenen Anlamların Merkez ve
Çevreye Göre Dağılımı

Merkez Çevre
Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Yetenek 1 1,49 0 0,00
Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Mücadele Etmek 0 0,00 2 4,55

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Sağlam Durabilmek 1 1,49 0 0,00
Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Pratik Zekalı Olmak 1 1,49 0 0,00

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Çalışmak 1 1,49 4 9,09
Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Vizyon 2 2,99 0 0,00

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Özgürlük 2 2,99 1 2,27
Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Başlamak 0 0,00 4 9,09

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Çaba Sarfetmek 0 0,00 1 2,27
Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Fedakarlık Yapmak 1 1,49 0 0,00

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Cesaret 7 10,45 4 9,09
Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Kendini Adamak 2 2,99 1 2,27

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Zor Olanı Yapmak 1 1,49 0 0,00
Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Yapılmayanı Yapmak 3 4,48 1 2,27

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Kendine Güven 1 1,49 0 0,00
Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Atak Olmak 1 1,49 3 6,82
Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Risk Almak 2 2,99 0 0,00

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Pozitif Düşünce 1 1,49 0 0,00
Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Gözlem Yapmak 2 2,99 0 0,00

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Üretkenlik 2 2,99 4 9,09
Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Öncü Olmak 1 1,49 0 0,00
Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Planlı Olmak 2 2,99 2 4,55

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Fırsatları Değerlendirmek 5 7,46 3 6,82
Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Duygusal Zekaya Sahip Olmak 1 1,49 0 0,00

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Kadın Olmak 2 2,99 0 0,00
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Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Titizlik 0 0,00 1 2,27
Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Meraklı Olmak 1 1,49 0 0,00

Girişimcilik\Bireysel Açıdan\Yaratıcılık 4 5,97 0 0,00
Girişimcilik\Firma Açısından\Kapasite Geliştirmek 1 1,49 0 0,00

Girişimcilik\Firma Açısından\Standardizasyon Sağlamak 1 1,49 0 0,00
Girişimcilik\Firma Açısından\Kaynakları Yönetmek 1 1,49 0 0,00

Girişimcilik\Firma Açısından\İşi Bilmek 6 8,96 3 6,82
Girişimcilik\Firma Açısından\Kriz Yönetimi 1 1,49 0 0,00

Girişimcilik\Firma Açısından\Farklılık 3 4,48 1 2,27
Girişimcilik\Sosyal Açıdan\Hizmet Vermek 0 0,00 1 2,27

Girişimcilik\Sosyal Açıdan\Topluma Faydalı Olmak 0 0,00 1 2,27
Girişimcilik\Sosyal Açıdan\İstihdam Sağlamak 1 1,49 2 4,55

Girişimcilik\Sosyal Açıdan\Yatırım Yapmak 1 1,49 0 0,00
Girişimcilik\Sosyal Açıdan\Sıfırdan Var etmek 0 0,00 1 2,27

Girişimcilik\Sosyal Açıdan\Piyasayı Canlandırmak 0 0,00 1 2,27
Girişimcilik\Sosyal Açıdan\Takım Kurmak 1 1,49 1 2,27

Girişimcilik\Sosyal Açıdan\Öğretmek 1 1,49 0 0,00
Girişimcilik\Sosyal Açıdan\Yol Göstermek 1 1,49 1 2,27
Girişimcilik\Sosyal Açıdan\İnsan İlişkileri 2 2,99 1 2,27

TOPLAM 67 100,00 44 100,00

Tablo Ek 13: Kadınları Girişimciliğe Motive Eden Sebepler ve Eğitim Düzeyi

İlkokul Ortaokul Lise Üniversite
Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Motivasyon Sebepleri\Kişisel\ 
Daha İyi Bir Gelecek 0 0,00 0 0,00 1 2,22 0 0,00

Motivasyon Sebepleri\Kişisel\ 
Adrenalinli Bir Süreç Yaşamak 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,75

Motivasyon Sebepleri\Kişisel\
Bakış Açısı Kazanmak 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,75

Motivasyon Sebepleri\Kişisel\
Daha İyisini Yapmak 0 0,00 0 0,00 1 2,22 3 5,26

Motivasyon Sebepleri\Kişisel\
Ego Tatmini 0 0,00 0 0,00 1 2,22 3 5,26

Motivasyon Sebepleri\Kişisel\
Rehabilitasyon 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,75

Motivasyon Sebepleri\Kişisel\
Boş Duramamak 3 16,67 0 0,00 1 2,22 2 3,51

Motivasyon Sebepleri\Kişisel\
Para Kazanma İsteği 2 11,11 1 12,50 1 2,22 6 10,53

Motivasyon Sebepleri\Kişisel\ 
İş Yeri Sahibi Olmak 0 0,00 0 0,00 1 2,22 1 1,75

Motivasyon Sebepleri\Kişisel\
Esneklik 0 0,00 0 0,00 3 6,67 1 1,75
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Motivasyon Sebepleri\Kişisel\
Yaratıcılık 0 0,00 0 0,00 1 2,22 3 5,26

Motivasyon Sebepleri\Kişisel\ 
Bağımsız Olma İsteği 1 5,56 1 12,50 8 17,78 7 12,28

Motivasyon Sebepleri\Kişisel\ 
Kendini Gerçekleştirebilme İsteği 0 0,00 0 0,00 1 2,22 7 12,28

Motivasyon Sebepleri\Kişisel\ 
Başarma İsteği 3 16,67 2 25,00 10 22,22 9 15,79

Motivasyon Sebepleri\Aile\Baba 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,75

Motivasyon Sebepleri\Aile\ 
Çocuklarının Geleceği 2 11,11 0 0,00 1 2,22 0 0,00

Motivasyon Sebepleri\Aile\ 
Aile Gelirine Katkı 4 22,22 2 25,00 6 13,33 0 0,00

Motivasyon Sebepleri\Sosyal\ 
Sosyal Sorumluluk 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,75

Motivasyon Sebepleri\Sosyal\
Fikir Paylaşımı 0 0,00 0 0,00 1 2,22 0 0,00

Motivasyon Sebepleri\Sosyal\
Sosyalleşmek 0 0,00 1 12,50 1 2,22 0 0,00

Motivasyon Sebepleri\Sosyal\ 
Başkalarına Faydalı Olma İsteği 3 16,67 1 12,50 7 15,56 10 17,54

TOPLAM 18 100,00 8 100,00 45 100,00 57 100,00

Tablo Ek 14: Kadınları Girişimciliğe Motive Eden Sebepler ve Medeni Durum

Bekar Boşanmış Evli
Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Motivasyon Sebepleri\Kişisel\Daha İyi Bir 
Gelecek 0 0,00 0 0,00 1 1,14

Motivasyon Sebepleri\Kişisel\Adrenalinli Bir 
Süreç Yaşamak 0 0,00 0 0,00 1 1,14

Motivasyon Sebepleri\Kişisel\Bakış Açısı 
Kazanmak 0 0,00 1 3,13 0 0,00

Motivasyon Sebepleri\Kişisel\Daha İyisini 
Yapmak 1 11,11 2 6,25 1 1,14

Motivasyon Sebepleri\Kişisel\Ego Tatmini 0 0,00 2 6,25 2 2,27

Motivasyon Sebepleri\Kişisel\Rehabilitasyon 0 0,00 1 3,13 0 0,00

Motivasyon Sebepleri\Kişisel\Boş Duramamak 0 0,00 2 6,25 4 4,55

Motivasyon Sebepleri\Kişisel\Para Kazanma 
İsteği 0 0,00 3 9,38 7 7,95

Motivasyon Sebepleri\Kişisel\İş Yeri Sahibi 
Olmak 0 0,00 0 0,00 2 2,27

Motivasyon Sebepleri\Kişisel\Esneklik 1 11,11 1 3,13 2 2,27
Motivasyon Sebepleri\Kişisel\Yaratıcılık 0 0,00 1 3,13 3 3,41
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Motivasyon Sebepleri\Kişisel\Bağımsız Olma 
İsteği 2 22,22 4 12,50 11 12,50

Motivasyon Sebepleri\Kişisel\Kendini 
Gerçekleştirebilme İsteği 1 11,11 4 12,50 3 3,41

Motivasyon Sebepleri\Kişisel\Başarma İsteği 1 11,11 5 15,63 18 20,45
Motivasyon Sebepleri\Aile\Baba 0 0,00 1 3,13 0 0,00

Motivasyon Sebepleri\Aile\Çoçuklarının Geleceği 0 0,00 0 0,00 3 3,41
Motivasyon Sebepleri\Aile\Aile Gelirine Katkı 0 0,00 1 3,13 12 13,64

Motivasyon Sebepleri\Sosyal\Sosyal Sorumluluk 0 0,00 0 0,00 1 1,14
Motivasyon Sebepleri\Sosyal\Fikir Paylaşımı 0 0,00 0 0,00 1 1,14
Motivasyon Sebepleri\Sosyal\Sosyalleşmek 0 0,00 0 0,00 2 2,27
Motivasyon Sebepleri\Sosyal\Başkalarına 

Faydalı Olma İsteği 3 33,33 4 12,50 14 15,91

TOPLAM 9 100,00 32 100,00 88 100,00

Tablo Ek 15: Girişimciliğe Motive Eden Sebeplerin Merkez ve Çevreye Göre Dağılımı

Merkez Çevre
Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Motivasyon Sebepleri\Kişisel\Daha İyi Bir Gelecek 1 1,52 0 0,00
Motivasyon Sebepleri\Kişisel\Adrenalinli Bir Süreç Yaşamak 1 1,52 0 0,00

Motivasyon Sebepleri\Kişisel\Bakış Açısı Kazanmak 1 1,52 0 0,00
Motivasyon Sebepleri\Kişisel\Daha İyisini Yapmak 4 6,06 0 0,00

Motivasyon Sebepleri\Kişisel\Ego Tatmini 3 4,55 1 1,59
Motivasyon Sebepleri\Kişisel\Rehabilitasyon 1 1,52 0 0,00

Motivasyon Sebepleri\Kişisel\Boş Duramamak 2 3,03 4 6,35
Motivasyon Sebepleri\Kişisel\Para Kazanma İsteği 6 9,09 4 6,35
Motivasyon Sebepleri\Kişisel\İş Yeri Sahibi Olmak 1 1,52 1 1,59

Motivasyon Sebepleri\Kişisel\Esneklik 2 3,03 2 3,17
Motivasyon Sebepleri\Kişisel\Yaratıcılık 3 4,55 1 1,59

Motivasyon Sebepleri\Kişisel\Bağımsız Olma İsteği 9 13,64 8 12,70
Motivasyon Sebepleri\Kişisel\Kendini Gerçekleştirebilme İsteği 7 10,61 1 1,59

Motivasyon Sebepleri\Kişisel\Başarma İsteği 9 13,64 15 23,81
Motivasyon Sebepleri\Aile\Baba 1 1,52 0 0,00

Motivasyon Sebepleri\Aile\Çocuklarının Geleceği 0 0,00 3 4,76
Motivasyon Sebepleri\Aile\Aile Gelirine Katkı 1 1,52 12 19,05

Motivasyon Sebepleri\Sosyal\Sosyal Sorumluluk 1 1,52 0 0,00
Motivasyon Sebepleri\Sosyal\Fikir Paylaşımı 0 0,00 1 1,59
Motivasyon Sebepleri\Sosyal\Sosyalleşmek 1 1,52 1 1,59

Motivasyon Sebepleri\Sosyal\Başkalarına Faydalı Olma İsteği 12 18,18 9 14,29
TOPLAM 66 100,00 63 100,00
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Tablo Ek 16: Girişimcilikte Karşılaşılan Zorluklar ve Eğitim Düzeyi

İlkokul Ortaokul Lise Üniversite
Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Zorluklar 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Zorluklar\Yer 0 0,00 0 0,00 1 2,94 0 0,00

Zorluklar\Kendine Vakit Ayıramama 1 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Zorluklar\Plan Program 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,50

Zorluklar\Hammadde Eksikliği 1 9,09 0 0,00 1 2,94 0 0,00
Zorluklar\Danışman Eksikliği 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 5,00

Zorluklar\Bürokrasi 0 0,00 0 0,00 2 5,88 6 15,00
Zorluklar\Personel Tecrübesizliği 0 0,00 0 0,00 2 5,88 5 12,50
Zorluklar\Pazarda Tanınmamışlık 0 0,00 1 25,00 3 8,82 3 7,50

Zorluklar\Sermaye 2 18,18 2 50,00 6 17,65 4 10,00
Zorluklar\Ekonomik Kriz 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,50
Zorluklar\Kadın Olmak 4 36,36 1 25,00 7 20,59 8 20,00

Zorluklar\Personel Yetersizliği 2 18,18 0 0,00 9 26,47 5 12,50
Zorluklar\Tecrübesizlik 1 9,09 0 0,00 3 8,82 5 12,50

TOPLAM 11 100,00 4 100,00 34 100,00 40 100,00

Tablo Ek 17: Girişimcilikte Karşılaşılan Zorluklar ve Medeni Durum

Bekar Boşanmış Evli
Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Zorluklar 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Zorluklar\Yer 0 0,00 0 0,00 1 1,52

Zorluklar\Kendine Vakit Ayıramama 0 0,00 0 0,00 1 1,52
Zorluklar\Plan Program 0 0,00 1 5,88 0 0,00

Zorluklar\Hammadde Eksikliği 0 0,00 0 0,00 2 3,03
Zorluklar\Danışman Eksikliği 0 0,00 1 5,88 1 1,52

Zorluklar\Bürokrasi 0 0,00 3 17,65 5 7,58
Zorluklar\Personel Tecrübesizliği 1 16,67 2 11,76 4 6,06
Zorluklar\Pazarda Tanınmamışlık 1 16,67 0 0,00 6 9,09

Zorluklar\Sermaye 0 0,00 2 11,76 12 18,18
Zorluklar\Ekonomik Kriz 0 0,00 1 5,88 0 0,00
Zorluklar\Kadın Olmak 2 33,33 4 23,53 14 21,21

Zorluklar\Personel Yetersizliği 1 16,67 2 11,76 13 19,70
Zorluklar\Tecrübesizlik 1 16,67 1 5,88 7 10,61

TOPLAM 6 100,00 17 100,00 66 100,00
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Tablo Ek 18: Girişimcilikte Karşılaşılan Zorlukların Merkez ve Çevreye Göre Dağılımı

Merkez Çevre
Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Zorluklar 0 0,00 0 0,00
Zorluklar\Yer 0 0,00 1 2,38

Zorluklar\Kendine Vakit Ayıramama 0 0,00 1 2,38
Zorluklar\Plan Program 1 2,13 0 0,00

Zorluklar\Hammadde Eksikliği 0 0,00 2 4,76
Zorluklar\Danışman Eksikliği 2 4,26 0 0,00

Zorluklar\Bürokrasi 6 12,77 2 4,76
Zorluklar\Personel Tecrübesizliği 6 12,77 1 2,38
Zorluklar\Pazarda Tanınmamışlık 3 6,38 4 9,52

Zorluklar\Sermaye 5 10,64 9 21,43
Zorluklar\Ekonomik Kriz 1 2,13 0 0,00
Zorluklar\Kadın Olmak 10 21,28 10 23,81

Zorluklar\Personel Yetersizliği 8 17,02 8 19,05
Zorluklar\Tecrübesizlik 5 10,64 4 9,52

TOPLAM 47 100,00 42 100,00

Tablo Ek 19: Mülakat Yapılan Kadın Girişimcilerin Etkilendiği Kişiler ya da
Kurumların Sıklığı

Girişimcinin Etkilendiği Kişiler ya 
da Kurumlar

Sıklık %

Aile 8 33,33
Akraba 3 12,50

Arkadaş 3 12,50
Belediye ve Kaymakamlıklar 3 12,50

Danışman 1 4,17
Diğer 4 16,67

Eski İşveren 2 8,33
Toplam 24 100,00

Tablo Ek 20: Girişimci Kadınların Kişilik Özelliklerinin Sıklık Dağılımı

Kişilik Özellikleri Sıklık % Yüzde
Sosyal 27 14,44
Hırslı 21 11,23

Tuttuğunu Koparan 17 9,09
Çalışkan 17 9,09

İddialı 15 8,02
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Cesur 12 6,42
Azimli 11 5,88

Özgüven 7 3,74
İyi Niyetli 7 3,74

İnatçı 6 3,21
Kararlı 5 2,67
Sabırlı 5 2,67

Yaratıcı 3 1,60
Duygusal 3 1,60

Pozitif 2 1,07
Sakin 2 1,07
Dobra 2 1,07
Dürüst 2 1,07
Güçlü 2 1,07

Hassas 2 1,07
Bilinçli 2 1,07

Mantıklı 2 1,07
Mücadeleci 2 1,07

Titiz 2 1,07
Değişimlere Açık 1 0,53

Fedakar 1 0,53
Hareketli 1 0,53

Lider 1 0,53
Meraklı 1 0,53

Mükemmelliyetçi 1 0,53
Mütevazı 1 0,53

Takım Çalışmasını Seven 1 0,53
Tezcanlı 1 0,53

Yardımsever 1 0,53
İşini seven 1 0,53

Toplam 187 100,00

Tablo Ek 21: Girişimci Kadınların Kişilik Özellikleri ve Eğitim Düzeyi

İlkokul Ortaokul Lise Üniversite
Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Kişilik Özellikleri\Tezcanlı 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,39
Kişilik Özellikleri\Hareketli 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,39

Kişilik Özellikleri\Sakin 0 0,00 0 0,00 1 1,52 1 1,39
Kişilik Özellikleri\Mantıklı 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 2,78
Kişilik Özellikleri\Fedakar 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,39
Kişilik Özellikleri\Hassas 0 0,00 0 0,00 1 1,52 1 1,39

Kişilik Özellikleri\Mükemmeliyetçi 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,39
Kişilik Özellikleri\Dürüst 0 0,00 0 0,00 1 1,52 1 1,39
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Kişilik Özellikleri\Yaratıcı 1 3,13 0 0,00 1 1,52 0 0,00
Kişilik Özellikleri\Duygusal 1 3,13 0 0,00 1 1,52 1 1,39

Kişilik Özellikleri\Dobra 1 3,13 0 0,00 1 1,52 0 0,00
Kişilik Özellikleri\Mücadeleci 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 2,78

Kişilik Özellikleri\Lider 1 3,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Kişilik Özellikleri\Güçlü 1 3,13 0 0,00 1 1,52 0 0,00
Kişilik Özellikleri\Titiz 0 0,00 1 7,69 0 0,00 1 1,39

Kişilik Özellikleri\İnatçı 0 0,00 0 0,00 4 6,06 2 2,78
Kişilik Özellikleri\Yardımsever 0 0,00 0 0,00 1 1,52 0 0,00

Kişilik Özellikleri\Özgüven 2 6,25 1 7,69 4 6,06 0 0,00
Kişilik Özellikleri\Meraklı 1 3,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Kişilik Özellikleri\Azimli 3 9,38 0 0,00 5 7,58 2 2,78
Kişilik Özellikleri\Kararlı 2 6,25 0 0,00 1 1,52 2 2,78
Kişilik Özellikleri\Sabırlı 0 0,00 0 0,00 2 3,03 3 4,17

Kişilik Özellikleri\İyi Niyetli 1 3,13 0 0,00 4 6,06 2 2,78
Kişilik Özellikleri\Takım

Çalışmasını Seven
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,39

Kişilik Özellikleri\Pozitif 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 2,78
Kişilik Özellikleri\Cesur 3 9,38 2 15,38 2 3,03 5 6,94

Kişilik Özellikleri\Tuttuğunu Koparan 3 9,38 2 15,38 6 9,09 5 6,94
Kişilik Özellikleri\İşini seven 0 0,00 0 0,00 1 1,52 0 0,00

Kişilik Özellikleri\Bilinçli 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 2,78
Kişilik Özellikleri\Değişimlere Açık 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,39

Kişilik Özellikleri\Hırslı 2 6,25 1 7,69 10 15,15 8 11,11
Kişilik Özellikleri\Çalışkan 3 9,38 2 15,38 5 7,58 7 9,72
Kişilik Özellikleri\Mütevazı 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 1,39

Kişilik Özellikleri\İddialı 3 9,38 2 15,38 5 7,58 5 6,94
Kişilik Özellikleri\Sosyal 4 12,50 2 15,38 9 13,64 11 15,28

TOPLAM 32 100,00 13 100,00 66 100,00 72 100,00

Tablo Ek 22: Girişimci Kadınların Kişilik Özellikleri ve Medeni Durum

Bekar Boşanmış Evli
Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Kişilik Özellikleri\Tezcanlı 0 0,00 0 0,00 1 0,78
Kişilik Özellikleri\Hareketli 0 0,00 1 2,22 0 0,00

Kişilik Özellikleri\Sakin 0 0,00 0 0,00 2 1,56
Kişilik Özellikleri\Mantıklı 0 0,00 2 4,44 0 0,00
Kişilik Özellikleri\Fedakar 0 0,00 0 0,00 1 0,78
Kişilik Özellikleri\Hassas 0 0,00 1 2,22 1 0,78

Kişilik Özellikleri\Mükemmeliyetçi 0 0,00 0 0,00 1 0,78
Kişilik Özellikleri\Dürüst 1 7,14 0 0,00 1 0,78
Kişilik Özellikleri\Yaratıcı 0 0,00 0 0,00 3 2,34

Kişilik Özellikleri\Duygusal 0 0,00 1 2,22 2 1,56
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Kişilik Özellikleri\Dobra 1 7,14 0 0,00 1 0,78
Kişilik Özellikleri\Mücadeleci 1 7,14 1 2,22 0 0,00

Kişilik Özellikleri\Lider 0 0,00 0 0,00 1 0,78
Kişilik Özellikleri\Güçlü 0 0,00 1 2,22 1 0,78
Kişilik Özellikleri\Titiz 0 0,00 1 2,22 1 0,78

Kişilik Özellikleri\İnatçı 1 7,14 1 2,22 4 3,13
Kişilik Özellikleri\Yardımsever 0 0,00 0 0,00 1 0,78

Kişilik Özellikleri\Özgüven 1 7,14 0 0,00 6 4,69
Kişilik Özellikleri\Meraklı 0 0,00 0 0,00 1 0,78
Kişilik Özellikleri\Azimli 2 14,29 2 4,44 7 5,47
Kişilik Özellikleri\Kararlı 0 0,00 3 6,67 2 1,56
Kişilik Özellikleri\Sabırlı 0 0,00 1 2,22 4 3,13

Kişilik Özellikleri\İyi Niyetli 0 0,00 2 4,44 5 3,91
Kişilik Özellikleri\Takım Çalışmasını Seven 0 0,00 0 0,00 1 0,78

Kişilik Özellikleri\Pozitif 0 0,00 1 2,22 1 0,78
Kişilik Özellikleri\Cesur 0 0,00 1 2,22 11 8,59

Kişilik Özellikleri\Tuttuğunu Koparan 0 0,00 4 8,89 13 10,16
Kişilik Özellikleri\İşini seven 0 0,00 1 2,22 0 0,00

Kişilik Özellikleri\Bilinçli 0 0,00 2 4,44 0 0,00
Kişilik Özellikleri\Değişimlere Açık 0 0,00 1 2,22 0 0,00

Kişilik Özellikleri\Hırslı 3 21,43 5 11,11 13 10,16
Kişilik Özellikleri\Çalışkan 1 7,14 4 8,89 12 9,38
Kişilik Özellikleri\Mütevazı 0 0,00 1 2,22 0 0,00

Kişilik Özellikleri\İddialı 0 0,00 4 8,89 11 8,59
Kişilik Özellikleri\Sosyal 3 21,43 4 8,89 20 15,63

TOPLAM 14 100,00 45 100,00 128 100,00

Tablo Ek 23: Girişimci Kadınların Kişilik Özelliklerinin Merkez ve Çevreye Göre Dağılımı

Merkez Çevre
Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Kişilik Özellikleri\Tezcanlı 1 1,18 0 0,00
Kişilik Özellikleri\Hareketli 1 1,18 0 0,00

Kişilik Özellikleri\Sakin 1 1,18 1 0,98
Kişilik Özellikleri\Mantıklı 2 2,35 0 0,00
Kişilik Özellikleri\Fedakar 1 1,18 0 0,00
Kişilik Özellikleri\Hassas 1 1,18 1 0,98

Kişilik Özellikleri\Mükemmeliyetçi 1 1,18 0 0,00
Kişilik Özellikleri\Dürüst 2 2,35 0 0,00
Kişilik Özellikleri\Yaratıcı 0 0,00 3 2,94

Kişilik Özellikleri\Duygusal 1 1,18 2 1,96
Kişilik Özellikleri\Dobra 1 1,18 1 0,98
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Kişilik Özellikleri\Mücadeleci 2 2,35 0 0,00
Kişilik Özellikleri\Lider 0 0,00 1 0,98
Kişilik Özellikleri\Güçlü 0 0,00 2 1,96
Kişilik Özellikleri\Titiz 1 1,18 1 0,98

Kişilik Özellikleri\İnatçı 4 4,71 2 1,96
Kişilik Özellikleri\Yardımsever 0 0,00 1 0,98

Kişilik Özellikleri\Özgüven 0 0,00 7 6,86
Kişilik Özellikleri\Meraklı 0 0,00 1 0,98
Kişilik Özellikleri\Azimli 4 4,71 7 6,86
Kişilik Özellikleri\Kararlı 2 2,35 3 2,94
Kişilik Özellikleri\Sabırlı 5 5,88 0 0,00

Kişilik Özellikleri\İyi Niyetli 3 3,53 4 3,92
Kişilik Özellikleri\Takım Çalışmasını Seven 1 1,18 0 0,00

Kişilik Özellikleri\Pozitif 2 2,35 0 0,00
Kişilik Özellikleri\Cesur 5 5,88 7 6,86

Kişilik Özellikleri\Tuttuğunu Koparan 5 5,88 12 11,76
Kişilik Özellikleri\İşini seven 0 0,00 1 0,98

Kişilik Özellikleri\Bilinçli 2 2,35 0 0,00
Kişilik Özellikleri\Değişimlere Açık 1 1,18 0 0,00

Kişilik Özellikleri\Hırslı 10 11,76 11 10,78
Kişilik Özellikleri\Çalışkan 8 9,41 9 8,82
Kişilik Özellikleri\Mütevazı 1 1,18 0 0,00

Kişilik Özellikleri\İddialı 5 5,88 10 9,80
Kişilik Özellikleri\Sosyal 12 14,12 15 14,71

TOPLAM 85 100,00 102 100,00

Tablo Ek 24: Kadınların Girişimcilikte Sahip Olunması Gereken Özellikler Tanımlamaları ve 

Eğitim Düzeyi

İlkokul Ortaokul Lise Üniversite
Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\
Araştırmacı

0 0,00 0 0,00 1 2,04 0 0,00

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\
Disiplinli

0 0,00 0 0,00 1 2,04 0 0,00

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\
Hoşgörülü

0 0,00 0 0,00 1 2,04 0 0,00

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\
Güler Yüzlü

0 0,00 0 0,00 2 4,08 0 0,00

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\
Temiz

0 0,00 1 7,14 1 2,04 0 0,00

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\
Öngörülü

0 0,00 0 0,00 2 4,08 1 2,17
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Girişimci Özellikleri\Karakteristik\
Pratik

0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,17

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\
Paylaşımcı

0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,17

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\
Dobra

0 0,00 0 0,00 1 2,04 1 2,17

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\
Özgüvenli

0 0,00 0 0,00 2 4,08 0 0,00

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\
İnançlı

0 0,00 0 0,00 1 2,04 0 0,00

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\
Pozitif Düşünen

0 0,00 0 0,00 2 4,08 0 0,00

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\
Yaratıcı

0 0,00 0 0,00 1 2,04 0 0,00

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\
Analitik Düşünceye Sahip

0 0,00 0 0,00 1 2,04 0 0,00

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\
İnsancıl

0 0,00 0 0,00 1 2,04 0 0,00

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\
Dürüst

0 0,00 0 0,00 5 10,20 1 2,17

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\
Önyargısız

0 0,00 0 0,00 1 2,04 0 0,00

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\
Değişime Açık

0 0,00 0 0,00 1 2,04 0 0,00

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\
Sabırlı

0 0,00 0 0,00 2 4,08 1 2,17

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\
Planlı

0 0,00 0 0,00 1 2,04 2 4,35

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\
Özverili

0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 6,52

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\
Girişken

0 0,00 2 14,29 0 0,00 1 2,17

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\
Dışadönük

0 0,00 1 7,14 0 0,00 0 0,00

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\
Hırslı

0 0,00 1 7,14 2 4,08 0 0,00

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\
Düzenli

0 0,00 1 7,14 1 2,04 0 0,00

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\
Cesur

2 50,00 1 7,14 1 2,04 3 6,52

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\
Kararlı

0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 4,35

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\
Sosyal

0 0,00 0 0,00 1 2,04 1 2,17

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Zeki 0 0,00 0 0,00 1 2,04 1 2,17
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Girişimci Özellikleri\Karakteristik\
Çalışkan

1 25,00 3 21,43 4 8,16 4 8,70

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\
Azimli

1 25,00 1 7,14 1 2,04 3 6,52

Girişimci Özellikleri\Diğer\Üretken 0 0,00 0 0,00 1 2,04 0 0,00
Girişimci Özellikleri\Diğer\Farklılık 

Yaratan
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,17

Girişimci Özellikleri\Diğer\Faydalı 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,17
Girişimci Özellikleri\Diğer\

Sosyal Çevreye Sahip
0 0,00 0 0,00 1 2,04 0 0,00

Girişimci Özellikleri\Diğer\
Para Kazanmasını Bilen

0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 4,35

Girişimci Özellikleri\Diğer\Etik 
Değerleri Olan

0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,17

Girişimci Özellikleri\Diğer\Çözüm 
Odaklı

0 0,00 0 0,00 1 2,04 0 0,00

Girişimci Özellikleri\Diğer\Eğitimli 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,17
Girişimci Özellikleri\Diğer\Hedefinin 

Olması
0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,17

Girişimci Özellikleri\Diğer\Motivasyon 0 0,00 0 0,00 1 2,04 2 4,35
Girişimci Özellikleri\Diğer\İşini Seven 0 0,00 0 0,00 1 2,04 3 6,52
Girişimci Özellikleri\Diğer\Fırsatları 

Değerlendiren
0 0,00 0 0,00 1 2,04 2 4,35

Girişimci Özellikleri\Diğer\Parlak Fikirli 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 6,52
Girişimci Özellikleri\Diğer\İş 

Konusunda Tecrübeli
0 0,00 0 0,00 1 2,04 0 0,00

Girişimci Özellikleri\Diğer\İş 
Konusunda Bilgili

0 0,00 2 14,29 3 6,12 3 6,52

Girişimci Özellikleri\Diğer\Sermaye 
Sahibi

0 0,00 1 7,14 1 2,04 0 0,00

TOPLAM 4 100,00 14 100,00 49 100,00 46 100,00

Tablo Ek 25: Kadınların Girişimcilikte Sahip Olunması Gereken Özellikler Tanımlamaları ve 
Medeni Durum

Bekar Boşanmış Evli
Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Araştırmacı 1 7,14 0 0,00 0 0,00
Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Disiplinli 1 7,14 0 0,00 0 0,00

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Hoşgörülü 0 0,00 0 0,00 1 1,30
Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Güler Yüzlü 0 0,00 0 0,00 2 2,60

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Temiz 0 0,00 0 0,00 2 2,60
Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Öngörülü 0 0,00 2 8,70 1 1,30

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Pratik 0 0,00 1 4,35 0 0,00
Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Paylaşımcı 0 0,00 0 0,00 1 1,30
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Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Dobra 0 0,00 0 0,00 2 2,60
Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Özgüvenli 1 7,14 0 0,00 1 1,30

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\İnançlı 1 7,14 0 0,00 0 0,00
Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Pozitif Düşünen 1 7,14 0 0,00 1 1,30

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Yaratıcı 1 7,14 0 0,00 0 0,00
Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Analitik 

Düşünceye Sahip
1 7,14 0 0,00 0 0,00

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\İnsancıl 0 0,00 0 0,00 1 1,30
Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Dürüst 0 0,00 1 4,35 5 6,49

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Önyargısız 0 0,00 0 0,00 1 1,30
Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Değişime Açık 0 0,00 0 0,00 1 1,30

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Sabırlı 1 7,14 0 0,00 2 2,60
Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Planlı 1 7,14 1 4,35 1 1,30

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Özverili 0 0,00 1 4,35 2 2,60
Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Girişken 0 0,00 0 0,00 3 3,90

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Dışadönük 0 0,00 0 0,00 1 1,30
Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Hırslı 0 0,00 0 0,00 3 3,90

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Düzenli 1 7,14 0 0,00 1 1,30
Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Cesur 0 0,00 1 4,35 6 7,79
Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Kararlı 0 0,00 0 0,00 2 2,60
Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Sosyal 0 0,00 0 0,00 2 2,60

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Zeki 0 0,00 1 4,35 1 1,30
Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Çalışkan 1 7,14 2 8,70 10 12,99

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Azimli 0 0,00 1 4,35 5 6,49
Girişimci Özellikleri\Diğer\Üretken 0 0,00 1 4,35 0 0,00

Girişimci Özellikleri\Diğer\Farklılık Yaratan 0 0,00 1 4,35 0 0,00
Girişimci Özellikleri\Diğer\Faydalı 0 0,00 1 4,35 0 0,00

Girişimci Özellikleri\Diğer\Sosyal Çevreye Sahip 0 0,00 0 0,00 1 1,30
Girişimci Özellikleri\Diğer\Para Kazanmasını Bilen 0 0,00 1 4,35 1 1,30

Girişimci Özellikleri\Diğer\Etik Değerleri Olan 0 0,00 0 0,00 1 1,30
Girişimci Özellikleri\Diğer\Çözüm Odaklı 1 7,14 0 0,00 0 0,00

Girişimci Özellikleri\Diğer\Eğitimli 0 0,00 1 4,35 0 0,00
Girişimci Özellikleri\Diğer\Hedefinin Olması 0 0,00 0 0,00 1 1,30

Girişimci Özellikleri\Diğer\Motivasyon 0 0,00 0 0,00 3 3,90
Girişimci Özellikleri\Diğer\İşini Seven 0 0,00 3 13,04 1 1,30

Girişimci Özellikleri\Diğer\Fırsatları Değerlendiren 1 7,14 0 0,00 2 2,60
Girişimci Özellikleri\Diğer\Parlak Fikirli 1 7,14 2 8,70 0 0,00

Girişimci Özellikleri\Diğer\İş Konusunda Tecrübeli 0 0,00 0 0,00 1 1,30
Girişimci Özellikleri\Diğer\İş Konusunda Bilgili 0 0,00 2 8,70 6 7,79

Girişimci Özellikleri\Diğer\Sermaye Sahibi 0 0,00 0 0,00 2 2,60
TOPLAM 14 100,00 23 100,00 77 100,00
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Tablo Ek 26: Kadınların Girişimcilikte Sahip Olunması Gereken Özellikler Tanımlamalarının 
Merkez ve Çevreye Göre Dağılımı

Merkez Çevre
Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Araştırmacı 0 0,00 1 2,00
Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Disiplinli 0 0,00 1 2,00

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Hoşgörülü 0 0,00 1 2,00
Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Güler Yüzlü 0 0,00 2 4,00

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Temiz 0 0,00 2 4,00
Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Öngörülü 1 1,56 2 4,00

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Pratik 1 1,56 0 0,00
Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Paylaşımcı 1 1,56 0 0,00

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Dobra 1 1,56 1 2,00
Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Özgüvenli 1 1,56 1 2,00

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\İnançlı 1 1,56 0 0,00
Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Pozitif Düşünen 1 1,56 1 2,00

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Yaratıcı 1 1,56 0 0,00
Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Analitik Düşünceye Sahip 1 1,56 0 0,00

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\İnsancıl 1 1,56 0 0,00
Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Dürüst 2 3,13 4 8,00

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Önyargısız 1 1,56 0 0,00
Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Değişime Açık 1 1,56 0 0,00

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Sabırlı 3 4,69 0 0,00
Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Planlı 2 3,13 1 2,00

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Özverili 3 4,69 0 0,00
Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Girişken 1 1,56 2 4,00

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Dışadönük 0 0,00 1 2,00
Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Hırslı 0 0,00 3 6,00

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Düzenli 0 0,00 2 4,00
Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Cesur 4 6,25 3 6,00
Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Kararlı 2 3,13 0 0,00
Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Sosyal 2 3,13 0 0,00

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Zeki 2 3,13 0 0,00
Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Çalışkan 4 6,25 9 18,00

Girişimci Özellikleri\Karakteristik\Azimli 3 4,69 3 6,00
Girişimci Özellikleri\Diğer\Üretken 0 0,00 1 2,00

Girişimci Özellikleri\Diğer\Farklılık Yaratan 1 1,56 0 0,00
Girişimci Özellikleri\Diğer\Faydalı 1 1,56 0 0,00

Girişimci Özellikleri\Diğer\Sosyal Çevreye Sahip 0 0,00 1 2,00
Girişimci Özellikleri\Diğer\Para Kazanmasını Bilen 2 3,13 0 0,00

Girişimci Özellikleri\Diğer\Etik Değerleri Olan 1 1,56 0 0,00
Girişimci Özellikleri\Diğer\Çözüm Odaklı 1 1,56 0 0,00

Girişimci Özellikleri\Diğer\Eğitimli 1 1,56 0 0,00
Girişimci Özellikleri\Diğer\Hedefinin Olması 1 1,56 0 0,00
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Girişimci Özellikleri\Diğer\Motivasyon 2 3,13 1 2,00
Girişimci Özellikleri\Diğer\İşini Seven 4 6,25 0 0,00

Girişimci Özellikleri\Diğer\Fırsatları Değerlendiren 3 4,69 0 0,00
Girişimci Özellikleri\Diğer\Parlak Fikirli 3 4,69 0 0,00

Girişimci Özellikleri\Diğer\İş Konusunda Tecrübeli 0 0,00 1 2,00
Girişimci Özellikleri\Diğer\İş Konusunda Bilgili 4 6,25 4 8,00

Girişimci Özellikleri\Diğer\Sermaye Sahibi 0 0,00 2 4,00
TOPLAM 64 100,00 50 100,00

Tablo Ek 27: Kadın Girişimcilerin Girişimci Olmak İsteyen Diğer Kadınlara Önerileri ve 
Eğitim Düzeyi

İlkokul Ortaokul Lise Üniversite
Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Öneriler\Fedakarlık 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,94
Öneriler\Gelişime Açık Olmak 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,94

Öneriler\Hedef Koymak 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 5,88
Öneriler\Önyargısız Olmak 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,94

Öneriler\İşi Bilmek 0 0,00 1 25,00 2 7,69 1 2,94
Öneriler\Dürüstlük 0 0,00 0 0,00 1 3,85 0 0,00

Öneriler\Eş/Aile Desteği 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,94
Öneriler\İş Sahalarının Açılması 1 12,50 0 0,00 1 3,85 0 0,00

Öneriler\Birlik Olmak 1 12,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Öneriler\Titizlik 0 0,00 0 0,00 1 3,85 0 0,00

Öneriler\Girişkenlik 0 0,00 0 0,00 3 11,54 2 5,88
Öneriler\Özgüven 0 0,00 0 0,00 2 7,69 2 5,88

Öneriler\Araştırmak 0 0,00 0 0,00 2 7,69 2 5,88
Öneriler\Üretim 1 12,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Öneriler\Azim 2 25,00 0 0,00 2 7,69 1 2,94

Öneriler\Tecrübe 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 5,88
Öneriler\Bilinçli Olmak 0 0,00 1 25,00 1 3,85 2 5,88

Öneriler\Sermaye Bulmak 0 0,00 0 0,00 2 7,69 4 11,76
Öneriler\Çalışkan Olmak 2 25,00 1 25,00 1 3,85 2 5,88

Öneriler\Cesaret 1 12,50 0 0,00 4 15,38 7 20,59
Öneriler\Eğitim 0 0,00 0 0,00 1 3,85 1 2,94

Öneriler\İddialı Olmak 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,94
Öneriler\Hırslı Olmak 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 2,94

Öneriler\Düzenli ve Planlı Olmak 0 0,00 1 25,00 1 3,85 0 0,00
Öneriler\Yaratıcılık 0 0,00 0 0,00 1 3,85 0 0,00

Öneriler\Risk Almak 0 0,00 0 0,00 1 3,85 0 0,00
TOPLAM 8 100,00 4 100,00 26 100,00 34 100,00
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Tablo Ek 28: Kadın Girişimcilerin Girişimci Olmak İsteyen Diğer Kadınlara Önerileri ve 
Medeni Durum

Bekar Boşanmış Evli
Sayı Yüzde Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Öneriler\Fedakarlık 0 0,00 0 0,00 1 1,92
Öneriler\Gelişime Açık Olmak 0 0,00 0 0,00 1 1,92

Öneriler\Hedef Koymak 0 0,00 1 7,14 1 1,92
Öneriler\Önyargısız Olmak 0 0,00 1 7,14 0 0,00

Öneriler\İşi Bilmek 1 16,67 0 0,00 3 5,77
Öneriler\Dürüstlük 0 0,00 0 0,00 1 1,92

Öneriler\Eş/Aile Desteği 0 0,00 0 0,00 1 1,92
Öneriler\İş Sahalarının Açılması 0 0,00 0 0,00 2 3,85

Öneriler\Birlik Olmak 0 0,00 0 0,00 1 1,92
Öneriler\Titizlik 0 0,00 0 0,00 1 1,92

Öneriler\Girişkenlik 1 16,67 0 0,00 4 7,69
Öneriler\Özgüven 0 0,00 0 0,00 4 7,69

Öneriler\Araştırmak 1 16,67 0 0,00 3 5,77
Öneriler\Üretim 0 0,00 0 0,00 1 1,92
Öneriler\Azim 0 0,00 1 7,14 4 7,69

Öneriler\Tecrübe 0 0,00 2 14,29 0 0,00
Öneriler\Bilinçli Olmak 0 0,00 1 7,14 3 5,77

Öneriler\Sermaye Bulmak 2 33,33 0 0,00 4 7,69
Öneriler\Çalışkan Olmak 0 0,00 3 21,43 3 5,77

Öneriler\Cesaret 1 16,67 4 28,57 7 13,46
Öneriler\Eğitim 0 0,00 1 7,14 1 1,92

Öneriler\İddialı Olmak 0 0,00 0 0,00 1 1,92
Öneriler\Hırslı Olmak 0 0,00 0 0,00 1 1,92

Öneriler\Düzenli ve Planlı Olmak 0 0,00 0 0,00 2 3,85
Öneriler\Yaratıcılık 0 0,00 0 0,00 1 1,92

Öneriler\Risk Almak 0 0,00 0 0,00 1 1,92
TOPLAM 6 100,00 14 100,00 52 100,00

Tablo Ek 29: Kadın Girişimcilerin Girişimci Olmak İsteyen Diğer Kadınlara Önerilerinin 
Merkez ve Çevreye Göre Dağılımı

Merkez Çevre
Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Öneriler\Fedakarlık 1 2,44 0 0,00
Öneriler\Gelişime Açık Olmak 1 2,44 0 0,00

Öneriler\Hedef Koymak 2 4,88 0 0,00
Öneriler\Önyargısız Olmak 1 2,44 0 0,00

Öneriler\İşi Bilmek 2 4,88 2 6,45
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Öneriler\Dürüstlük 0 0,00 1 3,23
Öneriler\Eş/Aile Desteği 1 2,44 0 0,00

Öneriler\İş Sahalarının Açılması 0 0,00 2 6,45
Öneriler\Birlik Olmak 0 0,00 1 3,23

Öneriler\Titizlik 0 0,00 1 3,23
Öneriler\Girişkenlik 3 7,32 2 6,45
Öneriler\Özgüven 2 4,88 2 6,45

Öneriler\Araştırmak 2 4,88 2 6,45
Öneriler\Üretim 0 0,00 1 3,23
Öneriler\Azim 1 2,44 4 12,90

Öneriler\Tecrübe 2 4,88 0 0,00
Öneriler\Bilinçli Olmak 2 4,88 2 6,45

Öneriler\Sermaye Bulmak 4 9,76 2 6,45
Öneriler\Çalışkan Olmak 3 7,32 3 9,68

Öneriler\Cesaret 8 19,51 4 12,90
Öneriler\Eğitim 1 2,44 1 3,23

Öneriler\İddialı Olmak 1 2,44 0 0,00
Öneriler\Hırslı Olmak 1 2,44 0 0,00

Öneriler\Düzenli ve Planlı Olmak 1 2,44 1 3,23
Öneriler\Yaratıcılık 1 2,44 0 0,00

Öneriler\Risk Almak 1 2,44 0 0,00
TOPLAM 41 100,00 31 100,00

Tablo Ek 30: Girişimci Kadınların İşle İlgili Hayallerinin Merkez ve Çevreye Göre Dağılımı

 Merkez Çevre
İşle İlgili Hayaller\Daha Nitelikli Olmak 25,00 0,00
İşle İlgili Hayaller\Uluslararası Olmak 33,33 0,00
İşle İlgili Hayaller\İstihdam Sağlamak 0,00 4,55

İşle İlgili Hayaller\Patent Almak 0,00 4,55
İşle İlgili Hayaller\Yeni Bir İş Kurmak 0,00 4,55

İşle İlgili Hayaller\Sosyal Yardım ve Desteklerde Bulunmak 0,00 4,55
İşle İlgili Hayaller\Büyümek 25,00 59,09

İşle İlgili Hayaller\Üretim ve Toptancılık 16,67 9,09
İşle İlgili Hayaller\Devamlılık 0,00 4,55

İşle İlgili Hayaller\Markalaşmak 0,00 9,09
TOPLAM 100,00 100,00
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Tablo Ek 31: Mülakat Yapılan Girişimci Kadınların İşle İlgili Hayallerinin Sıkılığı Biçimsel 
Merkez Çevre ve Eğitim Düzeyine Göre Dağılımı 

İşle İlgili Hayaller Sıklık % Yüzde
Büyümek 16 47,06

Daha Nitelikli Olmak 3 8,82
Devamlılık 1 2,94

Markalaşmak 2 5,88
Patent Almak 1 2,94

Sosyal Yardım ve Desteklerde Bulunmak 1 2,94
Uluslararası Olmak 4 11,76
Yeni Bir İş Kurmak 1 2,94

Üretim ve Toptancılık 4 11,76
İstihdam Sağlamak 1 2,94

TOPLAM 34 100,00

Tablo Ek 32: Mülakat Yapılan Girişimci Kadınların Girişimcilik Sürecinde Yanlarında 
Görmek İstedikleri Kişi ve Kurumların Sıklığı

Kimleri Yanınızda Görmek İsterdiniz? Sıklık %
Aile 2 8,70

Ankara Kalkınma Ajansı 2 8,70
Bankalar 2 8,70
Belediye 1 4,35

Danışman 1 4,35
Finans Sektörü 1 4,35

KOSGEB 10 43,48
Melek Yatırımcı 1 4,35

Mesleki Eğitim Okulları 1 4,35
TÜBİTAK 2 8,70
TOPLAM 23 100,00

Tablo Ek 33: Girişimci Kadınların Girişimcilik Sürecinde Yanlarında Görmek İstedikleri Kişi 
ve Kurumların Merkez ve Çevreye Göre Dağılımı

 Merkez Çevre
Kimleri Yanınızda Görmek İsterdiniz?\Melek Yatırımcı 7,69 0,00

Kimleri Yanınızda Görmek İsterdiniz?\Aile 15,38 0,00
Kimleri Yanınızda Görmek İsterdiniz?\TÜBİTAK 15,38 0,00
Kimleri Yanınızda Görmek İsterdiniz?\Bankalar 15,38 0,00

Kimleri Yanınızda Görmek İsterdiniz?\Finans Sektörü 7,69 0,00
Kimleri Yanınızda Görmek İsterdiniz?\Danışman 0,00 10,00
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Kimleri Yanınızda Görmek İsterdiniz?\Ankara Kalkınma Ajansı 0,00 20,00
Kimleri Yanınızda Görmek İsterdiniz?\Belediye 0,00 10,00
Kimleri Yanınızda Görmek İsterdiniz?\KOSGEB 30,77 60,00

Kimleri Yanınızda Görmek İsterdiniz?\Mesleki Eğitim Okulları 7,69 0,00
TOPLAM 100,00 100,00

Tablo Ek 34: Girişimci Kadınların İleriye Dönük İhtiyaçlarının Sıklığı

Girişimcinin İleriye Dönük İhtiyaçları Sıklık %
Araç Gereç 1 4,76

Danışmanlık 1 4,76
Enerji 1 4,76

Hammadde Desteği 1 4,76
Kredi Kolaylığı 2 9,52
Maddi Destek 6 28,57

Mekan 1 4,76
Personel 3 14,29

Sağlık 1 4,76
Tanıtım 2 9,52

Turizmin Artması 1 4,76
Yenilemek 1 4,76
TOPLAM 21 100,00

Tablo Ek 35: Girişimci Kadınların İleriye Dönük İhtiyaçlarının Merkez ve Çevreye Göre 
Dağılımı

 Merkez Çevre
Girişimcinin İlerisi İçin İhtiyaçları\Danışmanlık 14,29 0,00

Girişimcinin İlerisi İçin İhtiyaçları\Hammadde Desteği 14,29 0,00
Girişimcinin İlerisi İçin İhtiyaçları\Sağlık 14,29 0,00
Girişimcinin İlerisi İçin İhtiyaçları\Enerji 14,29 0,00

Girişimcinin İlerisi İçin İhtiyaçları\Turizmin Artması 0,00 7,69
Girişimcinin İlerisi İçin İhtiyaçları\Araç - Gereç 0,00 7,69

Girişimcinin İlerisi İçin İhtiyaçları\Mekan 0,00 7,69
Girişimcinin İlerisi İçin İhtiyaçları\Kredi Kolaylığı 14,29 7,69

Girişimcinin İlerisi İçin İhtiyaçları\Yenilemek 0,00 7,69
Girişimcinin İlerisi İçin İhtiyaçları\Tanıtım 0,00 15,38

Girişimcinin İlerisi İçin İhtiyaçları\Personel 14,29 15,38
Girişimcinin İlerisi İçin İhtiyaçları\Maddi Destek 14,29 30,77

TOPLAM 100,00 100,00
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