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ÖZ 

 

Y KUŞAĞININ GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNİN BELİRLENMESİ VE 

STRATEJİK YÖNETİM: TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE 

ÇALIŞANLAR ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA 

Turgay Doğan 

Yüksek Lisans Tezi 

İşletme Tezli Yüksek Lisans Programı/İşletme Anabilim Dalı 

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi İhsan Gülay 

Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018 

 

 Bu araştırmanın temel amacı telekomünikasyon sektöründe çalışmakta olan Y 

kuşağının demografik özelliklerinin girişimcilik eğilimlerini farklılaştırıcı etkisi olup 

olmadığı ortaya konularak, sonuçların şirketlerin Y kuşağını daha iyi anlayarak yönetsel 

yaklaşımlar geliştirmelerine katkı sağlamaktır. Aynı zamanda girişimcilik literatürüne 

katkı sağlamaktadır. Araştırma kapsamında telekomünikasyon sektöründe öncü 

şirketlerde çalışan Y kuşağı bireylerin demografik özellikleri ve girişimcilik eğilimleri 

incelenmiştir. Anket formu üzerinden katılımcıların demografik özellikleri girişimcilik 

eğilimleri verileri toplanarak, girişimcilik alt boyutları olarak başarıya inanç, değişime 

açıklık, kontrol odaklılık ve gerektiğinde risk alabilme, kararlılık, yenilikçilik, fırsatları 

değerlendirme özelliklerini ölçen sorular yöneltilerek, girişimcilik eğilimleri 5'li likert 

ölçeği ile ("çok sık" ve "hiçbir zaman" aralığında) ölçeklendirilmiştir. Toplanan veriler 

“SPSS 24.0 (Statistical Package for Social Sciences - Sosyal Bilimler için İstatistik 

Programı)” ile t-test ve ANOVA testi yapılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda, 

demografik özelliklerin girişimcilik eğilimleri üzerinde yol açtığı farklılaşmalar ortaya 

konulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Kuşaklar, Girişimcilik, Y Kuşağı, Y Kuşağı Girişimcilik Eğilimi 
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ABSTRACT 

 

 DETERMINATION OF THE ENTREPRENEURIAL 

TENDENCY OF GENERATION Y AND STRATEGIC 

MANAGEMENT: A STUDY IN THE TELECOMMUNICATION 

SECTOR 

 

Turgay Doğan 

Master Thesis 

Business Administration Thesis Master Programme/ Business Administration 

Department 

Thesis Advisor: Lec. PhD. İhsan Gülay 

Maltepe University Social Sciences Graduate School, 2018 

 

 The main aim of this research is to demonstrate whether the demographic 

characteristics of the generation Y working in the telecommunications sector are the 

differentiating effect of entrepreneurial trends and to contribute to the development of 

managerial approaches by better understanding the generation Y of companies. At the 

same time entrepreneurship contributes to the literature. Within the scope of the 

research, the demographic characteristics and entrepreneurship tendencies of Y 

generation individuals working in the leading companies in the telecommunication 

sector are examined. Entrepreneurial tendencies were searched by surveying the 

participants' demographic characteristics, entrepreneurship tendency data through 

questionnaire form, and as entrepreneurship sub-dimensions, questions measuring 

success belief, change openness, control orientation and risk taking, stability, innovation 

and opportunities were evaluated. The collected data were analyzed by t-test and 

ANOVA test with "SPSS 24.0 (Statistical Package for Social Sciences)". As a result of 

the analysis, the demographics revealed differentiations on entrepreneurial tendencies. 

  

 

Key words: Entrepreneurship, Y Generations, Generation Y, Entrepreneurship 

Tendency  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1.GİRİŞ 

 

 Y kuşağı, tüm teknolojik gelişmeleri oldukça yakından takip etmekte ve bizzat 

bu gelişmelere katkı sağlamaktadır. Bu durum internet aracılığıyla ve teknolojik aygıtlar 

aracılığıyla bilgiye ulaşılabilirliği de kolaylaştırmıştır ve yenilikçi-yaratıcı her düşünce 

her hareketi bu geniş bilgi dünyasında yerini almıştır. Böylece aklında bir iş fikri olan 

ve bir iş yeri sahibi olmak isteyen potansiyel girişimciler, girişimciliğe adım atma 

noktasında bu geniş bilgi dünyasından faydalanabilmektedirler. 

 

 Bu potansiyele fazlaca sahip olan sektörlerin başında telekomünikasyon sektörü 

gelmektedir. Ülkemiz nüfusunun %40’ını oluşturan (Yüksekbilgili, 2017), Y kuşağının 

çalışmayı en çok tercih ettiğisektörlerden bir tanesi telekomünikasyon sektörüdür 

(Deloitte, 2016). Y kuşağı yenilikçi-yaratıcı olma, özgüvenli-bağımsız olma, cesaretli 

olma yönleriyle diğer kuşaklarından ayrılmaktadır. Öne çıkan bu özellikleri onları 

potansiyel birer girişimci yapmaktadır. Bu yönüyle Telekomünikasyon sektörü hem 

çalışan hem yönetici düzeyinde görev almakta olan Y kuşağı profili göz önüne 

alındığında girişimcilik potansiyeli yüksek olan çalışanlara sahip olduğu görülmektedir. 

Toplumun refah düzeyinin artmasına katkı sağlayacak girişimsel faaliyetlerin 

temellendirilmesi, girişimciliği teşvik eden kurulaşlardan optimum seviyede 

yararlanılması, fikri güç ve teşvik arasında bir köprü olması ve aslında girişimcilik 

hayallerinin gerçekleşmesi için atılan somut adımları desteklemesi açısından 

Telekomünikasyon sektöründe çalışan Y kuşağının girişimcilik potansyelinin 

belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. 

 

 Araştıma kapsamında veriler, iki bölümden oluşan anket formu üzerinden 

katılımcıların birinci bölümde demografik özellikleri üzerine yöneltilen sorular ile 

toplanmıştır. İkinci bölümde ise çalışanlara girişimcilik eğilimleri ölçeği kullanılarak 5' 

li likert ölçeği ile (çok sık ve hiçbir zaman aralığında) ölçeklendirilmiştir. Toplanan 

veriler SPSS 24.0 istatistik programında analiz edilerek, çalışanların demografik 

özellikleri karşısında girişimcilik eğilimlerinde ortaya çıkan farklılıklar incelenmiştir. 
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Literatürde bulunan araştırmalar Y kuşağının karakteristik olan özelliklerinin, girişimci 

özelliklerine parallel olduğuna ışık tutmaktadır, ancak bu alanda yapılmış yeterli sayıda 

araştırma bulunmamaktadır. Araştırma bu yönüyle literatüre, telekomünikasyon sektörü 

bazında Y kuşağının girişimcilik düzeyini ve bu düzeyin demografik değişkenler 

karşısında farklılaşmalarına ilişkin sonuçları sunmaktadır Stratejik yönetimin bir alt 

boyutu olarak ele alınan motivasyon Y kuşağının yönetim algısı ile ilişkilendirilmiş 

ancak çalışma kapsamında test edilmemiştir, ilerde yapılacak olan başka çalışmalarda 

incelenebilecektir. 

 

1.1 Araştırmanın Amacı 

 

 Araştırmanın amacı, telekomünikasyon sektöründe çalışmakta olan Y kuşağının 

demografik özelliklerinin girişimcilik eğilimleri üzerine etkileri incelenmiştir. 

Araştırma, telekomünikasyon sektöründe çalışan Y kuşağı üzerine girişimcilik 

eğiliminin belirlenmesi ve bu sonuçların şirketlerin yönetsel yaklaşımlar geliştirilmesi 

konularında şirketlerin bakış açılarını genişletebilmelerine olanak sağlarken diğer 

yandan girişimcilik literatürüne katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda aşağıdaki sorulara 

cevap aranmaktadır: 

Araştırma Sorusu 1: Telekomünikasyon sektöründe çalışan Y kuşağı bireylerin 

demografik özelliklerine göre girişimcilik eğilimleri farklılık gösterir mi? 

Araştırma Sorusu 2: Telekomünikasyon sektöründe çalışan Y kuşağı bireylerin 

motivasyon seviyelerine göre girişimcilik eğilimleri farklılık gösterir mi? 

 Araştırma soruları ve literatür taraması doğrultusunda araştırma hipotezleri 

oluşturulmuştur. Araştırma kapsamında, bağımsız değişken olarak atanan çalışan 

motivasyonu kavramı ele alınmıştır ancak test edilmemiştir. Sonra ki makale ve 

araştırmalarda ele alınabilecektir. Demografik özelliklerin girişimcilik eğilimi üzerine 

etkilerini araştırmak üzere hipotezler oluşturulmuşturç. Bu hipotezler sonuçlar 

bölümünde girişimcilik eğilimleri alt boyutları ile genişletilerek, hipotez testi sonuçları 

Tablo 30. üzerinde detaylı şekilde gösterilecektir. 

H1: Telekomünikasyon sektöründe çalışan Y kuşağı bireylerin demografik özelliklerine 

göre girişimcilik eğilimleri arasında farklılık vardır. 
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H1a: Telekomünikasyon sektöründe çalışan Y kuşağı bireylerin yaşları ile girişimcilik 

eğilimleri arasında farklılık vardır. 

H1b: Telekomünikasyon sektöründe çalışan Y kuşağı bireylerin cinsiyetleri ile 

girişimcilik eğilimleri arasında farklılık vardır. 

H1c: Telekomünikasyon sektöründe çalışan Y kuşağı bireylerin eğitim düzeyleri ile 

girişimcilik eğilimleri arasında farklılık vardır. 

H1d: Telekomünikasyon sektöründe çalışan Y kuşağı bireylerin aylık net gelirleri ile 

girişimcilik eğilimleri arasında farklılık vardır. 

H1e: Telekomünikasyon sektöründe çalışan Y kuşağı bireylerin baba meslekleri ile 

girişimcilik eğilimleri arasında farklılık vardır. 

H1f: Telekomünikasyon sektöründe çalışan Y kuşağı bireylerin büyüdükleri bölge ile 

girişimcilik eğilimleri arasında farklılık vardır. 

H1g: Telekomünikasyon sektöründe çalışan Y kuşağı bireylerin büyüdükleri şehir ile 

girişimcilik eğilimleri arasında farklılık vardır. 

H1g: Telekomünikasyon sektöründe çalışan Y kuşağı bireylerin çalışma tecrübeleri ile 

girişimcilik eğilimleri arasında farklılık vardır. 

 

1.2 Araştırmanın Önemi 

 

 Araştırma iki yönüyle önem taşımaktadır, bunlardan ilki işletmelerin hedeflerine 

ulaşabilmeleri için kullanmak zorunda oldukları en temel insan kaynağını oluşturan ve 

sayıları gittikçe artan Y kuşağını yönetebilme ve elde tutabilmek için onları daha iyi 

anlamaları gerektiği ihtiyacını ortaya koymuştur. Araştırma kapsamında ortaya koyulan 

sonuçlar şirketlere yeni bakış açıları kazandırabilecektir. Diğer bir önemi ise işsizlik 

oranının düşürülmesi, istihdamın artması ve refah düzeyinin gelişiminde önemli rol 

oynayan girişimciğilin gelişmesinde Y kuşağının girişimcilik potansiyelinin ne denli 

güçlü olduğu ortaya konularak çalışanların akıllarındaki yenilikçi iş fikirlerini hayata 

geçirmeleri noktasında destekleyici bilgiler sunmaktır.  
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1.3 Araştırmanın Sayıltıları 

 

 Araştırmaya başlanmadan önce, telekomünikasyon sektöründe çalışan Y kuşağı 

bireylerin girişimcilik eğilimlerinin; cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, çalışma yılı, 

büyüdükleri bölge, büyüdükleri şehir, aylık gelirleri, baba mesleklerine göre 

farklılaşacağı varsayımı kabul edilmiştir. 

 

1.4 Araştırmanın Sınırlılıkları 

 

 Girişimcilik eğilimi ve girişimcilik alt boyutlarını etkileyen birçok değişken 

bulunmaktadır. Yapılan bu çalışmada girişimcilik eğilimi etkileyen değişkenler 

demografik özellikler olarak seçilmiştir. Y kuşağı telekomünikasyon sektöründe 

çalışanlar arasında seçilmiştir. Y kuşağının girişimcilik eğilimi genelleştirilmesi 

yapılırken çalışmanın bu yönü önemli sınırlılıklardan bir tanesini oluşturmaktadır. 

 

 Bunun yanında çalışma sırasında, veri toplama aracı olarak kullanılan, online 

anketlerin, e-posta yoluyla çalışanlara iletilmesi noktasında; şirketlerin bilgi güvenliği 

gerekçesiyle e-posta hesaplarına ve network ağlarına uyguladıkları kısıtlamalar 

sebebiyle, çalışanların şirket bilgisayarları ve mail adresleri üzerinden ankete katılım 

sağlamaları mümkün olmamıştır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

2.KAVRAMLAR VE LITERATÜR TARAMASI 

 

2.1 Kuşak Kavramı 

 

 Araştırmanın bu bölümünde kuşak kavramı açıklanırken, kavramın daha iyi 

anlaşılabilmesi için öncesinde yaş ve fizyolojik yaş kavramları açıklanmıştır. Yaş 

kavramı, Türk Dil Kurumu tarafından “bir varlığın doğumundan başlayarak ömrü 

boyunca tekrarlanan belirli zaman aralıklarının toplamı” olarak belirtilmektedir (TDK, 

2006). Fiziksel Yaş kavramı, insanın doğumu ile başlayan ve gelişimi ile devam eden 

bebeklikten çocukluğa, gençlikten yetişkinliğe evrilen bir süreçtir. Bu geçişler fiziksel 

gelişimlerin yaşandığı evrelerdir (Pilcher, 1995, Akt. Adıgüzel vd., 2014: 168). 

 

 Kuşak kavramı Türk Dil Kurumu tarafından yaklaşık olarak aynı yıllarda 

doğmuş, aynı çağın şartlarını, dolayısıyla birbirine benzer sıkıntıları, kaderleri 

paylaşmış, benzer ödevlerle yükümlü olmuş yirmibeş otuz yıllık yaş kümelerinden 

kişilerin topluluğu olarak tanımlanmıştır (TDK, 2006). 

 

 Kuşak kavramı, yaşam süresi ile yaşanılan dönem ve dönemin getirdiği olaylar 

ile, içinde yaşanan toplumun kültürünü paylaşan bir grubu ifade etmesi yönünden ilk 

kez 1950’lerde ele alınmıştır. 1960’lara yaklaşılan dönemde kişilerin yönelimleri, 

tercihleri ve ruhsal durumlarında farklılar olduğu ortaya çıkmıştır. 21. yy’ da 

teknolojide ve teknolojiyi destekleyen elektronik cihazlarda yaşanan hızlı gelişmeler 

kuşak farklılıklarını ortaya koymuştur (Arsenault, 2004: 126). 

 

 Kuşak teorisi, en temel ifade ile benzer tarihlerde doğmuş bireylerin, düşünce ve 

davranışlarında görülen benzerliği, benzer zamanlarda doğmuş ve yaşamış olmalarına 

bağlayan bir teoridir. Buradan hareketle her bir kuşak, kendine has özellikleri 

bünyesinde barındırdığı söylenebilir (Chen, 2010: 595-615). 
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 Aynı zaman diliminde doğan, sosyal ve tarihsel süreçlerden etkilenen, bu 

süreçlerin bir kuşaktan diğerine farklılık gösterdiği sosyal bir yapı olarak karşımıza 

çıkmaktadır (Lester vd., 2012: 342). 

 

 Başka bir çalışmada ise, aynı ekonomik ve sosyal gelişmelerenden etkilenen, 

doğum yılları aynı veya belirli bir tarih aralığında bulunan bireyleri oluştuduğu gruplar 

kuşak (jenerasyon) olarak tanımlanırken, yaşam şekli ekonomik güç, ortam farklılığı 

gibi unsurlar kuşakların aralarında oluşan farkların nedeni olarak görülmüştür (Adıgüzel 

vd., 2014: 167).  

 

2.1.1 Kuşakların Sınıflandırılması ve Özellikleri 

 

 Literatür taraması yapılarak aşağıdaki tablo hazırlanmıştır. Bu bilgiler 

doğrultusunda kuşak sınıflandırması yapılmıştır. Her bir kuşak kendi içinde onu 

meydana getiren bireylerin ortaya koyduğu düşünce ve davranışların birer sonucu 

olarak, kendine has ortak karakteristik özellikler göstermektedir (Lower, 2008: 80). 

 

Tablo 1. Kuşakların Sınıflandırılması 

Yazarlar Kuşaklar 

 Sessiz Kuşak Baby 

Boomers 

X Kuşağı Y Kuşağı Z Kuşağı 

Hammill 

(2005) 

1922-1945 1946-1964 1965-1980 1981-2000 2001 ve 

sonrası 

Cennamo ve 

Gardner 

(2008) 

 1946-1961 1962-1979 

 

1980 ve 

sonrası 

 

Chen ve Choi 

(2008) 

 1946-1964 1965-1977 1978 ve 

sonrası 

 

Gürsoy  

(2008) 

 1943-1960 1961-1980 1981-2000  

Jurkiewicz ve 

Brown (1998) 

1925-1942 1943-1960 1961-1981   

Kaynak: Parry, E., Urwin, P. (2011). Generational Diffirences in Work Values: A 

Review of Theory and Evidance. International Journal of Management Reviews, 13: 89. 

 

Araştırma da kullanılacak olan sınıflandırma, Tablo 2’de grörülmektedir. 
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Tablo 2. Araştırmada Kullanılan Kuşak Sınıflandırması 

Sessiz Kuşak Baby Boomers X Kuşağı Y Kuşağı Z Kuşağı 

1945 ve öncesi 1946-1964 1965-1979 1980-1999 2000 ve sonrası 

Kaynak: Aykut Arslan (2015: 1-24). 

 

2.1.2 Sessiz Kuşak 

 

 1945 ve öncesinde hayata gelmiş bireylerin oluştuduğu bu kuşak adını otoriteye 

sessiz bir şekilde saygı göstermesinden alır. Çünkü doğdukları dönem I. ve II. Dünya 

savaşlarının yaşandığı dönemdir. Bununda etkisi ile toplumun kurallarına ve ahlâk 

kurallarına önem vermişlerdir (Zhang ve Bonk 2010: 80). 

 

 Savaş şartlarının yokluklarıda beraberinde getirdiği bir dönemdir. Bu dönemde 

insanlar hayatta kalma mücadelesi içinde yaşamışlardır. Savaşlar, göçler ve isyanlar 

sürekli değişen zorlu mücadeleleri beraberinde getirmiştir. Bu durum değişime karşı bir 

direnç geliştirmiş ve mevcudiyeti koruma, elindekini koruma güdüsü geliştirmiştir 

(Yalçın, Sökmen, Kulak, 2013:140). 

 

 Sessiz kuşak genellikle geleceği düşünür, işverenin arkasında durmasını ve 

yaptıkları iş için kar ve zarar noktasında katkılarının ne olduğunu bilmek ister. 

Teknoloji konusunda sorun yaşamamaları için destek almaları gerekebilmektedir. 

Kendilerinden sonraki kuşaklara tecrübelerini aktarabilecek olmaları onları memnun 

etmektedir (Beverly, 2012). 

 

2.1.3 Bebek Patlaması Kuşağı 

 

 Bu kuşak ismini, II.Dünya Savaşı'nın bitmesini takip eden zaman diliminde 

1946 ve 1964 yılları arasında 1 milyar bebeğin dünyaya gelmesi ile yaşanan nüfus 

patlamasından almaktadır (KIGEM, 2017). Bebek Patlaması Kuşağı günümüze 

bakıldığında, çalışan iş gücünü oluşturmaktan emekliliğe geçiş yaparken, çalışan iş 

gücü profili genelinde demografik özellikler de değişmektedir. Başarının azimli 
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çalışarak geleceğine inançları, çalışma hayatlarına ve kariyerlerine olan sadakatleride 

onlarla beraber emekli olmaktadır (Alexander ve Sysko, 2013: 127). 

 

 I. ve II. Dünya Savaşı gibi iki büyük savaşın ardında bıraktığı olumsuz izler 

yavaş yavaş silinirken, bu dönem de yaşanan ekonomik ve teknolojik gelişmeler refah 

düzeyinin artırılmasına yönelik çalışmalar sayesinde herkesin kendi iç dünyasına 

döndüğü ve herkesin kendi mutluluğu için mücadele ettiği bir dönemdir (Altuntuğ, 

2012: 205). Bebek patlaması kuşağı çalışma hayatlarının onlara kazandıracağı bireysel 

kazançlardan daha çok önemsedikleri toplumsal kazançlar sağlamasını da istemeleridir 

(Lancaster ve Stillman, 2002: 11-18). 

 

 Bu kuşağın bireyleri yaşamın temel gayesini çalışmakta bulmuştur. İş yerinde 

geçen saatleri onlar için işlerine ne kadar bağlı olduklarının bir ispatı niteliğindedir. İş 

yerlerini ikinci bir evleri gibi görürler ve sadakat duyguları yüksek olduğu için daha iyi 

bir iş teklifi almaları durumunda bile değişiklik yapma istekleri düşük olduğu 

görülmüştür. Bireysel çaba, sadakat ve fedakarlık özellikleri öne çıkmaktadır (Yalçın 

vd., 2013: 144). 

 

2.1.4 X Kuşağı 

 

 X kuşağı (1965-1979) bireyleri çalışma hayatları boyunca aynı çalışma yerinde 

uzun yıllar çalışan sadakat gösteren bir izlenim oluşturmuşlardır, toplumsal sorunlara 

duyarlı ve iş motivaslarının yüksek olması öne çıkan diğer özellikleri arasındadır 

(Mengi, 2009). 

 

 Türkiye'de 80 'ler kuşağı pek çok ekonomik ve teknolojik değişimlere tanıklık 

etmiştir. X kuşağı özelliklerini biraz Bebek Patlaması kuşağından biraz da Y 

kuşağından almaktadır. Ekonomik dar boğazların yaşandığı bu dönemde yaşanan 

teknolojik gelişmeler sayesinde siyah-beyaz televizyonlar yerini renkli televizyonlara, 

yarı otomatik çamaşır makinaları yerini otomatik makinalara bırakmıştır. Bu değişim 

sadece teknoloji alanında sınırlı kalmayıp aile hayatında da değişimler gözlemlenmiştir. 

Kadınlar iş hayatına ilk adımları atmaya başlamış, aile de anne ve hatta çocuklarda 
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bazen söz sahibi olmaya başlamıştır. İş yeri artık ikinci bir ev gibi görülmekten 

uzaklaşırken iş hayatı ve özel yaşam dengesi kurulması önem kazanmıştır. İşlerini 

yapma biçimleri her zaman ezberden uzaktır ve sorgulayıcı bakış açısıyla yaklaşan bir 

kuşaktır (Başal, 2014: 68-70). 

 

 Bu kuşağın bireyleri kendine güvenen, kabiliyetli, kanaatkar özellikleri ile 

işkolikliğe varmayan çalışma yaşamlarında ile aile yaşamları arasında denge olan bir 

yaşamı benimsemişlerdir. Bu yönleri onlara değişken durumlara karşı uyum 

gösterebilme ve esnek davranabilme yeteneği kazandırmıştır ki, bu yönleri girşimcilik 

özelliklerini de beslemektedir (Çetin ve Karalar, 2016: 159). 

 

2.1.5 Y Kuşağı 

 

 Literatür incelendiğinde Y kuşağının tanımına dair Türk literatüründe  tüm kabul 

edilen yaş aralığı 1980-1999 tarihleri arasında doğan bireyler olarak kabul edilmiştir 

(Arslan, 2015: 1-24). Araştırma kapsamında, çalışanlar Y kuşağı bireylerden 

seçilecektir. Diğer kuşaklara ilişkin bilgiler karşılaştırma olanağı sunabilmesi açısından 

ek bilgi olarak sunulmaktadır. 

 

 Yetiştirilme tarzları nedeniyle sorgulayıcı olan bu kuşağa Y kuşağı denmesi 

İngilizce'de yer alan "Why?" kelimesine yapılan bir göndermedir. Y Kusağı, Milenyum 

(Millennials), Gelecek Kuşak (Generation Next), Dijital Kuşak (Digital Generation), 

Eko Patlaması (Echo Boomers) ve Bir Sonrakiler (Nexters) gibi farklı şekillerde de 

isimlendirilmektedir (Morgan, 2011: 6). 

 

 Schroder ve Warren'e (2005: 55) göre Y kuşağının dünya üzerindeki 

popülasyonu X kuşağının yaklaşık 3 katını oluşturmaktadır. İSMMMO Y Kuşağı 

raporuna (2013) göre;  Türkiye'deki Y kuşağının %80'inin büyük şehirlerde yaşadığı 

belirtilmiştir. 

 

 Türkiye’de yaşanan terör olayları, 90'lı yıllarda meydana gelen Körfez ve Irak 

Savaşı, medya, basın ve internet platformlarındaki gelişmeler bu kuşak üzerinde etkili 
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izler bırakmıştır. Bunların yanında 1980 ihtilali ve serbest piyasa ekonomisine geçişin Y 

Kuşağı üzerinde önemli etkileri olmuştur (Aktan vd., 2011: 121-123). Gerek doğdukları 

zaman aralığındaki ekonomik ve toplumsal gelişmeler, gerekse de iletişim ve teknolojik 

alanlardaki hızlı ilerleme nedeniyle değişime kolay uyun sağlayan ancak sabırsız 

bireyler olarak yetişmelerine neden olmuştur (Berkup ve Baysal, 2015: 95). 

 

 Bu kuşağın aileleri X kuşağından farklı olarak daha ileri yaşlarda çocuk sahibi 

olmuş, çocuklarının gelişiminde daha yönlendirici bir rol almışlardır (Behrstock-

Sherratt ve Coggsholl, 2010: 31). Y kuşağı bireyleri yetiştiren ve aşırı koruyucu olan bu 

anne babalar, devamlı çocuklarının etrafında olmalarından dolayı "Helikopter 

Ebeveynler" (Helicopter Parents) olarak adlandırılmışlardır (Howe ve Strauss, 2007: 9). 

 

 Yetiştirilme tarzları nedeniyle eleştiriye tahammülü az, kısa zamanda terfi 

bekleyen bu bireyler ayrıca teknolojiyi etkin bir şekilde takip ettikleri için hızlı 

düşünmekte, hızlı eyleme geçmekte ancak hızlı bir şekilde de tüketmektedirler.  İş 

yaşamında fazlaca esneklik bekleyen bu bireylerin kariyer yaşamları boyunca ortalama 

olarak 10 kereden fazla iş değistirecekleri öngörülmektedir (Mengi, 2011). 

 

 Önce ki kuşaklardan farklı olarak, iş değiştirmeye daha ılımlı yaklaşan Y kuşağı, 

yaratıcı fikirler ortaya koymayı ve kendi işini yönetmeyi benimsemiş görünmektedir. 

Aklında yenilikçi-yaratıcı bir iş fikri olduktan sonra sermayenin bulunabileceğine 

inanan ve harekete geçen bu kuşağın bireyleri ekonomi de hızla söz sahibi 

olmaktadırlar. Son yıllarda özellikle mobil uygulama tasarlama ve geliştirme için 

sağlanan start up destekleri genç girişimcilerin önünü açmaktadır. Günlük hayatta 

karşılaşılan sorunlara çözüm olması için mobil uygulama tasarlama fikri, henüz iş 

hayatına ilk adımı atarken Y kuşağını cesaretlendiriyor. Bu durum marka değeri olan 

büyük işletmelerin ve yöneticilerinin ilgisini çekmektedir. Çeşitli Start up 

organizasyonlarında gençlerle biraraya gelerek onlarla iletişime geçmektedirler.  Önceki 

yıllar da insanlar kendi işinin patronu olma fikrinde biraz çekinseler de, günümüzde bu 

durum genç kitlenin en önemli motivasyon kaynaklarından birine dönüşmüştür. Y 

kuşağı, masa başı işlere bağlı kalmaktan ziyade kendi işine konsantre olarak daha 

yüksek kazançlar sağlamaya yönelmiştir. Kendi işini yapmanın verdiği hazla iş 
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hayatında daha özgüvenli ve cesaretli davranan Y kuşağının, “Girişimcilik” konusunda 

da bir önceki kuşaklara göre daha büyük işler başarması bekleniyor (İstanbulTalks, 

2016). Y kuşağının girişimci özellikleri arasında şunlar öne çıkmaktadır: 

 

 Kararlılık: Yeni bir iş kurmak bir süre azla yetinebilmeyi, zorluklar karşısında 

kararlılıkla devam edebilmeyi gerektirir. bir girişimci için en önemli 

özelliklerden bir tanesidir.  

 

 İyimserlik: Başarılı bir işletme sahibi olabilmek, anlık durumların ötesini 

görebilmeyi ve hedeflere ulaşılacağına inanmakla mümkün olacaktır. İyimserlik 

bir girişimcinin başarısı için çok önemlidir. 

 

 Teknolojiye Yakınlık: Dijital dünyaya yaktınlıkları ürün ve hizmetlerin 

pazarlanmasında avantaj kazandırmaktadır. İletişimin sözlü, yazılı ve görsel 

araçlarını doğru kullanarak karşı tarafa iletmek istedikleri mesajları kolayca 

ulaştırabilirler. 

 

 Ortaya farklı şeyler koymakta ki kararlılıkları, güçlü iyimser yanları ve 

teknolojiye olan yakınlıkları, Y kuşağına gelmiş geçmiş en iyi girişimci jenerasyon 

olma konusunda önemli avantajlar sağlamaktadır (Patel, 2015). 

 

2.2 Girişimcilik Kavramı 

 

 Girişimci; ortaya bir yenilik koyan, işin planlanması aşamasını finansmanınını 

da bularak yapan, işlerin organizasyonunu sağlayan, risk alarak fırsata çevirmek için 

harekete geçen kişidir (TÜSİAD, 1987: 33).  

 

 Hisrich ve Peters'a (2001: 9) göre girişimci; daha büyük bir değer yatarmak için 

iş gücü (emek), hammadde ve diğer varlıkları harmanlayarak ve eş zamanda, yeni bir 

ürün veya yeni bir sistemin yaratıcısı olarak görmektedirler. 
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 Schumpeter'e (2003: 132) göre girişimci; daha önce denenmemiş üretim 

yöntemlerini keşfederek yeni üretim teknikleri ve teknolojileri geliştirebilen aynı 

zamanda bu üretim teknikleri ve teknolojileri ile mevcut ürünleri iyişleştirebilen veya 

ortaya yeni ürün ve yöntemleri çıkaran kişi olarak görülmektedir. 

 Girişimcilik ise maddi kazançlar ve kişisel tatmin, bağımsızlık gibi manevi 

kazançları elde edebilmek için katlanılan riskler, kullanılan finansal ve fiziksel 

kaynakların yanı sıra kişileri gayret ve çabalarının yeni bir değer yaratma sürecinde 

kullanılması olarak tanımlanmaktadır (Hisrich ve Peters, 1998: 88).  

 

 Morrison ve arkadaşlarına (2005: 9) göre girişimcik değişimi başlatma olarak 

görülürken bu değişimin esasını yaratıcı bakış açısı ve yenilikçi yaklaşım 

oluşturmaktadır. Drucker (1993: 55) ise girişimciliği, bir amaç doğrultusunda 

denenmemiş strateji ve yöntemleri kullanarak değer yaratma çabası olarak 

tanımlamaktadır. 

 

 Girişimci tanımı için, sosyal bilimcilerin aynı görüşte birleştikleri noktalar 

şöyledir; 

 fırsatlar görebilen ve riskleri yönetebilen, 

 iç motivasyonu yüksek ve enerjik, 

 sorumluluk bilincine sahip, 

 aldığı kararların nasıl maddi sonuçlar getireceğini hesaplayabilen, 

 ileri görüşlü, 

 organize edebilme yeteneğine sahip, 

 katlandığı ve göğüs gerdiği zorluklar neticesinde prestij ve kazanç sağlayabilen 

(İlhan, 2005: 222).  

 

 Long (1983: 8) ise, girişimcilik tanımlarını kendi süzgecinden geçirerek bu 

tanımların üç ortak yönünü tespit etmiştir. Bunlar; (1) belirsizliği ve riskleri yönetmek, 

(2) entegre yönetsel beceri sergilemek (3) fırsatları değerlendirebilmektir. 

 

 Girişimcilik kavramının genel anlamda yenilik ortaya koymak, esneklik 

gösterebilmek, değişen koşullara göre dinamiklik bir yapıya sahip olmak, gerektiğinde 
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risk alabilmek, yaratıcı bakış açısı ve sürekli gelişim odaklı olma gibi ifade edildiği 

görülmektedir (Stevenson ve Gumpert, 1991: 232). Yaygın kullanılan girişimcilik 

kavramları tanımları aşağıdaki gibi özetlenebilir; 

 -Girişimcilik; belli bir alanla ilgili daha önce yapılmış olan farklı 

versiyonlardaki üretim süreçelrini inceleyerek bu sürecin en iyi şekilde uygulanacağı 

yöntemi belirlemektir (Lounsbury, 1998: 62). 

 -Girişimcilik; hem birey hem de toplum düzeyinde ekonomik sistemde 

farklılıklar yaratan bir süreçtir (Muzyka vd., 1995: 360). 

 -Girişimcilik yeni yöntemler kullanarak bir ürün, hizmet veya teknoloji 

oluşturarak yeni bir değer yaratmaktır  (Bird, 1989: 122). 

      -Girişimcilik yenilik ve değişim, esneklik, dinamiklik, risk alma, yaratıcılık ve 

gelişim odaklı olma gibi boyutları içermektedir (Korkmaz, 2000: 165). 

 

 Girişimcilikte başarı ile girişimcilerin kişisel özellikleri arasında yakın ilişki 

bulunduğu da bilinen bir gerçektir. Başarılı girişimcilerin kişisel özellikleri; yaratıcı 

düşünme becerisi yüksek düzeyde çalışma arzusu cesaret, tutku ve kararlık insanlarla 

üst düzeyde ilişki kurabilme becerisi, kendisini yazılı ve sözlü ifade edebilme becerisi, 

işini sevmesi ve iş motivasyonu, zengin bir bilinçaltı ve hayal kurma gücü, ekip ve 

takım çalışmasına yatkınlılık, kişisel vizyonu ve misyonunun olması, değişime, 

dönüşüme açık ve istekli olması, esnek toleranslı davranabilme gücü, samimi, güvenilir, 

sempatik ve esprili kişilik, insanları inandırma ve ikna kabiliyetinin yüksek olması, 

yönetim becerisi ve liderlik yeteneği, iş bitirme azmi ve heyecanı, ileri görüşlülük ve 

fırsatları yakalama alışkanlığı olarak ifade edilebilir (Hisrich ve Peters, 1989: 62-65). 

 

 Girişimcilik farklı meslek gruplarında farklı şekillerde tanımlansa da girişimci 

bireyler temelde bir ülkenin ekonomisinin kalkınması ve gelişmesini sağlayan temel 

unsurlardır. Ekonomistlere göre girişimci bireyler, bir çıktı ortaya koymak için 

kaynakları en doğru şekilde organize eden ve sürecin sonunda kâr elde eden kişilerdir. 

Bir iş adamı için girişimci yüksek risk alabilen bir rakip, müşteri veya ortak olarak 

kabul edilebilir. Bir psikolog için girişimci güç, ürün ve sosyal statü elde etmek için 

motivasyonu olan kimsedir (Yılmaz ve Sümbül, 2009: 198). 



14 

 

 

 Bütün tanımların ortak yanı ise elde edilen fırsatların değerlendirilmesi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Girişimcilik ile ilgili yapılan bazı tanımlar şöyledir: 

Tablo 3. Girişimcilik Tanımları 

Kaynak Tanımlar 

Stevenson & Sahlman (1989) Hali hazırda keşfedilmiş kaynaklardan farklı 

olan ve gelişim fırsatı vaat eden yeni 

kaynakların bulunması veya geliştirilmesini 

amaçlamak olarak tanımlanmaktadır. 

 

Shane & venkataraman( 2000) Kazanç sağlama potansiyeliolan durumlar ve 

bu potansiyelin farkında olan bireylerin 

arasındaki etkileşimdir. 

Robert d. Hisrich & Peters, 1998; 

Kinicki, (2003) 

Yeni bir şeyin meydana gelmesi için 

gerçekleşmesi muhtemel olan aşamaların, olası 

engellerin ve kar potansiyelinin 

değerlendirilmesidir. 

Kirzner (1973) Girişimcilik, mevcut pazardaki ihtiyaçların 

fark edilip fırsata çevrilmesidir. 

Ronstadt (1984) Girişimcilik, var olanın üzerine daima 

yenisinin konulmasıyla birikimli bir şekilde 

devam ettirilen bir zenginliktir. 

 

Hisrich (1989) Girişimcilik, bir gelişim fırsatı olarak görülen 

durumun kazanç ve zararlarının 

değerlendirildiği, para ve statü 

 gibi dışsal ödüllerin yanı sıra kişisel tatmin 

gibi içsel ödüllerin kazanıldığı süreçtir. 

Stevenson, Roberts, &Gousbeck 

(1985) 

Girişimcilik, var olan fırsat ve kaynakların 

daha iyi altenatiflerinin bulunmaya 

çalışılmasıdır. 

Kaynak: Andrew Bernstein (2011) 
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 Kişisel özellikler, kişinin sosyal ve teknik yetenekleri ve hayatı boyunca 

edindiği tecrübeler, içinde bulunduğu ekonomik koşullar ve çalışma çevresi ile 

girişimcinin doğup büyüdüğü ve yaşamaya devam ettiği sosyo-kültürel yapı 

girişimciliği etkilemektedir. Bu faktörler tek yönlü olarak sadece girişimciliği 

etkilemekle kalmayıp birbirlerini de etkileşim içindedirler. Küresel Girişimcilik 

Monitörüne (GEM, 2011) göre girişimcilik sosyal, kültürel ve politik ortam etrafında 

biçimlenmekte ve girişimci faaliyetleri ile sosyoekonomik kalkınma faydası 

sağlanmaktadır.  

 

 OECD'e göre girişimcilik ekosistemi başlığı altında, girişimciliğin çerçevesini 

belirleyen unsurları (1) düzenleyici çerçeve, (2) pazar koşulları, (3) finansal erişim, (4) 

bilginin oluşumu ve yayılımı, (5) girişimcilik kabiliyetleri ve (6) kültür şeklinde altı 

eksende gruplandırmıştır (Tablo 4). 

 
Tablo 4.Girişimcilik Çevresi 

1. Düzenleyici Çerçeve 2. Pazar Koşulları 3. Finansal Erişim 

• İdari Yük (iş kurma/büyütme), • Rekabet mevzuatı, • Kredi piyasaları, 

• İcra ve iflas mevzuatı, • Dış pazarlara erişim, • Özel sermaye, 

• Sağlık ve çevre mevzuatı, • İç pazara erişim, • Girişim sermayesi, 

• Ürün ve iş piyasaları mevzuatı, • Kamu ihaleleri, • Yatırım melekleri, 

• Adalet sistemi, vergi sistemi, • Kamunun rolü, • Sermaye piyasaları. 

• Sosyal güvenlik mevzuatı. • Pazarın kalitesi.  

4. Bilginin Oluşumu ve 

Yayılımı 

5. Girişimcilik Kabiliyetleri 6. Kültür 

• Ar-Ge yatırımları, • Eğitim ve deneyim, öğrenim, • Risk algısı, 

• Üniversite-sanayi işbirliği • Girişimcilik altyapısı, • Girişimci algısı, 

• Firmalar arası işbirlikleri, • Danışmanlık/eğitim hizmetleri, • İş sahibi olma istekliliği. 

• Teknoloji, internet. • İşgücü hareketliliği.  

Kaynak: Mehmet Cansız (2013) 
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2.2.1 Girişimciliğin Gelişmesinden Etkili Olan Faktörler 

 

 Ülke ekonomisinin gelişmişlik düzeyi, girişimciliğin gelişmesi ve yayılabilmesi 

hususunda önemli faktörlerin başında gelmektedir. Gereken sermayenin toplanabilmesi, 

bankacılık finans ve kredilendirme sisteminin gelişmişlik seviyesi, girişim sermayesi 

sponsorluğu ve melek yatırım için uygun hazırlanmış yasal mevzuat ile kamu 

kuruluşlarının etkinliklerin artıtılması, yenilikçi teknolojik kabiliyetlerin geliştirilmesi, 

vergi sisteminde adaletin sağlanabilmesi gibi girişimciler için uygun iş ortamını 

oluşmasını sağlayacak olan faktörler girişimciliğin gelişiminde büyük rol almaktadır. 

Uygun iş ortamının sağlanması ancak ve ancak yanında sosyal ve kültürel faktörlerin 

etkileri ile girişimciliği belirleyici düzeyde etkileyebilmektedir. 

  

 Bireyin girişimci kişiliğinin gelişebilmesi ve girişimcilik faaliyetlerde bulunması 

için sahip olması gereken olmazsa olmazı, bireyin doğuştan sahip olduğu girişimcilik 

potansiyelidir ve doğuştan gelen bu potansiyel kişinin girişimciliğin ortaya çıkışında 

belirleyici özelliklerdir. Bu açıdan bakıldığında girişimcilik doğuştan gelen bir 

potansiyel ile bağdaşlaştırılabilirken diğer yandan girişimciliğin öğrenilebileceği savı da 

akla gelmektedir. Söz konusu olan bu potansiyel özelliklerin ortaya çıkması, sosyal ve 

teknik yeteneklerin geliştirilmesi ve önemli ölçüde girişimciliğin oluşumu; kişinin aldığı 

eğitim düzeyine, toplumun en küçük yapı birimi olan ailesine ve özellikle içerisinde yer 

aldığı sosyal çevreye, toplumun kültürel değerlerine ve ekonomik koşullara bağlıdır 

(Aytaç ve İlhan; 2007: 110).  

 

 Birey içinde yer aldığı toplumla karşılıklı olarak etkileşim halinde bulunarak 

toplumun sosyokültürel yapısından, teknolojik altyapısından, ekonomik faaliyetlerinden 

ve eğitim durumundan büyük oranda etkilendiği gibi, yine bu parametrelerin 

oluşmasında doğrudan etkilidir (Aytaç, 2006: 142-147). Bu yönüyle girişimci toplumu, 

iktisadi yönlerden veya sosyal yönlerden değiştirebilen bir etki olarak görülebilmektedir 

(Thornton, 1999: 39).  
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2.2.2 Girişimciliğin Gelişmesine Etki Eden Demografik Unsurlar 

 Bu bölümde girişimciliğin gelişmesinde önemli rol oynayan bazı demografik 

unsurlar ele alınmıştır. 

 

2.2.2.1 Girişimciliğin Gelişmesinde Ailenin Rolü 

 

 Bireylerin sosyal beceriler kazanmasında, yatkın olduğu beceri ve kabiliyetlerin 

geliştirilmesinde, faydalı alışkanlıklar edinmesinde, kendine has tavır ve tutumların 

gelişmesinde, karakterin oluşumunda ailenin yeri ve önemi birinci derecedir (Gökçe 

1996: 155). Bireyin birikim sağlamak, zarar etmek, kazanç sağlamak gibi ekonomik 

faaliyetleri ve sosyal becerilerine yönelik ilk kazanımlar aile ortamında edinilir 

(Kağıtçıbaşı, 2000). Araştırmalarda yer alan, başarılı olarak adledilen girişimcilerin 

sahip olduğu ortak değerlerden başta gelenleri; kendi ayakları üzerinde durabilmek, 

bağımsız olma ve kendine güven duyma gibi özelliklerin oluşumu ve gelişiminde 

ailenin önemli bir payı olduğunu görülmektedir (Kao, 1989: 100). Girişimci bakış 

açısına yatkın bir zihinsel hazırlığın oluşmasında, girişimci değerlerin ve yeteneklerin 

gelişmesi ailede temellenmektedir. Bu yönüyle aile, birey üzerinde girişimciliğe bakış 

açısının oluşumuna etki eden işlevsel bir role sahiptir (İlhan, 2005: 240). 

 

 Bireyin sosyalleşme başta olmak üzere girişimciliğin oluşmasında ailenin eğitim 

durumu, mesleki uğraşıları, ailenin ekonomik durumu, yaşadıkları çevre, toplamsal 

statüleri etkili olmaktadır. Özellikle ailenin dışa dönük tutumlar sergilemesi, üretken ve 

başarıya ulaşma eğilimleri, tutarlı davranış biçileri erken girişimci eğilimlerinin 

yerleşmesine olanak sağlamaktadır. Bir toplumdan daha fazla girişimci çıkması, o 

toplumu meydana getiren ailelerin girişimciliğe verdikleri destekle doğru orantılı 

seyretmektedir. Ailede ve akrabalar arasında kişinin kimseye bağlı olmaksızın kendi 

ayakları üzerinde durabilmesi kendi özgürlüğünü sağlayabilmesine dair yönelimler ne 

kadar kuvvetli olursa bireyler, daha çocuk yaşlarda girişimcilik özelliklerini çabucak 

edinmektedirler (Hisrich ve Peters 2001: 54). 

 

 Öte yandan ailede ya da akrabalar arasında görülen sıkı denetim, baskıcı ve itaat 

etmeye zorlayan geleneksel ataerkil kültür girişimciliğe ve yenilikçiliğe engel teşkil 

etmektedir. Bu yapı özünde, yeniliklere açık olmayı, bireylerin her birine dair başarının 
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hedeflenme, risk almayı bünyesinde barındırmadığından girişimciliğe özgü değerler geri 

planda kalmaktadır. Buna karşın günümüz modern aile yapıları, göreceli olarak daha 

değişkenliklere daha açık olarak rekabetçi bir kültüre açıklık gösterirler (Aytaç ve İlhan: 

2007: 114). 

 

 Ailelerin almış oldukları eğitim düzeyinin girişimciliğin gelişiminde etkileri 

bulunmaktadır.  Eğitimin çocuk yetiştirmede, anne davranışı üzerindeki etkileri üzerine 

çalışmalar bulunmaktadır. Eğitimli annelerin çocukları, zekâ ölçümleriyle, zihinsel 

gelişme testleri sonuçlarıyla ve derslerinde ortaya koydukları performanslar ile daha 

başarılı oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında girişimcilik konusunda da 

eğitimli olan annelerin çocukları kendi güven duyma, daha bağımsız hareket etmekte ve 

daha az yardıma ihtiyaç duyma konusunda ön plandadırlar (Kağıtçıbaşı, 1990: 54-56). 

Buradan hareketle çocuğun kendine güvenen, başkalarına ihtiyaç duymayan, kendi 

başına işlerini halledebilen bir birey olması durumu annenin eğitim seviyesinin ne kadar 

yüksek olduğu ile doğru orantılı olarak güçlendiği söylenebilir. 

 

 Bireyin çocukluktan itibaren potansiyel bir girişimci olarak yetişmesinde, ailenin 

yaşam tarzı ve girişimciliğe olan olumlu bakış açısı etkilidir (Ertübey, 1992: 233). 

Özellikle ebeveynleri girişimci olan çocuklar, girişimci eğilimleri daha çabuk 

özümsemektedirler  (Çetindamar, 2002: 52). Bu da bireylerin girişimci olmalarını 

tetikleyen güçlü bir unsurdur (Hisrich ve Peters, 1995: 55-58). Henüz küçük yaştaken 

kendi birimkileri yapabilmeleri ve kendi harçlıklarını kazanabilmeleri için küçük işlerle 

uğraşmalarına olanaka sağlanan bireyler hayatta daha rekabetçi daha mücadeleci ve 

kazanma arzusu gibi değerlere daha yatkınlık oluşmaktadır (Hisrich ve Peters, 2001: 

54). 

 

 Ebeveynleri girişimci olan birey, mesleğe ilişkin kavramları, işleyiş ve 

prosedürleri, mesleki ahlakı, başarı için ihtiyaç duyacağı bilgi ve tecrübeyi ailesinde 

sağlamaktadır (İlhan, 2005: 120). Örneğin, anne veya babası kendi girişimsel işleriyle 

uğraşmakta olan bireyler, yine ailelerinin uğraşmış oldukları benzer mesleki işleri 

devam ettirdikleri sıklıkla görülmektedir. Aynı şekilde işçi ya da memur olarak görev 

yapan ebevynlerin olduğu ailelerden gelenlerin de sıklıkla ailelerinin mesleklerini 
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yapma yönünde eğilimler gösterdikleri görülmektedir. Buradan hareketle,  bireyin 

içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik koşulların, kariyer tercihi yapmada belirleyici rol 

oynayabileceğini görülmektedir (Bridge vd., 1998: 54-55). 

 

 Girişimcilerin %62'lik kısmı girişimcilik becerilerinin temellerini aile ortamında 

atmış oldukları ve yaşadıkları çocukluk ve yakın aile çevresi kednilerine sonraki 

hayatlarına altın bir bilezik olarak değerlendirdikleri rekabetçi ve mücadeleci olma 

özellikleri kazandırdığını belirtmişlerdir (TÜSİAD, 1987: 37). 

 

 Girişimcilik üzerindeki önemli etkilerinden bir diğeri ise ailenin sağladığı 

sermaye desteğidir. Yapılan bir araştırmada, ülkemizde faaliyet göstermekte olan sanayi 

kuruluşlarının sahiplerinin %56’sı, işletmelerinin kuruluş aşamasında babalarından 

sermaye desteği almışlardır (Ertübey, 1992: 228). Buradan hareketle ailenin ekonomik 

gücünün girişimciliğin gelişimdeki desteklediği söylenebilir. 

 

2.2.2.2 Girişimciliğin Gelişiminde Eğitimin Rolü 

 

 Eğitimli olmak, bedensel ve zihinsel sağlıkta olmak, kaliteli ve düzenli 

beslenmek, yerleşik bir düzen ve ya göç halinde olmak beşeri sermaye faktörleri olarak 

insani niteliklerin gelişmesinde rol almaktadırlar. Bu faktörlere bakıldığında eğitim, 

nitelikleri geliştirecek en önemli olgu olarak öne çıkarak, beşeri sermayenin temelini 

oluşturmaktadır (Altay, 2005: 3). 

 

 OECD' ye göre beşeri sermaye, elde edilen bilgilerin, beceri ve kabileyetlerin 

eğitim sürecinde kazanılması olarak tanımlamaktadır. Beşeri sermaye, üreten bireyin 

ortaya koyabileceği tüm ekonomik faaliyetleri kapsamaktadır (OECD, 1998: 8). Beşeri 

sermaye öncelikli olarak çalışan verimliliğinin artışını sağlarken, dolayısıyla kişiler 

bazında artış gösteren beşeri sermaye akabinde tüm üretim faktörlerinde üretkenliğin 

artmasına katkı sağlayacaktır (Lucas, 1998: 17-18). Yine benzer bir sonuç; Becker’ın 

(1993: 20-21) yaptığı çalışmada, daha iyi kazançlar sağlayan bireylerin daha iyi 

eğitimler aldığını ortaya koymaktadır. 
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 Bireylerin çocukluktan bu yana; değer, ön yargı, davranış ve kabiliyetlerinin 

biçimlenmesinde, eğitim önemli bir kurumdur (WEF, 2009: 15-16). Eğitim süreci insan 

davranışları üzerinde farklılıklar oluşturan bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Öyle ki 

eğitimin bu anlamda birçok işlevi bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri şunlardır; 

 

 Toplum kültürünü bir miras olarak önceki nesillerden genç nesillere aktarmak, 

 Ekonominin üretim ve hizmet alanlarında ihtiyaç duyduğu insan gücünü 

sağlamak, 

 Mesleki bilgiler kazandırmak, 

 İlimi ve bilimi geliştirmek ve yaymak, 

 Daha gerçekçi düşünen, sürekli gelişime ve yeniliklere açık girişimci bireyler 

yetiştirmek (Tezcan 1995: 135). 

 

 Eğitim bireylere özellikle kendine güven duyması, sağlam durması, kendi 

bireysel bağımsızlığını kazanmasında önemli katkılar sağladığından aslında bu yönüyle 

girişimciliği de tetikleyen önemli bir unsurdur. Eğitim içeriği ve planı girişimciliği ve 

yaratıcı bakabilmeyi destekleyecek şekilde düzenlendiğinde bireylerin ve de dolayısı ile 

toplumunsal yönden girişimciliği gelişmesinde fayda sağlayacaktır (Bilgiseven, 1977: 

115). 

 

 Okul öncesi eğitim bir diğer adıyla erken çocukluk eğitimi, bireyin doğumundan 

itibaren ilköğretim hayatına kadar olan dönemi içermektedir. Okul öncesi eğitim çocuğu 

öğrenmeye heveslendirirken sahip olduğu yetenekleri de görünür hale getirmektedir. Bu 

dönem duygusal ve mantıksal gelişimin, sosyalleşmenin ve dayanışmanın öğrenilerek 

yaratıcılığı ve bağımsızlığı geliştiren bir süreçtir (Reynolds vd., 2011). Bireyin almış 

olduğu okul öncesi eğitim hayatının devamı boyunca vereceği tüm kararlarda rol alarak, 

alcağı araba, ev tercihleri, yapacağı mesleki tercihleri, kariyer planlamaları gibi daha bir 

çok konuda ve olumsuzlukları beraberinde getirecek zararlı alışkanlıklardan ve 

suçlardan korunmak anlamında da etkili olacaktır (Belfield vd., 2006; Doyle vd., 2009). 

 

 Girişimcilik açısından toplumun genel eğitim düzeyi önemli bir etkendir. Bir 

toplumun eğitim düzey, ne kadar yüksek olursa, eğitsel materyal ve donanımlar ne 
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kadar üst düzey olursa toplumun gelişmesinde bir o kadar fayda sağlamaktadır. Yüksek 

eğitimsel yetkinliklerle donatılmış toplumlar kaynaklarını etkili ve verimli kullarak, 

yeni kaynakların sağlanmasında, bilgiyi pratiğe dönüştürmede ve kazanç sağlamada, 

ortaya konulan her türlü işte fayda ve işlevsellik gözetmek hususlarında gelişme 

göstermeye yatkın hale gelmektedirler. Bu durum, nihayetinde girişimci kültürü ortaya 

çıkarmaktadır (Aytaç ve İlhan; 2007). 

 

 Eğitimin bir başka fayda sağladığı nokta da, girişimcilik eğitimleri ile bireylerin 

örgün eğitim içinde aldıkları eğitimler olabildiği gibi, bir iş kurmak isteyen 

girişimcilerin almış olduğu iş kurmadan önce sağlanan eğitimleri içermektedir. 

Girişimcilik eğitiminin amaçları ana hatlarıyla şöyledir; 

 

 fırsatları görebilmek,  

 fırsatları değerlendirebilmek için yeni fikirler üreterek harekete geçmek,  

 bir işletme kurmayı ve yönetebilmek,  

 yaratıcı ve eleştirel düşünme yeteneklerini geliştirmeyi amaçlamak (Consortium 

for Entrepreneurship Education, 2012: 3-5). 

 

2.2.2.3 Girişimciliğin Gelişiminden Yaşanan Çevrenin Rolü 

 

 Yaşanan çevrenin, içinde bulunun toplumun kültürel değerleri girişimciliğin 

hızlı oluşumu için uygun zemini hazırlamayan bir boyut olarak alınmaktadır  (Stone, 

2005: 4). Özellikle erken girişimciliği önemli oranlarda etkilediği görülmektedir (Zhao 

vd., 2010). Morrison'a göre kültür, bireyin girişimciliğe yönelimleri konusunda oldukça 

etkili rol almaktadır ve hatta girişimciliğin başlamasında, tetiklemesinde ve hayata 

geçmesinde önemli güdüleri içermektedir. Adaletin, hukuk sisteminin, demokrasinin ön 

plana çıktığı toplumlarda, kişilerin yeni şeyler denemeye cesaret gösterebildiği, 

değişimin ve değişiklik yapmanın olumlu karşılandığı kültürel boyut, girişimciliğin 

pekişmesini desteklemektedir. Bu açıdan yaklaşıldığında, toplumun tüm kesimleri için 

eşitlikçi yaklaşan ve demokrasiyi benimseyen toplumlar, girişimci kişilerin ortaya 

çıkmasına ve girişimciliğin gelişmesine katkı sağlamaktadır (Morrison, 2000: 64-66). 

Girişimciliği destekleyen kültürlerin sahip olduğu ortak özellikler; 
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 görev ve sorumluluk bilincine sahip olmak, 

 risk analizi yaparak, alınabilir riskleri üstlenmek, 

 performans değerlendirme sonuçlarına göre geri bildirimler edinmek olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Johnson, 1990: 40).  

 

 Kültür kendi içinde birçok alt sistemleri, farklı grupları, farklı kurumları 

bulunduran bir boyut olmakla beraber, toplumun genelinde ortaya çıkan bir durum, 

kültürü oluşturan bir başka alt boyut tarafından olumlu veya olumsuz etkilenme 

durumunda kalabilir. Yani,  geleneklerine bağlı, otoriter, disipliner ve yenikliklere 

nispeten kapalı olan bir toplum içerisinde yaşayan fakat yenilikçi, değişimlere açık, 

gelişimi destekleyen aileye sahip olan bireyler, ailelerinin destekleriyle başarılı bir 

girişimci olma fırsatı elde edebilmektedir (Hisrich ve Peters, 2001: 54-55). 

 

 Girişimci kültür oluştuğu ortamlar beraberinde başarma arzusunu beraberinde 

getirmektedir (Bridge vd., l998: 68). Bireyin içinde yer aldığı toplumsal kültür için, ne 

tamamen girişimciliği destekler demek; ne de tamamen karşısındadır demek 

mümkündür. Ancak yine de bireyin kendi işini kurması, kendi işinin patronu olması, 

maddi kazançlar sağlaması, birey olarak kendi başına başarması, sorumluluk alması 

toplumda ne kadar destekleniyorsa, girişimci kültür de o denli gelişme göstermektedir 

(Hisrich ve Peters, 1998: 90). 

 

 Başarılı girişim örneklerine ev sahipliği yapan ortamlarda, aileler, akrabalar ve 

arkadaşlardan oluşan sosyal çevrenin getirmiş olduğu bir fayda olarak; tanışıklıklar ve 

göz önünde olmanın etkisiyle bireyin kendisine örnek alabileceği bir başarılı 

girişimcinin olması ve belli ölçüler de taklit etmesiyle yeni girişimsel faaliyetlerin önü 

de açılmış olmaktadır. Böylece bu çevreler toplumun içinde barındırdığı potansiyel 

girişimcileri, tanışıklık ve hevesle girişimsel faaliyetler içerisinde bulunmaya teşvik 

etmektedir (Hisrich ve Peters, 2001: 12). 

 

 Kültürel yapı bireyin, kendi normlarına göre farklı olan yanlarına, özgün 

davranış ve tutumlarına gösterdiği tolerans ile bireyin işletme kurmasını, başarılı 
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olmasını, kazanç sağlamasını desteklemesi ile aslında en doğal ve direkt yollardan 

bireyin girişimci davranışlarının ve girişimci benliğinin gelişmesinde ve toplumun her 

kesimine yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Bireyin girişimci karakterinin gelişmesi aynı 

zamanda toplumsal bir girişimci benliğin oluşumuna da etki etmektedir (Kağıtçıbaşı, 

2000: l02-104). 

 

 Kişilerin meslek seçimleri ve mesleki hayatlarında onları bekleyen tüm durumlar 

için alacakları kararlar üzerinde, üyesi oldukları toplumun dini inançları ile ailelerinin 

ve akrabalarının yönlendirmeleri de etkili olmaktadır (Weber, 1999). Bazı dini 

inançların sistemsel olarak başarma isteği ve girişkenlik faaliyetleri içerisinde yer 

almayı teşvik edici olduğu görülmektedir. Özellikle protestanlıkta üretmek, sermaye 

oluşturmak, maddiyat sağlamak için tembellik etmekten, uyuşukluktan uzak durmaya 

yönelik yönlendirmeler yer almaktadır. Weber protestanlığın kişiye özgüveni aşılayan, 

gerçekçi bir yaklaşımla başarıyı kovalamaya yönlendiren ve teşvik eden bir kültürü 

desteklediğini savunmaktadır (Basu ve Altınay, 2002: 373). 

 

 Hofstede kültür üzerine dünya çapında gerçekleştirilen bir çalışma ortaya 

koymuştur. Hofstede (1980) kültürü oluşturan alt boyutların bulunduğunu ve bu 

boyutları; bireycilik-toplumculuk, güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma ve kadınsılık-

erkeksilik olmak üzere 4 ana başlıkta toplamıştır (Şekil 1). Sonrasında yapılan bazı 

çalışmalar neticisinde bu boyutlara bir beşinci boyut olarak uzun vadeye odaklanabilme 

boyutu da eklenmiştir. Kültürü meydana getiren bu boyutların her biri girişimciliği 

etkilediği gibi birbirleri ile aralarında da etkileşimler söz konusu olmaktadır.  Güç 

mesafesi boyutu bir işletme ya da kuruluş içerisinde görev alan astlar ile üstler arsında 

ki ilişkiler ile ilgilidir.  Hofstede’ye göre, bir kültürde eğer ki güç mesafesi yüksekse, o 

kültür içerisinde yer almakta olan bireylerde astlar üstlerine bağlıdırlar (Hofstede, 1983: 

60). Tersi şekilde olduğu durumlarda yani; güç mesafesi düşük olan kültürler astlar 

üstlerini kendileriyle eş düzeyde görmektedirler dolayısıyla daha eşitlikçi bir kültürün 

ortama hâkim olduğu (Geletkanycz, 1997: 616). Bu ortam beraberinde astların daha 

özgüveni yüksek, üstleri tarafından baskı altında tutulmadan daha bağımsız bir şekilde, 

daha rahat bir çalışma ortamına kavuşması ile yöneticileri astlarına danıştığı ortamların 

oluşmasını beraberinde getirmektedir (Hofstede, 1980: 163). 
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Şekil 1: Girişimciliği Etkileyen Kültürel Boyutlar 

 Kaynak: Hofstede (1980: 163) 

 

 Güç mesafesi kültürel boyutunun girişimcilik üzerindeki etkisi göz önüne 

alındığında düşük güç mesafesinin olduğu toplumların girişimcilik potansiyellerinin 

gelişiminde avantajlı olduğu görülmektedir. Güç mesafesi yüksek olan toplumlarda 

girişimciliğin gelişme göstermesi güç mesafesi düşük toplumlara göre nispeten daha 

düşük seviyelerde olmaktadır. Gerçekleştirilen bazı çalışmalar göstermektedir ki Türk 

toplumunda yüksek güç mesafesi kültürünün öne çıktığı görülmüştür (Sargut, 2001: 

229). 

 

 Belirsizlikten kaçınma kültürel boyutu, bir toplumun belirsizlik durumun da 

sergileyeceği düşünce, tavır ve davranışlardaki hoşgörü derecesi olarak 

tanımlanmaktadır. Hofstede’ ye göre belirsizlikten kaçınma kültürel boyutu bir 

topluluğu meydana getiren üyelerin, belirsizlik durumunda ve bilinmeyenden ne ölçüde 

çekindiği ve tedirgin olduğu derecesidir (Hofstede, 1981: 39). Belirsizlikten kaçınma 

düzeyleri düşük olan kültürlerde, belirsizlik durumunun ortaya çıkaracağı stres ve 

endişeler daha az olmaktadır. Belirsizlik durumlarına göreceli olarak yaklaşırlar. 

Belirsizlikten kaçınma seviyeleri yüksek olan kültürlerde ise, belirsizlik sürekli 

mücadele edlmesi gereken bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.  Bireyler stres ve 

Kültür

bireysellik-
toplumsallık

güç mesafesi

belirsizlikten 
kaçınma 

kadınsılık-
erkeksilik 

uzun vadeye 
odaklanabilme 
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endişe içerisindedirler. Göreceli yaklaşımların yerini daha çok yazılı kurallara bırakması 

söz konusudur (Hofstede, 1980: 187; 1983:61). 

 

 Girişimcilik faaliyetleri uzun vade de düşünebilmeyi, ileri görüşlü olmayı, 

yatırımları bu yönden planlamayı gerektirdiğinden, girişimci bireylerin belirsizlik 

toleransları daha gelişmiş olmaktadır (Hitt vd., 1999). Girişimci, işinin devamı için 

birçok kişinin cesaret edemeyeceği belirsizlik durumlarında dahi risk alarak yoluna 

devam etmektedir (Sargut,1995: 18-20). Belirsizlik toleransı yüksek olanların 

toplumlarda, bireyler riskleri yönetme kabiliyetine sahip olurlar ve uzun vadeli 

düşünebilmelerinin yanı sıra muhtemel riskleri ön görerek önlemler alırlar (Entrialgo 

vd., 2000: 147; Shane 1993: 58). 

 

 Bazı çalışmalar Türk kültüründe belirsizlikten kaçınma seviyesinin yüksek 

olduğuna işaret etmektedir (Hofstede 1980: 185-187; Sargut 1996: 182). ABD, 

Danimarka, İsveç, İngiltere, İrlanda, Hollanda ve Norveç gibi ülkelerde belirsizlikten 

kaçınma oranının düşük olduğu; Türkiye, Yunanistan, Japonya, Kore, Latin Avrupa ve 

Latin Amerika'da belirsizlikten kaçınma oranının yüksek olduğu ortaya çıkmıştır 

(Seymen vd., 2005: 163). 

 

 Diğer bir kültürel boyut olan, erkeksi olma_kadınsı olma boyutunda, erkeksi 

kültür özellikleri; ön plana çıkma isteği, herkes tarafından görülebilir bir başarı ortaya 

koyma ve kazanç sağlama isteği olarak tarif edilirken, kadınsı kültür özellikleri, geri 

planda kalma, hayat standardını yükseltme, çevreyi koruma faaliyetlerinde bulunma ve 

insanlara yardımcı olma özellikleri ile tarif edilmektedir (Seymen vd., 2005: 164). 

Toplumun erkeksi kültür özellikleri taşıması neticesinde, o toplumun bireyleri başarma 

konusunda iddialı, rekabetçi, hırslı, maddi kazançlar sağlayan, kendisine güç katacak 

tüm faaliyetler konusunda istekli olacağından, bu yönüyle girişimciliği destekleyen bir 

yapı oluşmuş olacaktır. Öte yandan kadınsı kültür özellikleri hâkim olan toplumlarda ise 

bu durum tersi şekilde olmakta; gösteriş, rekabet ve hırs geri planda olmaktadır 

(Hofstede, 1980: 390; 1983: 63; 1984: 390; Sargut, 2001: 175). Girişimcilik gelişim 

düzeyi yüksek olan toplumlarda erkeksi kültür özelliklerinin daha ön planda olduğu 

görülmektedir (Yeloğlu, 2011: 155; Hofstede, 1980: 391). 
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 Bireyci ve toplumcu kültür boyutunda, girişimciliğin gelişmişlik düzeyine 

bakıldığında, bireyselliğin ön planda olduğu topluluklarda özgürlük, bağımsızlık, başarı, 

yenilikçilik ve dışa dönüklük kavramlarının ön plana çıktığı görülmektedir (Shane, 

1993: 66; Wasti ve Fis, 2009: 163). Toplumsal olgunun daha ön planda olduğu ortamda, 

bireyler risk almaktan kaçınmakta ve çoğunluğa uyma eğilimi göstermektedirler 

(Kreiser vd., 2009: 6-11). Buradan hareketle girişimciliğin gelişimde bireysellik 

kültürünün ön plana çıktığı söylenebilmektedir. 

 

 Bireysel kültür yaklaşımı bireylerin daha özgür hareket etmelerine olanak 

sağlamaktadır. Standart kalıplara uyması gerektiği konusunda baskı görmeyen bireyler, 

kişisel bağımsızlıklarını kazanarak, farklı şeyler deneme cesareti gösterebilir ve buluşlar 

yapma imkanı elde edebilirler (Bridge vd., l998: 68). Hofstede’ye (1980: 200) göre, 

girişimcilik faaliyetleri, bireyselliği ve toplumsallığı ön planda tutan kültürler arasında 

önemli farklılıklar bulunmaktadır. Bireyin ön planda olduğu kültürlerde girişimci 

karakter oluşumu daha hızlı gerçekleşmektedir. Ülkelerin sosyo-ekonomik düzeyi ile 

bireyci-toplumcu kültür arasında bir ilişki gözlemlenmektedir. Sosyo-ekonomik düzeyi 

yüksek kültürler daha çok bireycilik yaklaşımı ön plandayken, sosyo ekonomik düzeyin 

düşük olduğu kültürler de toplumcu yaklaşımın hâkim olduğu görülmektedir (Seymen 

vd., 2005: 161-162). 

 

 Türkiye, Japonya, Pakistan ve Arjantin gibi ülkeler daha çok toplumcu kültürün 

ön plana çıktığı ülkeler olarak bilinmektedirler. Öte yandan; Amerika, Kanada, İngiltere 

ve Avustralya gibi teknoloji alanında ileri gelişmişlik düzeyine sahip ve refah seviyesi 

yüksek olan ülkeler olarak daha bireyci kültüre sahip olan ülkeler olarak 

bilinmektedirler (Hofstede, 1980: 201). 

 

 Özetlemek gerekirse en genel anlamda, bireyciliğe önem veren, belirsizlikten 

kaçınma ve güç mesafesi düzeyi düşük ve erkeksi kültür özelliklerine sahip toplumların 

sahip oldukları bu kültürel özelliklerin, girişimcilik gelişimini kolaylaştrıcı etkiye sahip 

olduğu ifade edilmektedir (Hayton vd., 2002: 44). Buradan hareketle, Sargut' a (2001: 

175) göre Türk kültürünün girişimcilik kültürüne ilişkin yorumları şöyledir; 
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 Ortaklaşma davranışı, bireyselliğin önüne geçmektedir. 

 Belirsizlikten kaçınma eğilimi göstermektedir. 

 Bireyler değişim direnci göstermektedir. 

 Çatışma yönetiminde çok, çatışma yatıştırma eğilimi göstermektedir. 

 Uzlaşma ve rekabetten kaçınmaya yönlendirilmektedir. 

  

 Uluslararası düzeyde yapılan çalışmalar, kültürün girişimciliğin gelişmesinde 

sağladığı fayda açısından inceledendiğinde, ülkemizin gelişmiş diğer ülkelerin çok da 

gerisinde olmadığını görülmektedir. Ernst ve Young'ın (2011) yapmış olduğu çalışmada 

G20 ülkelerinin vatandaşlarına yöneltilen "sahip olunan kültürün girişimciliği teşvik 

edip etmediğine" ilişikn soruya, katılımcıların %76’sı teşvik ettiğine dair "tamamen 

katılıyorum ve katılıyorum" cevabı vermişlerdir. Çalışma sonrasında ortaya çıkan 

oranlara bakıldığında, Hindistan’da bu oran %98, Çin’de %92, Kanada’da %88, 

ABD’de %88, Suudi Arabistan %86 ve Türkiye’de %82 olarak belirlenmiştir (Şekil 2). 

 

Şekil 2: Ülkeler Bazında Kültürün Girişimciliği Teşvik Etme Oranları 

 Kaynak: Ernst ve Young, (2011). 

 

 AB komisyonu tarafından girişimciliğin kültürel boyutlar ile arasındaki ilişkiyi 

araştırmak üzerine yapılan bir araştırmada, katılımcılara yöneltilen "farklı iş tercihleri 

yapabilecek olduğunuzu düşündüğünüzde; kendi işinizi yapmayı mı tercih ederdiniz, 

ücretli çalışan olmayı mı tercih ederdiniz?" sorusuna, "kendi işini yapmak istiyorum" 

cevabını verenlerin oranı, AB ülkelerinde %45, ABD’de %55, Çin’de %71, Türkiye’de 

ise %51 oranlarında olduğu görülmüştür. Girişimci faaliyet içerisinde bulunmanın ve bir 

işletme sahibi olmanın prestij açısından diğer meslek gruplarıyla karşılaştırıldığı 

çalışma sonuçlarında ise, girişimciliği daha prestijli bulanların oranları şu şekildedir: 
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%49 AB, %83 Danimarka, %73 ABD seviyelerindedir. Türkiye'de ise girişimcilik 

imajını diğer mesleklerden daha olumlu bulanlar %63 seviyelerindedir (Flash 

Eurobarometer, 2010: 283). 

 

 Günümüzde bilgi teknolojilerinde göze çarpan gelişmeler, teknolojinin hızla 

yayılması ve yüksek kullanım oranlarına erişimesi, kamu sektöründe özelleştirmelerinde 

etkisi ile iş ve istihdam alanlarının daralmasını gibi etkiler kültürel yapının girişimcilik 

üzerindeki etki yönünü değiştirebilmektedir. Bu anlamda yaşanabilecek olan değişimleri 

dışarda tutarak baktığımızda, Türk toplumu için bireycilik yerine toplumculuk 

anlayışının hâkim olduğu, kişisel insiyatif ve girişimsel faaliyet çabalarının yeterli 

olmadı daha çok bürakrasi ve memuriyete yönlenen bir toplum olma özellikleri 

barındırdığı görülmektedir (Keyder, l983: 65). 

 

2.2.3 Girişimcilerin Değişmeyen Özellikleri 

 

 İletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda girişimciler, 

yaşadıkları evreni yerel boyutlardan uzaklaşarak daha geniş perspektiften yaklaşarak, 

küresel boyutta görmeye ve algılamaya zorlamaktadır. Değişen ekonomik dengeler, 

teknoloji alanından meydana gelen gelişmelerin getirmiş olduğu yeniliklere ve 

dinamiklere adapte olabilmek girişimciliğin en önemli gerekliliklerindendir. Bu 

bağlamda yer mekân fark etmeksizin ne zaman nerede olursa olsun girişimciyi başarılı 

kılacak değişmeyen nitelikleri şöyle özetleyebiliriz; 

 Hileden ve aldatmaktan kaçınmak, dürüst olmak 

 Risk analizi yapmayı ve gerektiğinde risk alabilmek 

 Yeni fikirler, yeni yöntemler peşinde koşmak 

 Tek düzen ve disiplin odaklı olmanın ötesinde, bir orkestra şefi gibi keyifle 

organize olabilmek 

 Sorunları ele alırken sakin, sabırlı ve uyumlu yaklaşımlar sergilemek 

 Yaptığı tüm işlerde etik ve ahlak kurallarını gözeterek, yaptığı işe güzellik 

katmak 
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 Zamanın kıymetini bilmek ve verimli kullanmak 

 Kaynakların, imkanların ve kazançların kullanılmasında savurganlıktan 

kaçınmak 

 Ümitsizliğe kapılmadan ortaya yeni şeyler koymak 

 Yönetimde adaletli ve eşitlikçi olmak 

 Kaynaklarını paylaşmayı ve kendisinin kullanımına açık olan kaynaklardan 

faydalanmayı bilmek 

 Ezberlemek yerine nasıl öğrenmesi gerektiğinin yöntemlerini bilerek, edindiği 

bilgiler ışığında dünya standartlarında fikir, ürün veya hizmet üretmek 

 Ayrıntılarda boğulmadan, büyük resme odaklanabilmek 

 Birlikte çalıştığı insanların inançlarını küçümsememek değiştirmeye 

zorlamamak, saygı göstermek 

 Aynı çalışma ortamında buluşan birbirlerine yabancı olan farklı insanları 

arkadaşa ve ötesinde kardeşe dönüştürebilmek 

 Her yeni günü bir öneki günden farklı kılacak yönde üretkenlik sergilemek. 

 Yaptığı işlerde prestij ve estetiği göz ardı etmemek 

 Zamanın neler getirebileceğini, işlerin gelişme potansiyelini sezebilmek 

 Üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirirken şeffaf olabilmek 

 Hayatı kolaylaştıracak, yön verebilecek, yeni fikirler, yeni yöntemler, yeni 

teknolojileri üretme arzusunda olmak 

 Kendisi için isteği iyi şeyleri yanındaki içinde istemek ve paylaşabilmek 

 İşlerin yolunda gitmediği ve daha kötüye gittiği durumlarda dahi kurtuluşu ve 

yükselişi görebilmek 

 Baskı ve disiplinin yerine, serbest ve özgür çalışma ortamlarının özgünlüğü 

getireceğini bilmek 
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 Gelecekte ulaşılmak istenen noktaya, bugün koyulan basamaklarla adım adım 

ulaşma yolunu izlemek 

  Dünyadaki gelişmeleri takip etmek ve ayak uydurma konusunda sorumluluk 

almaktan kaçmamak 

 İnisiyatif alarak karar vermekten çekinmemek 

 Evrensel etik ve ahlak kurallarına bağlılık ilkesini ön planda tutmak 

 İçinde bulunduğu toplumun kültürünün ekonomiye olan etkisini göz ardı 

etmemek 

 Her zaman çözümün bir parçası olmak 

 Değişmeye ve değişikliklere açık olmak 

 Her zaman kolaylaştırıcı etken olmanın yolunu aramak 

 Girişimcilerin bahsi geçen bu özelliklerinin dünyanın her yerinde, tüm 

toplumlarda, tüm ülkelerde geçerli olduğu ve herkes tarafından anlaşılabilir açıklıkta 

olduğu görülmektedir. Bu özellikleri taşıyan girişimciler bir nevi kendi yol haritalarını 

da kendileri hazırlamışlardır (Gürdoğan, 2008: 78). 

 

2.2.4 Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi ve Hızlı Büyüyen İşletmeler 

 

 Osmanlı imparatorluğu döneminde şehirlerde görülen başlıca üretim faaliyeti 

olarak nitelendirebileceğimiz zanaatkârlık devlet kontrolü ve yönlendirmesi ile yarı-

resmi olarak devam etmiştir. Bu kontrol ve yönlendirmeler için ahilik teşkilatı kurumuş 

ve yetkilendirilmiştir. Ahilik teşkilatı 15. yüzyıl sonlarına doğru yerini lonca teşkilatına 

bırakmıştır (Aktar, 1990: 58). Loncaların en temel görevlerinden birincisi, teşkilata 

mensub olan esnafların ve sanatkârların arasında eşitlik ve dayanışmayı sağlamak iken, 

diğer bir asli görevi ise mesleki faaliyetlerin uygulamasına bir standart ve denetim 

getirmek olmuştur (Tezel, 1994: 120-122). 

 

 Lonca sisteminin temel görevlerine yerine getirirken üyelerine uyguladığı 

standart prosedürler ve değişime kapalı denetim anlayışı, kişilerin yenilikleri doğal 
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karşılaması, üretim yöntemlerini ve üretim miktarlarını artırması, yeni yatırımlar ve 

kazançlar sağlamasının üzerinde olumsuz etkiler bırakmıştır. Bu etkiler sebebiyle 

girişimciliğin gelişmesi çok kısıtlanmıştır (Altıparmak, 1993: 80). 

 

 Girişimciliğin gelişiminde etkili olan bir diğer önemli unsur olarak mülkiyet 

sistemi karşımıza çıkmaktadır. Dönemin toplumunda zenginlik ve mal varlığı ancak 

bireyin devlet içerisinde mevkisinin yükselmesi ile mümkün olabileceği kanısı 

oluşmuştur. Bu sebeple kişiler ticaret ve sanayiden ziyade devlet kademelerinde yer 

alma isteği ve eğilimleri içinde faaliyet göstermişlerdir (Çokgezen, 2000: 527). Bunun 

yanı sıra, dönemin esnaflarının yürüttükleri faaliyetlerinde cezai yaptırıma uğramaları 

gereken hatalı veya yanlış eylemlerinin sonucunda mal ve servetlerine el konulabiliyor 

olması, bireylerin ticaretle uğraşmaları noktasında cesaret kırıcı bir etken olarak 

karşımıza çıkmaktadır (Altıparmak, 1993: 83). Devlet memuriyeti bireylere cazip 

görünürken, diğer yandan savaşlar, göçler ve anlaşmaların etkileriyle ortaya çıkan 

kapitülasyonlar gayrimüslimlerin elinde toplanmış ve bu nedenle ticari faaliyetlerde 

gayrimüslimler öne çıkmışlardır (Çokgezen, 2000: 528). 

 

 Ahilik ve devamında lonca döneminin dinamiklerine bakıldığında, yokluklar ve 

zorlukların oluşturduğu ekonomik koşullar içerisinde yenilikçi model olduğu 

görülmektedir. Bugünün dünyasının değişim hızı, rekabet gücü ve üretim imkânlarıyla 

kıyaslamak çok doğru olmayacaktır. Ancak yinede girişimciliğin gelişiminde rol alacak 

vizyona sahip olmadığı anlaşılmaktadır. Buna rağmen Cumhuriyet'in kurulması ile 

birlikte güçlü bir ekonomi oluşturmak için sanayileşme ve girişimci bir zümre 

oluşturma çabaları önem kazanmıştır. I. İzmir İktisat Kongresinde, devletin girişimcileri 

desteklemesi, teşvik etmesi ve koruması üzerine önemli kararlar alınmıştır. Bu 

kapsamda girişimci sınıf oluşturma projesi yürütülerek devlet kaynaklarına ulaşma 

imkânı sağlanarak, ihalelere katılma ve devlet ortaklıklı iş kurma, düşük faizli 

kredilendirme desteklerinden ve yurtdışı mal alışverişine kadar kolaylaştırma destekleri 

verilmiştir (Çokgezen, 2000: 529). 

 

 Alınan kararlar doğrultusunda hedefe yönelik atılan adımlar ve çabalar 

sonucunda, 1923-1930 tarihleri arasında 178 adet anonim şirket kurulmuştur. Dönemin 
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imkânsızlıkları düşünüldüğünde, Cumhuriyet'in kurulması ile birlikte girişimciliğin 

gelişmesini yönünde gösterilen bu çabaların başarılı sonuçlar verdiği 

söylenebilmektedir (Altıparmak, 1993: 85). Alınan başarılı sonuçlar sonrasında 

1930'dan sonra ki yıllarda da girişimci sınıf oluşturma çabaları artarak devam etmiştir. 

Ancak 1929 yılında gerçekleşen dünya ekonomik krizinin Türkiye üzerinde de olumsuz 

etkileri hissedilmiş ve özel sektördeki gelişmeler beklenen seviyelere ulaşamamıştır 

(Çokgezen, 2000: 532). 

 

 Soral’a (1974) göre; Cumhuriyet döneminde girişimcilik suni ve hızlı bir şekilde 

özendirilme ve aşırı koruma ile var edilmek istenmiştir ancak girişimciliğin devamını ve 

sürdürülebilirliği açsından, dönemin girişimci sınıfında yeterli beşeri ve ekonomik 

sermaye olmadığı gibi, onu destekleyecek ve tamamlayacak sosyal sermayeden de 

mahrum olduğu görülmektedir. 

 

 1960’lara gelindiğinde, girişimciliğin ve sanayileşmenin desteklenmesine 

yönelik Planlı Kalkınma politikası önem kazanmıştır. Takip eden yıllarda, 1970 ve 

1980’lerde sanayileşme stratejileri ve ekonomik politikalar yeniliklere ev sahipliği 

yapmışlardır. Özellikle 1980 yılında uygulanan, ithal ikamet etmek politikası yerini 

ihracata odaklı sanayileşmeye bırakarak, serbest piyasa ekonomisinin gelişiminde etkili 

olmuş ve son yıllarda endüstri alanında yaşanan büyümenin de mimarisini 

oluşturmuştur. 

 

 OECD’ye (2012: 16) göre bir işletmenin büyüme hızının yüksek olarak 

tanımlanabilmesi için temelde iki durumu sağlaması gerekmektedir. Bu koşullardan 

birincisi üç yıl içerisinde ortalama yüzde 20’nin üzerinde istihdam sağlama veya ciro 

yapma anlamında büyüme gerçekleştirmesi diğer şart ise izlenmeye alındığı tarih itibari 

ile en az 10 çalışanı bulunmasıdır. Eğer bu işletme söz konusu koşulları kuruluşunu 

takip eden ilk beş yıllık süre diliminde ulaşabiliyor ise bu tür işletmeler, gazelle (ceylan) 

işletme olarak tanımlanmaktadır. Hızlı büyüme gösteren işletmeler faaliyet gösterdikleri 

ülkelerin ekonomilerine de önemli katkılar sağlamaktadırlar. Diğer işletmeler ile 

karşılaştırılmaları durumunda hızlı büyüme gösteren işletmelerin istihdam sağlama ve 
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yenilik yapma kapasiteleri açısından diğer işletmelere göre üstünlükleri bulunmaktadır 

(EU, 2011: 5). 

 

 Çalışmalar göstermektedir ki bir işletme hızlı bir şekilde büyürken çok fazla 

yeni iş imkânı yaratmaktadır  (Fritsch ve Weyh 2006). Magnus ve Dan (2008) hızlı 

büyüme gösteren işletmelerin istihdam etme üzerinde etkisini inceledikleri 

çalışmalarında, istihdam sayısının net artışa en çok katkıyı hızlı büyüme gösteren 

işletmelerin sağladıklarını tespit etmişlerdir. Öte yandan bir diğer çalışmada ise 1977 ile 

2005 yılları arasında ABD’de net istihdam artışında hızlı büyüyen işletmeler başrol 

aldığı görülmüştür (Kane, 2010). Büyük Britanya’da 2002-2008 yıllarını kapsayan bir 

dönemi ele alan çalışmada ise yeni istihdam edilen kişi sayısının  yarısının, tüm 

firmaların sayıca yaklaşık olarak %6’sına denk gelen hızlı büyüme gösteren işletmeler 

tarafından sağlandığı ortaya konulmaktadır (Anyadike vd., 2013: 21). 

 

 Çalışmalar göstermektedir ki hızlı büyüme gösteren işletmelerin yenilik ortaya 

koyma kapasitelerinin sıradan/ortalama işletmelere göre daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir  (Smallbone vd., 1995: 44-62). AB ülkelerinde hızlı büyüyen işletmeler 

sıklıkla Ar-Ge faaliyetlerinde bulunmaktadırlar (Sectoral Innovation Watch Project, 

2010). Tatum’a (2007: 15-18) göre hızlı büyüme gösteren işletmelerin yeni fikirler 

ortaya çıkarma, yeni pazarlara yelken açma konularında sıradan işletmelerden çok daha 

iyi oldukları tespit edilmiştir ve hatta hızlı büyüme gösteren işletmeler için yenilik 

olmazsa olmaza bir tutum haline gelmiştir. 

 

 Hızlı büyüyen gösteren işletmelerin, işletme büyükleri farklılık gösterebilmekle 

beraber %70 oranında küçük işletmelerden ve yeni girişimciler oluştuğu bilinmektedir. 

Bu işletmelerin tüm işletmeler içerisindeki oranları ülkeden ülkeye farklılık gösterirken 

Avrupa Birliği üyesi ülkelerde hızlı büyüyen işletmelerin tüm işletmelere oranı 

gösterilmektedir (Tablo 5). 

 

 



34 

 

Tablo 5. Hızlı Büyüyen Işletmelerin Tüm Işletmelere Oranı 

%5'den az %5 - %10 arası %10 - %20 arası %20'den fazla 

Almanya Macaristan Estonya Bulgaristan 

Belçika Norveç Avusturya Litvanya 

Çek Cumhuriyeti İspanya Slovenya  

Yunanistan İtalya Romanya  

Kaynak: Mehmet Cansız (2013). 

  

 Hızlı büyüme gösteren işletmelerin sayıları, gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş 

ülkelere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. İşletmelerin faaliyet gösterdiği 

sektörlere baktığımızda, ülkelerin ekonomik durumlarına ve teknolojik alanda 

gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak farklılıklar göze çarpmaktadır. Hızlı büyüme 

gösteren işletmelerin sektörel dağılımları sırasıyla şöyledir (Şekil 3): %11,9 ile yiyecek-

içecek ilk sırada gelirken, tekstil ve hazır giyim sektörü %10,8 ile ikinci sırada 

gelmektedir. Bu sektörleri %10,7 ile otomotiv, %10,4 ile bilgi yoğun hizmetler, %9,6 

ile biyoteknoloji ve %7,7 ile inşaat izlemektedir (EU, 2011: 10-20).  

 

 

Şekil 3: Hızlı Büyüme Gösteren İşletmelerin Sektörel Dağılımı 

 Kaynak: EU (2011:10-20) 
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 İşletmelerin hızlı büyüme oranları ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. 

Ortalama olarak, kuruluş yıllarından itibaren beş yıl içinde hızlı büyüyen işletmelerin 

büyüme oranları %5-%15 seviyelerindedir.  Türkiye'de henüz hızlı büyüyen işletmelere 

yönelik kapsamlı çalışmalar bulunmadığından bu durum diğer ülkeler ile bu anlamda bir 

kıyaslama yapılmasına olanak sağlamamaktadır. 

 

2.2.5 Girişimcilik Üzerine Yapılan Araştırmaların İncelenmesi 

 

 Literatüre bakıldığında girişimcilik üzerine yapılmış olan bazı çalışmalar 

şöyledir: Avşar'ın (2007: 26) girişimcilik üzerinde etkili olan demografik etkenleri 

incelediği araştırmasında erkek bireylerin daha yüksek risk almalarından dolayı 

girişimcilik eğilimlerinin kadınlardan yüksek olduğu ve yüksek ekonomik düzeye ait 

olmanın girişimciliği pozitif yönde etkilediği bulguları paylaşılmıştır. Yılmaz ve Sünbül 

(2009: 205),  Negiz vd.'nin (2009) araştırması da erkeklerin kadınlardan daha yüksek 

girişimcilik eğilimleri olduğu bulgusunu desteklemektedir. Örücü vd.'ne (2007: 23) göre 

kişilerin girişimcilik eğilimlerinde ailenin ekonomik düzeyi etkili olmaktayken 

bireylerin yetiştirilme tarzının ve ailede girişimci olup olmamasının girişimcilik eğilimi 

üzerinde bir etkisi bulunmamaktadır. Ancak erkeklerin girişimcilik eğilimlerinin 

kadınlara oranla daha yüksek olduğunu ifade etmiştir. 

 İbicioğlu vd.'nin (2009) çalışmasına göre ise, Örücü vd.'den (2007: 23) farklı 

olarak girişimcilik düzeyi ölçülen bireylerin ebeveynlerinin yaş demografik 

özelliklerinin ve çocuklarına yaptıkları yönlendirmelerin bireylerin girişimcilik 

eğilimlerinde ve girişimci türü tercihinde etkili olduğunu tespit etmişlerdir. 

 İplikçioğlu ve Taşer (2009: 15) üniversite eğitiminin girişimcilik eğilimine 

olumlu etkide bulunduğunu göstermiştir. Yaptıkları araştırmaya göre son sınıf 

öğrencileri ilk sene öğrencilerine göre tüm girişimcilik alt boyutlarından anlamlı 

düzeyde yüksek sonuçlar elde etmişlerdir. İpçioğlu ve Taşer (2009: 16) üniversite 

eğitiminin girişimcilik eğilimine olumlu etkide bulunduğunu göstermiştir. Yaptıkları 

araştırmaya göre son sınıf öğrencileri ilk sene öğrencilerine göre tüm girişimcilik alt 

boyutlarından anlamlı düzeyde yüksek sonuçlar elde etmişlerdir. Fidan ve Çiftçi (2010: 

67) aynı bölümde okuyan ancak farklı illerde eğitim gören üniversite öğrencilerinin 
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girişimcilik eğilimini araştırmışlar ancak anlamlı bir fark bulamamışlardır. Cansız'a 

(2007: 20) göre üniversitedeki yönlendirme eksikliği öğrencilerin potansiyellerini dışa 

vurmalarını etkilemektedir. 

 

 Patır ve Karahan (2010: 27), kendi yerini açma isteği üzerinde eğitimin 

özendirici etkisine dikkat çekmiştir. Wang ve Wong (2004: 165) da işletmecilik 

eğitimiminin alınmamış olması ve risk almaktan kaçınmanın girişimciliğin önünde 

önemli engeller olduğunu belirtmişlerdir. Demirel ve Tıkıcı (2010: 230) ise, 

girişimciliğin fizyolojik yönüyle ilgilenmiş ve sağ beyin hemisferinin sol hemisfere 

göre daha aktif olduğunu belirtmişlerdir.  

 

 Bir ülkenin ekonomi politikası girişimciliği olumlu veya olumsuz şekillerde 

etkileyebilmektedir. Yılmaz ve Günel'e (2011: 8-10) göre bireyleri girişimciliğe iten 

etkenlerin işsizlik, ekonomik yoksunluk, girişimciliğin aile geleneği olması, bağımsızlık 

gereksinimi gibi faktörler olduğu görülmüştür. Bu bağlamda girişimcilik işsizlik ve 

ekonomik gerileme dönemlerinde bir çözüm yolu olarak ortaya çıkmaktadır. Güney ve 

Nurmakhamatuly (2007: 65-68) yaptıkları çalışmada, Kazak ve Türk üniversite 

öğrencilerini karşılaştırmışlar. Bu öğrenciler ülkelerinin farkllı kişilik tipleri standartları 

nedeniyle yaratıcı olmaya karşı farklı eğilimler göstermişlerdir. Örneğin kazak 

öğrenciler için mantıklı ve kontrolcü olarak tanınmak yaratıcı olarak tanınmaktan daha 

iyidir. Bu durumda Türk öğrenciler yaratıcılık boyutundan Kazak öğrencilere göre daha 

yüksek skorlar elde elde etmişlerdir. 

 

2.3 Stratejik Yönetim ve Y Kuşağı 

  

 Küreselleşme ile artan rekabet düzeyi karşısında tüm dünya da stratejik yönetim 

önem kazanmıştır. Tüm organizasyonlar küreselleşmenin beraberinde getirdiği rekabet 

olgusu karşısında stratejik düşünmeye daha fazla önem vermektedirler. Strateji 

kelimesinin etimolojik kökeni eski Yunanca'da “stratos” (ordu) ve “ago” (yönetmek, 

yön vermek) kelimelerine dayanmaktadır. Strateji, bir amaç doğrultusunda eylemlerin 

birleştirilmesidir. Stratejik yönetim kavramı ise yoğun bir rekabetle yüz yüze bulunan 

şirketlerin rakipleri ile yarışabilmeleri için ne yapmaları, ne tür stratejiler izlemeleri 
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gerektiğini inceleyen bir araştırma alanıdır (Aktan, 2008: 5-6). Başka bir ifade ile 

stratejik yönetim, işletmelerin rekabet üstünlüğünün sürdürülebilir olması için 

değişkenlik gösteren tüm çevresel faktörlere rağmen, hedefleri doğrultusunda sahip 

oldukları tüm kaynakları (insan kaynakları, finansman, teknoloji, hammadde, bilgi vb.) 

verimli kullanarak, değişikliklere uyum sağlayabilmesi ve çevresinde değişimler 

oluşturabilmesini sağlayacak eylemlerdir (Aktan, 2003: 47-48). 

 

 İşletmelerin hedeflerine ulaşabilmeleri için kullanmak zorunda oldukları en 

temel kaynaklardan biri insan kaynaklarıdır. İşletme bünyesinde bulunan tepe 

yöneticiden, en alt düzeydeki çalışanlara kadar tüm çalışanları ve bunun yanında 

işletmenin çevresinde bulunan potansiyel işgücünü de kapsamaktadır. (Öğüt vd., 2004: 

278). Bu bağlamda işletmeler Y kuşağını anlamaya, yönetmeye yönelik eğitimler ve Y 

kuşağı çalışanlarının motivasyonunu artırarak en fazla verimliliği sağlamak ve onları 

ellerinde tutabilmek adına yeniliklere ve değişimlere yönlenmektedirler. Y kuşağı, 

teknolojiye hâkim olması yönüyle bilgiye hızlı ulaşır ve çabuk öğrenir. Bu özellikleri ile 

diğer kuşaklardan ayrılırlar ve çalıştıkları kurumlarda bu özelliklerini yansıtırlar. 

Beklentilerini dile getirme konusunda sıkıntı yaşamazlar, memnuniyetsizlik durumunda 

ise iş değişikliği yapabilirler. Çalıştıkları kurumda mutlu olmayı önemli bulurlar. Bu 

durum şirketleri Y kuşağını ellerinde tutabilmeleri için yönetim stratejileri 

geliştirmelerini zorunlu kılmaktadır. İşletmeler gelecekleri için Y kuşağı çalışanlarının 

beklentilerini iyi anlayarak, çalışma anlayışlarını revize etmektedir. Çeşitli araştırmalar 

yaparak, Y kuşağını yaptıkları işe göre motive edecek yöntemleri bulmaya 

çalışmaktadır (Aygenoğlu, 2015: 20). 

 

 Eğitimli, teknolojiyi kullanan, eğlenceyi işiyle bütünleştiren ve bağımsızlığına 

düşkün Y kuşağının; otoriteyi reddetmesi, önceki kuşaklar gibi uzun saatler çalışmak 

yerine iş-özel yaşam dengesi kurmak istemeleri, işletmelerin yönetim stillerinde köklü 

değişikliklere gitmelerine yol açmıştır. Böylece işletmeler Y kuşağını yönlendirmekten 

ve ilgilerini sürekli kılacak çalışma ortamları hazırlamışlardır (Chester, 2003, 8-9). 

 

 Türkiye’de ki bazı şirketler, Y kuşağına yönelik insan kaynakları stratejilerinde 

değişikliğe gitmişlerdir. Turkcell, Y kuşağının değişikliklere açık olması özelliğinden 
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hareketle geliştirilen yıllık ödüllendirme sistemiyle çalışanlarına, ödüllerini kendilerinin 

seçebilmesi imkânı sağlamıştır. Böylece standart uygulamadan uzaklaşarak, online 

ödüllendirme sistemi ile kuponlar çalışanlara parçalar halinde sunulmaktadır. Örneğin, 

çalışan 2500 liralık ödül kuponu kazandığında, sistem kendisine bazı alternatifler 

sunmaktadır.  

 Yurtiçi seyahat 

 Hediye kuponu 

 Eğitim seti 

 Böylece çalışan bu alternatiflerden kendisini daha çok memnun edecek olan 

seçeneği değerlendirmektedir. Turkcell’de çalışan sayısı 11000 civarındadır ve bu 

çalışanların yaklaşık olarak %50' si Y kuşağı bireylerdir. Y kuşağı çalışanların işlerini 

sevmesi ve eğlenceli iş ortamı oluşturulması için çalışanlara yönelik sosyal aktivitelere 

önem verilmektedir. Örneğin, Turkcell’de enstüremental etkinliklerin yapılabileceği ve 

tiyatro etkinliklerinin yapılabileceği alanlar oluşturularak, çalışanlar arasında bu 

etkinlikleri gönüllü olarak yapan gruplar kurulmuştur. Bunun yanı sıra, Y kuşağının 

esnek çalışma saatleri konusunda ısrarcı oldukları kanaatiyle, iş-yaşam dengesini 

korumak adına çalışanlarına ayda iki ile dört gün home-office çalışabilme imkânı 

sunmaktadır (Aygenoğlu, 2015: 76). 

 Ülkemizde şirketlerin, Y kuşağı konusunda bilinçlenmesi ve Y kuşağının 

isteklerine hızlı bir şekilde cevap verilebilmesi için Y kuşağının yönetim stratejileri 

belirlenmesi gerekmektedir (Fedar, 2015). Y kuşağı için, yaptıkları işlere olumlu 

değişimlere kattıklarını görmek önem taşımaktadır. Yenilikçi fikirler üretmeleri için, 

işlerine sağladıkları katkıların takdir edilmesi Y kuşağı için motivasyon gereksinim 

olarak ortaya çıkmaktadır (Keleş, 2010: 129-139). 

Bu bağlamda Y kuşağının yönetim algısı aşağıdaki çerçevede oluşmaktadır: 

 Esnek çalışma saatleri, 

 Keyifli çalışma ortamı, 

 Bireysel performans ve ödüllendirme sistemi, 

 Yenilikçiliği teşvik eden yönetim anlayışı 
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 PWC’nin (2011) yaptığı araştırmaya göre, yeni mezun Y kuşağı bireyinin iki ile 

dört yılda bir iş değiştireceği öngörülmektedir. Bu bireylerin çıkması ile açılan 

pozisyonu doldurmanın maliyeti ayrılan kişinin bir ile iki yıllık maaşına denk geleceği 

tahminleşmiştir. Sıkça yapılan iş değişiklikleri şirketlerde yüksek maliyetlere yol 

açmaktadır. Bu sebeple çalışan memnuniyetini sağlamak hem maddi anlamda şirkete 

getiri sağlarken, hem de Y kuşağının sadakatini sağlayarak şirketi geleceğe yön veren 

şirketler arasına koymaktadır (PWC, 2011). 

 

2.3.1 Y Kuşağını Yönetmek 

 

Motivasyon kavramı temelinde çalışanların yeteneklerini ve bilgilerini işlerine tam 

olarak yansıtabilmeleri için, uygun çalışma ortamının oluşturulması konusu 

bulunmaktadır. Buradan hareketle "personele ne sunulmalı ki, işletme için fayda 

sağlayacak davranışlar göstersin" sorusuna cevabın aranması olarak ifade 

edilebilmektedir.  Başka bir ifade ile motivasyon; belirli hedefler doğrultusunda 

toplanan insanların, harekete geçmesi için ortaya konulan çabalardır.  Bireylerin 

sergiledikleri davranışlar, genellikle bir nedene bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 

nedenler ihtiyaçlar, istekler, inançlar ve dürtülerden oluşmaktadır. Birçok çalışmada 

motivasyon üzerine teorik yaklaşımlar iki açıdan ele alınmıştır; bunlar kapsam (içerik) 

teorileri  ve süreç teorileridir. Kapsam teorileri davranışı nelerin motive ettiği üzerinde 

dururken; süreç teorileri davranışların nasıl motive olduğu üzerinde durmaktadır. Bu 

yönleriyle birbirlerini tamamlayıcı olan bu teorilerden kapsam teorileri öncelikli olarak 

iş tatmini ve harcanan efor ile ilişkilendirilirken, süreç teorileri ise harcanan efor ve 

performans sonuçlarıyla ilişkilendirilmektedir (Koçel, 2005: 633). 

 

 David McClelland (1961: 225-226) motivasyonu oluşturan ana unsurları kişinin 

başarıya ve performansa duyduğu ihtiyaç olarak belirleyerek, başarı modelini 

geliştirmiştir. İnsan ihtiyaçlarını üç grupta; başarma, güç ve ilişki kurma ihtiyacı olarak 

ele almıştır ve bunların hayat boyunca öğrenilebilir olduğunu ileri sürmüştür. Bu 

ihtiyaçlar arasından başarı ihtiyacı öne çıkmaktadır. Görevin üstesinden gelme, başarma 

isteği ve hedeflere ulaşma önemli göstergeleri temsil etmektedir. Başarı kavramı 

hikâyelerde; ulaşılması neredeyse imkânsız hedefler belirleyip bunlara ulaşmaya 

çalışmak, daha önce kimsenin yapamadığı işleri başarmak şeklinde ifade edilmektedir. 
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Başarı ihtiyacına sahip kişiler, işlerini şans faktörüne bırakmadan, kendi bilgi ve 

yetenekleri ile yapmaya çalışırlar. Başardıklarında çok mutlu olurlar bu yönleriyle bu 

kişiler aynı zamanda bu yönleriyle sorumluluk yüklenebilen kişiler olarak 

görülmektedir. 

 

 Başarı motivasyon modeli McClelland'ın araştırmalarına göre üç ana 

karakteristik özellik göstermektedir. Bunlar;  

 Başarı motivasyonuna sahip kişiler, sorumluluk alarak problemleri çözdükleri 

çalışma ortamlarını tercih etmektedirler.  

 Ulaşılabilir hedefler doğrultusunda öngörülebilen riskleri alabilirler. 

 Sürekli kabul görme, takdir edilme ve geri bildirim isterler.  

 

 Motivasyon açısından başarı ihtiyacı önemlidir çünkü, insanı harekete 

geçmekten alıkoyan endişelerin ortadan kalkması ve bireyin kendine olanın güveninin 

yerine gelmesi başarı ile mümkün olmaktadır. Böylece birey harekete geçebilecektir. 

Özetle başarı ihtiyacı teorisini; yöneticilerin, çalışanlarının ihtiyaçları doğrultusunda işe 

yerleştirme sistemi geliştirerek, çalışanın motivasyonu için gerekli ortamı sağlamasıyla 

ve dolayısıyla çalışanın performansını tam olarak işletme faydası için kullanması 

şeklinde ifade edebiliriz. 

 

 Y kuşağı çalışanlar işlerinde çok sabırlı olamadıkları hemen olsun istedikleri 

için hareketlerinden çabukluk sergilemektedir. Bu yüzden, tüm enerjilerini 

kullanabilecekleri ve hızlıca sonuçlandırabilecekleri işleri yapmayı tercih ederler. 

Çabukluk, çift yönlü iletişim kurma ve aktif katılım sağlamak işe odaklanmalarına 

yardımcı olmaktadır (Eisner, 2005: 4-15). 

 

 Y kuşağı çalışanlar iletişimlerinde resmi bir dil kullanmak yerine, her seviyede 

insanla rahat bir şekilde  iletişim kurabilirler. Bu yönlerini doğru kullanmaları aldıkları 

destekler doğrultusunda gelişmektedir. Y kuşağı çalışanların internet ve teknoloji ile 

aralarının çok iyi olmasından dolayı, sosyal ağları oldukça geniştir. Mevcut işleri ve 

yeni iş fırsatları hakkında bilgileri birbirleriyle paylaşırlar. Hassas işlerle ilgili gizli 

tutulması gereken, paylaşılmaması gereken bilgiler, kurallar ve durumlar Y kuşağına net 
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bir şekilde belirtilmelidir. Y kuşağı çalışanlar, görev ve sorumluluk alanları ile ilgili 

kararlarda söz sahibi olarak ve kritik süreçlerde görevlendirilerek motive olmaktadır. 

Yöneticilerden beklentileri, yaratıcı fikirlere açık olmaları, geribildirimde bulunarak 

kendileri ile koçluk ilişkileri kurmaları, kariyer fırsatları açmaları, değer kattıkları işler 

sonrasında teşekkür ve takdir etmelerini, kendilerini dinlemelerini, adaletli olmalarını 

beklemeleridir. Y kuşağının bu özellikleri, yönetilmelerinde ve elde tutulmalarını 

işletmelerin işlerini uzun vadede zorlaştırdığı görülmektedir (Keçecioğlu ve Oktay, 

2011: 68-70). 

 

 

2.3.2 Telekomünikasyon Sektörü ve Y Kuşağı 

 

 Gelişmelerin ve değişimin hız kesmediği iş dünyasının ve toplumun hemen her 

kesiminden bireyleri doğrudan etkileyebilen bilgi ve iletişim sektörü bu anlamda 

ekonominin büyük bir parçasını temsil etmektedir. Türkiye, bu sektörün her geçen gün 

artan öneminin ve gelecekte şuan ki durumundan daha da önemli bir konumda olacağı 

bilincindedir. Bilgi ve iletişim sektörü temelde teknolojiye her an her yer de 

ulaşabilmeyi ve hem sosyal yaşamı hem de çalışma hayatını kolaylaştıracak güncel 

bilgilere hızlı ve güvenilir ulaşma imkânı sağlamayı amaçlamaktadır. Ülkemiz bu 

açıdan bakıldığında gelecekte sektörün öncüleri arasında yerini alarak söz sahibi olmak 

hedefleri doğrultusunda çalışmaktadır. Çalışmalara gösterilecek somut örneklerin 

başında yatırımcıları yakından ilgilendiren, yeni teşvik ve Ar-Ge kanunun çıkarılması 

gösterilebilmektedir. Bu kapsamda bilgi ve iletişim teknolojileri harcamalarında 

ülkemiz, dünya ortalamasının üzerinde seyretmektedir. Sektörün büyüme potansiyeli ve 

geniş iç pazar olanakları göz önünde bulundurularak 2012-2107 yılları arasındaki 

dönemi kapsayan süreçte sektörde beklenen büyüme %7,4 seviyelerindedir (Invest, 

2018). 

 

 Bugün ki Telekom altyapısı, ilk kez 23 Ekim 1840 yılında Sultan Abdülmecit 

tarafından, Postane-i Amirane kuruluşu ismiyle kurulmuştur. 23 Şubat 1994 tarihine 

gelindiğinde ise, GSM hizmetleri ilk olarak Ankara, İstanbul ve İzmir gibi sadece üç 

büyük şehirde yaşayan abonelere sunulmuştur. Böylece telekomünikasyon ve posta 
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hizmetleri birbirlerinden ayrılmış, 1996 yılından Türkiye Ulusal İnternet (TURNET) 

altyapı ağının hizmete başlamasıyla Turkcell ve Telsim mobil operatör şirketleri 1996 

yılında faaliyete girmişlerdir. Telekomünikasyon sektörü geçmişten günümüze önemli 

gelişmeler göstermesine rağmen çözüme ulaşması gereken sorunlarda bulunmaktadır. 

Özellikle fiber altyapının genişletmesi için tesis paylaşımı ve yeni şebekelerin 

kurulması ihtiyacı bulunmaktadır. Diğer bir sorun ise sabit telefon hizmetlerinde 

yaşanmaktadır. Sektörde lisanslı olarak faaliyet gösteren 250 adet işletme bulunmasına 

rağmen yeterli rekabet koşullarının oluşmaması sebebiyle, sabit hat hizmetleri mobil 

hizmetler karşısında yetersiz ve güçsüz kalmıştır  (Dünya Gazetesi, 2014). 

 

 Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörü, 2016 yılında bir önceki yılın değerlerine 

oranlar %14,4 oranında büyüme kaydederek 94,3 milyar TL değerine ulaşmıştır. Bu 

büyüme beraberinde yeni istihdam alanlarının açılmasını destekleyerek, 2015 yılında 

istihdam edilen çalışan sayısı 111 bin kişiden, 2016 yılından 120 bin kişi sayısına 

ulaşılmıştır (Şekil 4). Sektörün ihracat seviyesi de %32 oranında büyüme göstererek 3,1 

milyar TL'ye ulaşmıştır (Deloitte, 2016: 3). 

 

 

Şekil 4: Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörüne İlişkin İstihdam ve İhracat 

Verileri 

 Kaynak: Deloitte (2016: 3). 
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 Toplam sektör büyüklüğünü iki temel unsur oluşturmaktadır; buna göre bilgi 

teknolojileri bazında yaşanan %11'lik büyüme ile sektör değeri 29,6 milyar TL'ye 

ulaşırken, iletişim teknolojileri bazında 64,7 milyar TL'ye ulaşmıştır (Şekil 5). 

 

 

Şekil 5: Sektör Büyüklüğün Oluşturan Temel Unsurlar ve Sektörel Büyüklükleri,  

 Kaynak: Deloitte, (2018: 4). 

  

 Ülkemizde ortalama her dört evden üçünde internet erişimi bulunmaktadır ve 

internet kullanıcı oranlarına bakıldığında bu oran %61,2 seviyelerindedir. 2018 yılında 

bu oranın aratarak %65'i aşacağı öngörülmektedir. Özellikle genç nüfus artışı ve dijital 

pazarın genişlemesi sim kart abonelik sayısını 2016 yılsonunda 75 milyona ulaştırmıştır. 

Ülkemizin bilgi ve iletişim sektöründe, Cumhuriyetin kuruluşunun 100.yılı olması 

münasebetiyle 2023 yılını hedefleyen ciddi bir vizyonu bulunmaktadır. Bu bağlamda 

hedeflenenler; 

 

 30 Milyon geniş bant aboneliği yapmak, 

 internet hızı 1000 Mbps olan 14 milyon haneye ulaşılması,  

 GSYİH içindeki sektör payının %8'e çıkarılması, 

 e-dönüşüm alanında ilk 10 arasında yer almak, 

 toplumun bilgisayar kullanabilme becerisini %80 seviyesine çıkarmak, 
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 teknoloji geliştirme bölgelerinde çalışan sayısını 65 bin, işletme sayısını 5500'e 

ve ihracat rakamlarını 10 milyar dolar seviyelerine yükseltmek, 

 Sektörün her yıl %15 büyüme hedeflemesini yapmak, 

 GSYİH içindeki Ar-Ge harcamalarının payının %3’e çıkarılması (Invest in 

Turkey, 2108). 

  

 Yapılan araştırmalar göstermektedir ki, Y kuşağının telekomünikasyon ve 

medya sektörünü esnek, eğlenceli ve cazip bulduğunu, yenilikçi ve hızlı değişim 

gösteren sektörün gelecekte daha güçlü olacağını düşündüğünü ortaya koymaktadır. 

Türkiye’deki Y kuşağı bireylerinin %50’si büyük ölçekli, uluslar arası firmalara talep 

göstermektedir. %25’i ise kendi işini kurmak istemektedir. 1982 ve sonrası doğumlu Y 

kuşağı bireylerin toplamda 29 ülkeden 7 bin 800 kişinin katılımlarıyla gerçekleşen bir 

araştırmada Y Kuşağı’nın en çok tercih ettiği sektör teknoloji, medya ve 

telekomünikasyon olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Ayrıca Türkiye’de sektör tercihleri 

cinsiyetlere göre farklılık göstermiştir. Kadınların %58’i telekomünikasyon’u tercih 

ederken, erkeklerin %67’si tercih etmiştir. Kadınlar için ikinci sırayı hizmet ve kamu 

sektörü takip ederken, erkekler için enerji ve doğal kaynaklar ikini sırada yer almıştır. 

En az rağbet gören sektör ulaştırma ve dağıtım sektörleri olmuştur. (Deloitte, 2018). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

3.ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

3.1 Araştımanın Yöntemi 

 

 Nedensel Araştırma, araştırmalarda farklı bağımsız değişkenlere göre bağımlı 

değişkende farklılaşma olup olmadığı araştırılır (Başol, 2005). Araştırma yöntemi 

olarak nicel araştırma yöntemi esas alınararak, bağımsız değişkenlerin (yaş, cinsiyet, 

eğitim, gelir, büyüdüğü yer, baba mesleği, çalışma yılı ve motivasyon), bağımlı 

değişken (girişimcilik eğilimi) üzerinde etkileri incelenmiştir. Bu bölümde, örnekleme, 

veri toplama süreci, veri toplama aracı ve veri analizi ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. 

 

3.2 Araştıma Modeli 

 

 Araştırmanın modeli Şekil 6'da gösterilmektedir. 

 

Şekil 6: Araştırmanın Modeli 

 Bağımsız Değişkenler: Bu değişken grubunu, kişinin cinsiyeti, yaşı, eğitim 

durumu, gelir seviyesi, büyüdüğü yer, baba mesleği, çalışma yılı gibi demografik 

özellikler ve stratejik yönetimin bir alt boyutu olan çalışan motivasyonundan 

oluşturmaktadır. 
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 Bağımlı değişkenler: Girişimcilik alt boyutlarına ilişkin altı faktörden (Risk 

alabilen, fırsatları gören/değerlendiren, başarıya inanan, dışa açık, kendine güvenen, 

yenilikçi) oluşmaktadır. 

 Araştırma modelinin kurgusu, katılımcıların değişen demografik özelliklerine 

bağlı olarak, girişimcilik eğilimlerinin göstereceği farklılıkların analiz edilmesi üzerine 

oluşturulmuştur. Model üzerinden ilerlenerek, demografik özelliklerin girişimcilik 

eğilimleri üzerindeki etkileri ortaya konulabilecektir. 

 

3.3 Evren ve Örneklem 

 

 Çalışmanın araştırma grubunu, ülkemizde telekomünikasyon sektöründe  

faaliyet gösteren şirketlerin, farklı sorumluluk düzeylerinde görev alan Y kuşağı 

bireyler oluşturmaktadır. Bu amaçla sektörün öncü işletmelerinde görev alan 210 

çalışan, araştırma grubuna atanmıştır. Araştırma grubu oluşturulurken, 

telekomünikasyon sektörünü temsilen, sektörün ileri gelen firmalarının farklı 

birimlerinde, farklı sorumluluk düzeylerinde görev alan Y kuşağı çalışan bireyler 

amaçsal örnekleme yoluyla rassal olarak seçilmiştir. 

 

 Bunun yanında çalışma sırasında, veri toplama aracı olarak kullanılan, online 

anketlerin, e-posta yoluyla çalışanlara ulaştırılmasında iletilmesi noktasında; şirketlerin 

bilgi güvenliği gerekçesi uyguladıkları blokeler ve kısıtlamalar, çalışanların ankete 

katılabilmeleri ve uygulayabilmeleri önünde ciddi engeller oluşturmuştur. Şirket içi 

mail gurplarına kısa zamanda ulaşıp, daha fazla çalışanın ankete katılımı kolaylıkla 

sağlanabilecekken, daha kısıtlı bir gruba ancak sosyal medya hesapları ve kişisel mail 

adresleri vasıtasıyla ulaşılabilmiştir. 

 

3.4 Verilerin Toplanması 

 

 Araştırmanın amaçlarına ulaşabilmek için veri toplama aracı olarak anket formu 

kullanılmıştır. Hazırlanan anket formu 2 bölümden oluşmaktadır. Anket formunun 

birinci bölümde çalışanların demografik özelliklerini sorgulayan dokuz ifade 

bulunurken, ikinci bölüm girişimcilik eğiliminin ölçülmesini sağlayan 36 sorudan 
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oluşmaktadır. 5'li Likert ölçeklendirmesi "Hiçbir Zaman" (1), "Nadiren" (2), "Bazen" 

(3), "Sık Sık" (4), "Çok Sık" (5) kullanılmıştır. Anket  formu oluşturulurken; birinci 

bölüm için Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisinde yayınlanan demografik 

özellikleri belirlemeyi sağlayan anket formundan ve Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisinde Yayınlanan Ercan Yılmaz ve Ali Murat Sünbül'ün çalışmalarında 

geliştirmiş oldukları Girişimcilik Ölçeği'nden faydalanılmıştır. Çalışmalarında ölçeğin 

güvenilirlik katsayısı alfa %89,5 olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca faktörlerin 

geçerliliğine ilişkin olarak KMO testi sonucu 0,862 olarak hesaplandığı görülmüştür.  

 

3.5 Verilerin Analizi 

 

 Bu çalışmanın ölçek geliştirme boyutunda madde ortalaması, madde standart 

sapması, madde-test korelasyonu, faktör analizi, Spearman Brown Korelasyon ve 

Cronbach alfa güvenirlik katsayıları, araştırma boyutunda ise aritmetik ortalama, 

standart sapma ve bağımsız t testi tekniklerinden yararlanılmıştır. verilerin analizinde 

SPSS 24.0 programı kullanılmıştır. Çalışanların girişimcilik düzeylerinin 

değerlendirilmesi için aşağıdaki şu kriterler geliştirilmiştir (Tablo 6). 

 

Tablo 6. Girişimcilik Düzeyleri 

36-64  Çok düşük girişimcilik  

65-92  Düşük girişimcilik  

93-123  Orta düzeyde girişimcilik  

124-151  Yüksek girişimcilik  

152-180  Çok yüksek girişimcilik  

Kaynak: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21, (2009: 198). 

 

3.6 Güvenirliğe İlişkin Bulgular 

 

 Ölçüm aracı olan anketin güvenirliği farklı yöntemlerle hesaplanabilmektedir. 

Literatürde yaygın olarak kullanımı tercih edilen en yaygın yöntemlerden bir tanesi içsel 
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tutarlılık (internal consistency) yönetimiyle hesaplanan Cronbach alpha güvenilirlik 

ölçütü kullanılmıştır. Cronbach alpha değeri, 0 ile 1 arasında değer alabilen bir 

katsayıdır ve bu sayı 1’e yaklaştıkça ölçeğin güvenilirliğinin yüksek olduğu 

düşünülmektedir. Telekomükasyon sektöründe görev alan Y kuşağı çalışanların 

girişimcilik özelliklerinin ölçülmesi için kullandığımız anketin güvenirlik analizleri 

sonucu, ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0,906 bulunmuştur. 

 Faktör analizi aşamasında ankette yer alan ve girişimcilik özelliklerini 

saptamaya yarayan herbir madde için korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Hesaplanan 

korelasyon katsayıları 0,425 ile 0,809 arasında değerler almaktadır. (Tablo 10). Ortaya 

çıkan bu değerler ölçeğin ve anket formunda yer alan herbir maddenin, araştırmanın 

ölçmeyi amaçladığı özelliklerle tutarlı olduğunu ortaya koymaktadır. 

 

3.7 Geçerliliğe İlişkin Bulgular 

 

 Verilerin faktör analizine uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin ve Barlett testi ile 

SPSS 24.0 sürümünde analiz edilmiştir. Bileşenler analizinde Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) değeri 0,897 hesaplanmıştır. Barlett testi sonucu Chi-Square= 1957,094 ve 

p=0,00 olarak hesaplanmıştır. Sonuçlar göstermektedir ki faktör analizi değişkenler için 

uygundur. 

 

3.8 Demografik Özellikleri ile İlgili Bulgular 

 Tablo 7' da anketi cevaplayanların demografik özelliklerine ilişkin frekanslar 

bulunmaktadır. 
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Tablo 7. Katılımcı Özellikleri 

DEĞİŞKENLER SAYI YÜZDE DEĞİŞKENLER SAYI YÜZDE 

Cinsiyet     Aile Net Geliri     
Erkek 106 50,5 0-1600 TL 17 8,1 
Kadın 104 49,5 1600-3500 TL 70 33,3 
Toplam 210 100,0 3500-5000 TL 66 31,4 
Büyüdüğü Bölge     5000 TL ve üstü 57 27,1 
Akdeniz 9 4,3 Toplam 210 100,0 
Doğu Anadolu 5 2,4 Baba Mesleği     
Ege 17 8,1 Çalışmıyor 3 1,4 
Güney Doğu Anadolu 2 1,0 Emekli 75 35,7 
İç Anadolu 47 22,4 Esnaf-Tüccar 18 8,6 
Karadeniz 19 9,0 İşletme Sahibi 7 3,3 
Marmara 111 52,9 Memur 33 15,7 
Toplam 210 100,0 Özel Sektör 39 18,6 

  
  Serbest Meslek 35 16,7 

Eğitim Düzeyi     Toplam 210 100,0 
Lise 26 12,4 Büyüdüğü Şehir     
Yüksek Okul/Önlisans 24 11,4 Köy 10 4,8 
Lisans 131 62,4 Kasaba 13 6,2 
Yüksek Lisans 28 13,3 Küçük Şehir 48 22,9 
Doktora 1 0,5 Büyük Şehir 139 66,2 
Toplam 210 100,0 Toplam 210 100,0 
Yaş     Çalışma Süresi     
19-25 58 27,6 5 Yıldan Az 46 21,9 
26-32 108 51,0 5-10 Yıl Arası 118 56,2 
33-38 44 21,0 10 Yıldan Fazla 46 21,9 
Toplam 210 100,0 Toplam 210 100,0 

 

 Tablo 7'de yer alan veriler doğrultusunda, ankete katılan çalışanların %50,5'i 

(106 kişi) erkek ve %49,5'i (104 kişi) kadındır (Şekil 7). 

 

Şekil 7: Ankete Katılan Çalışanların Cinsiyetlerine Göre Dağılımları 

Erkek
50,50%

Kadın
49,50%

Cinsiyet
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 Çalışanların eğitim düzeyi %12,4'ü (26 kişi) lise mezunu, %11,4'ü (24 kişi) 

yüksek okul/önlisans mezunu, %62,4'ü (131 kişi) lisans mezunu, %13,3'ü (28 kişi) 

yüksek lisans mezunu ve %0.5'i (1 kişi) doktora mezunudur (Şekil 8). 

 

Şekil 8: Ankete katılan Çalışanların Eğitim Seviyeleri 

 

 Çalışanların çalışma tecrübelerine bakıldığında, %21,9'u (46 kişi) 5 yıldan daha 

az süredir çalışan, %56,2'si (116 kişi) 5 ile 10 yıl arası çalışan, %21,9'u (46 kişi) ise 10 

yıldan daha uzun süredir çalışandır (Şekil 9). 

 

 

Şekil 9: Ankete Katılan Çalışanların Tecrübe Süresilerine Göre Dağılımları 

 

12%

12%

62%

13%

1%

Eğitim Düzeyi

Lise Yüksek Okul/Önlisans Lisans Yüksek Lisans Doktora

21,9%

56,2%

21,9%

Tecrübe Süresi

5 Yıldan Az 5-10 Yıl Arası 10 Yıldan Fazla
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 Ankete katılan çalışanlar, bu çalışmada Y kuşağı için kabul edilmiş olan 1980-

1999 yılları arasında doğmuş ve en küçüğünün yaşı 19 en büyüğünün yaşı 38 olan 

çalışanlar arasından seçilmiştir. Çalışanların %27,6'sı (58 kişi) 19 yaş ve 25 yaş 

aralığındadır, %51'i (108 kişi) 26 yaş ve 32 yaş aralığındadır, %21'i (44 kişi) ise 33 yaş 

ve 38 yaş aralığındadır. Ankete katılan çalışanların yaş-katılım frekansı belirtilmiştir, 

(Şekil 10). 

 

Şekil 10: Ankete Katılan Çalışanların Yaşları 

 

 Çalışanların net gelirleri, %8,1'i (17 kişi) 1600TL ve altında gelire sahiptir, 

%33,3'ü (70 kişi) 1600 TL ve 3500TL aralığında gelire sahiptir, %31,4'ü (66 kişi) 

3500TL ve 5000TL aralığında gelire sahiptir, %27,1'i (57 kişi) ise 5000TL ve üzeri gelir 

elde etmektedir (Şekil 11). 

 

Şekil 11: Ankete Katılan Çalışanların Gelir Seviyelerine Göre Dağılımları 

2
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 Çalışanların baba mesleklerine bakıldığında, %1,4'ünün (3 kişi) çalışmadığı 

(emekli olmayan, geçim kaynağı için fiili çalışma durumunda bulunmayan), %35,7'sinin 

(75 kişi) emekli olduğu, %8,6'sının (18 kişi) esnaf olduğu, %3,3'ünün (7 kişi) işletme 

sahibi olduğu, %15,7'sinin (33 kişi) memur, %18,6'sının (39 kişi) özel sektör çalışanı, 

%16,7'sinin (35 kişi) serbest meslekle uğraşmakta olduğu görülmüştür (Şekil 12). 

 

Şekil 12: Ankete Katılan Çalışanların Baba Mesleklerine Göre Dağılımları 

 

 Ankete katılan çalışanların %4,8'i (10 kişi) köyde, %6,2'si (13 kişi) kasaba da, 

%22,9'u (48 kişi) küçük şehirde, %66,2'si (139 kişi) ise büyük şehirde büyümüşlerdir 

(Şekil 13). 

 

Şekil 13: Ankete Katılan Çalışanların Büyüdükleri Şehirlerin Dağılımları 
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 Çalışanların %4,3'ü (9 kişi) Akdeniz bölgesinde, %2,4'ü (5 kişi) Doğu Anadolu, 

%8,1'i (17 kişi) Ege, %1'i (2 kişi) Güneydoğu Anadolu, %22,4'ü (47 kişi) İç Anadolu, 

%9'u (19 kişi) Karadeniz, %52,9'u (111 kşi) ise Marmara bölgesinde büyümüşlerdir 

(Şekil 14). 

 

Şekil 14: Ankete Katılan Çalışanların Büyüdükleri Bölgelerin Dağılımları 

 

3.9 Girişimcilik Düzeyi 

 

 Ankete katılan çalışanların, aldıkları puanlara ait ortalamalar Tablo 9’da 

görülmektedir. Çalışanların girişimcilik puanları ortalaması 137,06 olarak 

hesaplanmıştır. Girişimcilik ölçeğindeki yerine baktığımızda (Tablo 6) 124-151 puan 

aralığında yer aldığını ve yüksek girişimci özelliklere sahip oldukları ortaya çıkmıştır. 

Tablo 9' da çalışanların, girişimcilik alt boyutları üzerindeki eğilimleri gösterilmiştir. 

Ortalamalar 1-5 değerleri arasında hesaplanarak, çalışanların girişimcilik eğilimlerinin, 

değişime açık olma ve kararlılık boyutlarında yoğunlaştığı sonucuna varılmıştır. 

Buradan hareketle çalışanların demografik özellikleri değiştikçe, girişimcilik 

eğilimlerinin farklılıklar gösterip göstermediği üzerine faktör analizi yapılmıştır. 

Tablo 8. Girişimcilik Düzeyi 

 

Katılımcı Sayısı En düşük En Yüksek Ortalama Standart Sapma 

Girişimcilik Düzeyi 210 98 180 137,06 16,867 

4% 3%
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53%
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Tablo 9. Girişimcilik Eğilimi 

  Katılımcı Sayısı Ortalama Standart Sapma 

Kararlılık 210 4,00 0,56 

Başarıya İnanma 210 3,79 0,65 

Fırsatları Değerlendirme 210 3,66 0,69 

Kontrol Odaklılık ve Gerektiğinde Risk Alabilme 210 3,64 0,58 

Yenilikçilik 210 3,76 0,67 

Değişime Açıklık 210 4,07 0,65 

 

3.10 Girişimcilik Eğilimleri ile İlgili Faktör Analizi Bulguları 

3.10.1 Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

 

 Anket formu üzerinden toplanan veriler için, güvenilirlik testi SPSS 24.0 

programı ile yapılımıştır. Güvenilirilik testi için ilk olarak 36 ifade ile hesaplama 

yapılmıştır ve Cronbach Alfa=0,931 olarak bulunmuştur. Faktör analizi aşamasında, 

faktör yükünün yeterince yüklenmediğinden dolayı 10 ifade analizden çıkarılmıştır. 

Kalan 26 ifade üzerinden hesaplamalar yenilenmiştir. 26 ifade için yeniden hesaplanan 

Cronbach Alfa değeri = 0,906 olarak bulunmuştur. Cronbach Alfa (α=0,906) değerinin 

0,70'in üzerinden olması durumu güvenilirlik için yeterli olduğu görülmüştür. 

 Verilerin faktör analizine uygunluğu, Barlett Sınaması ve Kaiser - Mayer - Olkin 

(KMO) değerleri SPSS 24.0 programında hesaplanmıştır. Barlett Sınaması Değeri = 

1903,479, p = 0,00 olduğu görülmüştür. KMO değeri = 0,897 olarak hesaplanmıştır. 

Sosyal bilimler alanında daha önce yapılmış olan alan yazına katkı sağlamış çalışmalar 

KMO değeri eğer 0,60’dan büyükse ve Barlett testinin anlamlı çıkması halinde verilerin 

faktör analizine uygun olduğu söylenebilir (Büyüköztürk, 2007: 126). Bunun yanında; 

0,30 ile 0.40 arasındaki faktör yükleri alt kesme noktası alınarak faktör örüntüsünün 

oluşturulabileceği belirtilmiştir (Neale ve Liebert, 1980; Akt. Yılmaz ve Sünbül, 2009: 

199). Bu doğrultuda faktör yükleri alt kesme noktası 0.40 olarak belirlenmiştir. Ortaya 

çıkan faktör yüklerinin hepsi 0,40’ın üzerinde ve 6 faktörde toplanmıştır. Ölçeğin bu tek 

faktör tarafından açıklanan toplam varyans %57,773’tür. Faktörlere dair 

isimlendirilmeler, faktör yükleri ve anlamları da dikkate alınarak Hürriyet Bilge ve 
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Vedat Bal' ın Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri üzerine yaptıkları girişimcilik eğilimi 

araştırmasından faydalanılmıştır. Ölçekte yer alan ancak ilgili faktöre yeterince 

yüklenmediği görülen maddeler (S4,S9,S15,S23,S25,S27,S30,S31,S32,S34) ölçekten 

çıkarılmıştır ve sonraki analizlere dahil edilmemişlerdir. Tablo 10' da faktör analizi 

sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 10. Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Faktörler 1 2 3 4 5 6 
S5 0,733           
S6 0,731      
S7 0,695      
S22 0,458      
S35 0,425      
S8  0,761     
S33  0,662     
S24  0,612     
S14   0,723    
S28   0,642    
S17   0,547    
S26   0,540    
S16   0,527    
S29   0,524    
S3    0,731   
S2    0,511   
S1    0,466   
S20     0,809  
S18     0,787  
S19     0,656  
S21     0,550  
S11      0,727 
S13      0,638 
S10      0,614 
S12      0,597 
S36           0,532 

Varyans Açıklama Oranı 31,549 6,031 5,595 5,228 4,757 4,572 

Cronbach Alfa 0,906 

Toplam Açıklanan Varyans Oranı 57,773 

KMO 0,897 

Barlett Sınaması Değeri 1957,094 

  

Faktör 1: Başarıya İnanma 

S5. Kendi işimi kurabilirim.  

S6. İşten zorunlu olarak ayrılsam işle ilgili kendime seçenekler oluşturabilirim.  
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S7. Zor durumlarda seçenekler oluşturabilirim .  

S22. Yeterli çabayla, her türlü sorunu ortadan kaldırabiliriz.  

S35. İş konusunda gelecekle ilgili etkili kararlar alabilirim.  

Faktör 2: Değişime Açıklık 

S8. Farklı insanlarla dostluklar kurabilirim.  

S33. İşimi gerçekleştirirken, herhangi bir ekip ya da kişiyle çalışabilirim.  

S24. Yeni bir durum ve uygulamaya adapte olmakta sorun yaşamam.  

Faktör 3: Kontrol Odaklılık ve Gerektiğinde Risk Alabilme 

S14. Hayıtımı dış etkenlere bırakmam  

S28. Karşıma çıkan fırsatları değerlendirebilirim.  

S17. Geleceği görerek ona dönük hazırlıklar yapabilirim.  

S26. Her işin bir riski vardır. İşimde her türlü riski göze alabilirim. 

S16. Risk almaktan çekinmem. 

S29. Elimdeki kaynakları bir araya getirerek verimliliğe dönüştürebilirim. 

Faktör 4: Kararlılık 

S3. İstediğim şeyi elde ettiğim zaman bunun sebebini genellikle kendi yeteneklerim 

olduğu düşünürüm. 

S2. Görevimin son derece zor olduğu zamanlarda elimden gelenin en iyisini yaparım. 

S1. İşimde geçmiş performansımdan daha iyi olabilmek için daha çok çaba harcamaya 

çalışırım. 

Faktör 5: Yenilikçilik 

S20. Yeni bir perspektiften bakmama imkan sağlayan proje ve işlerle uğraşırım. 

S18. Yeni bir şeyleri denememe imkan veren projeler üzerinde çalışmayı severim. 
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S19. Eski fikirlere ve uygulamalara meydan okumayı ve daha iyilerini araştırmayı 

severim. 

S21. Geçmişte başkaları tarafından kullanılmamış yeni yöntemlerle çalışmayı denerim. 

Faktör 6: Fırsatları Değerlendirme 

S11. Arkadaşlarıma değişik iş projelerden söz ederim. 

S13. Arkadaşlarımdan gelen bazı projelere katılmaktan çekinmem. 

S10. Kendimde farklı işler yapabilecek enerjiyi hissederim. 

S12. Yeteneklerimi uygulayabilecek alanlar oluştururum. 

S36. Farklı işlere yönelik motivasyonum ve eğilimlerim güçlüdür. 

 

Tablo 11'de faktörlere ilişkin betimleyici analiz sonuçları paylaşılmıştır. 

Tablo 11. Betimleyici İstatistik Analiz Sonuçları 

Faktörler Ortalama Standart Sapma 

Kararlılık 4,00 0,56 

Başarıya İnanma 3,79 0,65 

Fırsatları Değerlendirme 3,66 0,69 

Kontrol Odaklılık ve Gerektiğinde Risk Alabilme 3,64 0,58 

Yenilikçilik 3,76 0,67 

Değişime Açıklık 4,07 0,65 
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3.10.2 Cinsiyetin Girişimcilik Üzerine Olan Etkisi için t-Testi Analizi 

 Telekomünikasyon sektöründe çalişan Y kuşağı bireylerin, girişimcilik 

düzeylerinin cinsiyete göre karşılaştırılmasında bağımsız t testi tekniği kullanılmıştır. 

Tablo 12. Cinsiyetin Girişimcilik Üzerine Olan Etkisi için Tanımlayıcı İstatistikler 

Faktörler 
 
Cinsiyet N Ortalama 

Std. 

Sapma 
Std. 

Hata 

Kararlılık Erkek 106 3,8836 0,6034 0,0586 

Kadın 104 4,1218 0,4761 0,0467 

Başarıya İnanma Erkek 106 3,8774 0,6975 0,0677 

Kadın 104 3,7058 0,5918 0,0580 

Fırsatları Değerlendirme Erkek 106 3,6849 0,7240 0,0703 

Kadın 104 3,6250 0,6534 0,0641 

Kontrol Odaklılık ve Gerektiğinde Risk 

Alabilme 
Erkek 106 3,6368 0,5958 0,0579 

Kadın 104 3,6458 0,5673 0,0556 

Yenilikçilik Erkek 106 3,7642 0,6899 0,0670 

Kadın 104 3,7572 0,6531 0,0640 

Değişime Açıklık Erkek 106 4,0126 0,6602 0,0641 

Kadın 104 4,1314 0,6342 0,0622 

 

 Tablo 12' de yer alan veriler doğrultusunda, ankete katılan çalışan sayılarına 

bakıldığında kadınların sayıları ile erkeklerin sayıları neredeyse eşit olduğu 

görülmektedir. Kararlılık, kontrol odaklılık ve gerektiğinde risk alabilme ve değişime 

açıklık alt boyutlarında kadınların ortalamalarının daha yüksek olduğu ve standart 

sapmanın daha küçük olduğu görülmüştür. Başarıya İnanma, fırsatları değerlendirme, 

yenilikçilik alt boyutlarında ise erkeklerin ortalamaları daha yüksek olduğu 

görülmüştür. 

 

Tablo 13. Cinsiyetin Girişimcilik Alt Boyutlarına Etkisinin t Testi Analiz Sonuçları 

Faktörler t s.d p 
Kararlılık -3,171 208 0,002 
Başarıya İnanma 1,921 208 0,056 
Fırsatları Değerlendirme 0,629 208 0,530 
Kontrol Odaklılık ve Gerektiğinde Risk 

Alabilme -0,113 208 0,910 
Yenilikçilik 0,075 208 0,940 
Değişime Açıklık -1,330 208 0,185 

*p<0.05 
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 Tablo 13' te anlamlılık düzeyine bakıldığında, girişimciliğin kararlılık alt boyutu 

üzerinde cinsiyetin etkisinin olduğu bulunmuştur. Diğer alt boyutları için istatistiki 

açıdan p<0.05 şartı sağlanmadağından, anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

 

3.10.3 Yaşın Girişimcilik Üzerine Olan Etkisi için ANOVA Testi Analizi 

 

 Telekomünikasyon sektöründe çalişan Y kuşağı bireylerin, girişimcilik 

düzeylerinin cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığına dair tanımlayıcı istatistikler 

Tablo 14' te, yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA testi) sonuçları Tablo 15’ de 

sunulmuştur. 

Tablo 14. Yaşın Girişimcilik Üzerine Olan Etkisi için Tanımlayıcı İstatistikler 

 Faktörler  Yaş N Ortalama Standart Sapma Standart Hata 

Kararlılık 19-25 58 4,109 0,489 0,064 
26-32 108 3,948 0,575 0,055 
33-38 44 3,992 0,582 0,088 
Toplam 210 4,002 0,556 0,038 

Başarıya İnanma 19-25 58 3,786 0,638 0,084 
26-32 108 3,750 0,640 0,062 
33-38 44 3,905 0,699 0,105 
Toplam 210 3,792 0,651 0,045 

Fırsatları Değerlendirme 19-25 58 3,766 0,633 0,083 
26-32 108 3,572 0,703 0,068 
33-38 44 3,714 0,714 0,108 
Toplam 210 3,655 0,689 0,048 

Kontrol Odaklılık ve Gerektiğinde 

Risk Alabilme 
19-25 58 3,569 0,557 0,073 
26-32 108 3,619 0,599 0,058 
33-38 44 3,792 0,549 0,083 
Toplam 210 3,641 0,580 0,040 

Yenilikçilik 19-25 58 3,720 0,661 0,087 
26-32 108 3,766 0,690 0,066 
33-38 44 3,801 0,646 0,097 
Toplam 210 3,761 0,670 0,046 

Değişime Açıklık 19-25 58 4,011 0,664 0,087 
26-32 108 4,083 0,632 0,061 

33-38 44 4,121 0,679 0,102 

Toplam 210 4,071 0,649 0,045 

 

 Tablo 14 ve Tablo 15' de görüldüğü gibi çalışan yaşları 19-25, 26-32, 32-38 

değerleri ile aralıklandırılarak, N sayısı, ortalama değerler, standart sapma, kareler 

toplamı, serbestlik derecesi ve p değeri bulunmuştur. Anlamlılık düzeyine baktığımızda, 
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yaş grupları arasında tüm girişimcilik alt boyutları üzerinde anlamlı bir farklılık 

olmadığı; p<0.05 olmadığından dolayı görülmektedir. 

 

Tablo 15. Yaşın Girişimcilik Alt Boyutlarına Etkisinin ANOVA Testi Analiz 

Sonuçları 

    Kareler Toplamı s.d. Orta Kare p 

Kararlılık Gruplar Arası 0,991 2 0,495 0,202 
Gruplar İçi 63,564 207 0,307  
Toplam 64,555 209   

Başarıya İnanma Gruplar Arası 0,750 2 0,375 0,415 
Gruplar İçi 87,958 207 0,425  
Toplam 88,708 209   

Fırsatları Değerlendirme Gruplar Arası 1,600 2 0,800 0,186 
Gruplar İçi 97,600 207 0,471  
Toplam 99,199 209   

Kontrol Odaklılık ve 

Gerektiğinde Risk Alabilme 
Gruplar Arası 1,353 2 0,676 0,134 
Gruplar İçi 69,067 207 0,334  
Toplam 70,420 209   

Yenilikçilik Gruplar Arası 0,172 2 0,086 0,827 
Gruplar İçi 93,741 207 0,453  
Toplam 93,913 209   

Değişime Açıklık Gruplar Arası 0,333 2 0,166 0,675 
Gruplar İçi 87,596 207 0,423  
Toplam 87,929 209     

*p<0.05 
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3.10.4 Eğitim Düzeyinin Girişimcilik Üzerine Olan Etkisi için ANOVA Testi 

Analizi 

 Telekomünikasyon sektöründe çalişan Y kuşağı bireylerin, girişimcilik 

düzeylerinin eğitim düzeyine göre farklılaşıp farklılaşmadığına dair tanımlayıcı 

istatistikler Tablo 16' da, yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA testi) sonuçları 

Tablo 17’de sunulmuştur. 

Tablo 16. Eğitim Düzeyinin Girişimcilik Üzerine Olan Etkisi için Tanımlayıcı 

İstatistikler 

    N Ortalama Standart Sapma Standart Hata 

Kararlılık Lise 26 4,013 0,485 0,095 
Yüksek Okul/Önlisans 24 4,083 0,513 0,105 
Lisans 131 3,972 0,592 0,052 
Yüksek Lisans 28 4,048 0,495 0,093 
Doktora 1 4,333   
Toplam 210 4,002 0,556 0,038 

Başarıya İnanma Lise 26 3,908 0,620 0,122 
Yüksek Okul/Önlisans 24 3,892 0,800 0,163 
Lisans 131 3,740 0,658 0,057 
Yüksek Lisans 28 3,843 0,512 0,097 
Doktora 1 3,800   
Toplam 210 3,792 0,651 0,045 

Fırsatları 

Değerlendirme 
Lise 26 3,723 0,700 0,137 
Yüksek Okul/Önlisans 24 3,742 0,645 0,132 
Lisans 131 3,614 0,714 0,062 
Yüksek Lisans 28 3,714 0,622 0,117 
Doktora 1 3,600   
Toplam 210 3,655 0,689 0,048 

Kontrol Odaklılık ve 

Gerektiğinde Risk 

Alabilme 

Lise 26 3,615 0,567 0,111 
Yüksek Okul/Önlisans 24 3,868 0,532 0,109 
Lisans 131 3,599 0,602 0,053 
Yüksek Lisans 28 3,679 0,513 0,097 
Doktora 1 3,333   
Toplam 210 3,641 0,580 0,040 

Yenilikçilik Lise 26 3,904 0,697 0,137 
Yüksek Okul/Önlisans 24 3,781 0,631 0,129 
Lisans 131 3,708 0,700 0,061 
Yüksek Lisans 28 3,866 0,529 0,100 
Doktora 1 3,500   
Toplam 210 3,761 0,670 0,046 

Değişime Açıklık Lise 26 3,910 0,677 0,133 

Yüksek Okul/Önlisans 24 4,139 0,621 0,127 

Lisans 131 4,097 0,646 0,056 
Yüksek Lisans 28 4,024 0,666 0,126 

Doktora 1 4,667   
Toplam 210 4,071 0,649 0,045 
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Tablo 17. Eğitim Düzeyinin Girişimcilik Alt Boyutlarına Etkisinin ANOVA Testi 

Analiz Sonuçları 

    Kareler Toplamı s.d. Orta Kare p 

Kararlılık Gruplar Arası 0,448 4 0,112 0,838 
Gruplar İçi 64,107 205 0,313  
Toplam 64,555 209   

Başarıya İnanma Gruplar Arası 1,007 4 0,252 0,671 
Gruplar İçi 87,701 205 0,428  
Toplam 88,708 209   

Fırsatları Değerlendirme Gruplar Arası 0,625 4 0,156 0,861 
Gruplar İçi 98,574 205 0,481  
Toplam 99,199 209   

Kontrol Odaklılık ve Gerektiğinde 

Risk Alabilme 
Gruplar Arası 1,617 4 0,404 0,310 
Gruplar İçi 68,803 205 0,336  
Toplam 70,420 209   

Yenilikçilik Gruplar Arası 1,285 4 0,321 0,585 
Gruplar İçi 92,628 205 0,452  
Toplam 93,913 209   

Değişime Açıklık Gruplar Arası 1,286 4 0,322 0,552 

Gruplar İçi 86,643 205 0,423  
Toplam 87,929 209     

*p<0.05 

 Tablo 16 ve 17' de çalışanların eğitim düzeyine ilişkin lise, yüksek 

okul/önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde kişi sayıları, ortalamalar, 

standart sapma, kareler toplam, serbestlik derecesi ve p değeri bulunmuştur. 

Çalışanların eğitim düzeyinin girişimcilik eğilimi p değeri 0.05' ten daha küçük 

olmadığından anlamlı bir farklılık olduğu söylenememektedir. 

  



63 

 

3.10.5 Çalışma Yılının Girişimcilik Üzerine Olan Etkisi için ANOVA Testi Analizi 

 Telekomünikasyon sektöründe çalişan Y kuşağı bireylerin, girişimcilik 

düzeylerinin çalışma sürelerine göre farklılaşıp farklılaşmadığına dair tanımlayıcı 

istatistikler Tablo 18' da, yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA testi) sonuçları 

Tablo 19’ de sunulmuştur. 

Tablo 18. Çalışma Yılının Girişimcilik Üzerine Olan Etkisi için Tanımlayıcı 

İstatistikler 

    N Ortalama Standart Sapma Standart Hata 

Kararlılık 5 yıldan az 118 3,994 0,519 0,048 

5-10 Yıl 46 3,819 0,643 0,095 

10 yıldan fazla 46 4,203 0,494 0,073 

Toplam 210 4,002 0,556 0,038 

Başarıya İnanma 5 yıldan az 118 3,727 0,635 0,058 

5-10 Yıl 46 3,748 0,687 0,101 

10 yıldan fazla 46 4,004 0,626 0,092 

Toplam 210 3,792 0,651 0,045 

Fırsatları Değerlendirme 5 yıldan az 118 3,686 0,682 0,063 

5-10 Yıl 46 3,487 0,613 0,090 

10 yıldan fazla 46 3,743 0,761 0,112 

Toplam 210 3,655 0,689 0,048 

Kontrol Odaklılık ve 

Gerektiğinde Risk Alabilme 

5 yıldan az 118 3,605 0,603 0,055 

5-10 Yıl 46 3,605 0,539 0,079 

10 yıldan fazla 46 3,772 0,555 0,082 

Toplam 210 3,641 0,580 0,040 

Yenilikçilik 5 yıldan az 118 3,786 0,671 0,062 

5-10 Yıl 46 3,587 0,642 0,095 

10 yıldan fazla 46 3,870 0,679 0,100 

Toplam 210 3,761 0,670 0,046 

Değişime Açıklık 5 yıldan az 118 4,071 0,639 0,059 

5-10 Yıl 46 3,986 0,604 0,089 

10 yıldan fazla 46 4,159 0,716 0,106 

Toplam 210 4,071 0,649 0,045 
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Tablo 19. Çalışma Yılının Girişimcilik Alt Boyutlarına Etkisinin ANOVA Testi 

Analiz Sonuçları 

    Kareler Toplamı s.d. Orta Kare p 

Kararlılık Gruplar Arası 3,407 2 1,703 0,004 
Gruplar İçi 61,148 207 0,295  
Toplam 64,555 209   

Başarıya İnanma Gruplar Arası 2,661 2 1,330 0,043 
Gruplar İçi 86,047 207 0,416  
Toplam 88,708 209   

Fırsatları Değerlendirme Gruplar Arası 1,776 2 0,888 0,154 
Gruplar İçi 97,424 207 0,471  
Toplam 99,199 209   

Kontrol Odaklılık ve 

Gerektiğinde Risk Alabilme 
Gruplar Arası 1,003 2 0,501 0,227 
Gruplar İçi 69,417 207 0,335  
Toplam 70,420 209   

Yenilikçilik Gruplar Arası 2,009 2 1,005 0,107 
Gruplar İçi 91,904 207 0,444  
Toplam 93,913 209   

Değişime Açıklık Gruplar Arası 0,696 2 0,348 0,439 

Gruplar İçi 87,233 207 0,421  
Toplam 87,929 209     

 

 Tablo 18 ve 19' da çalışma yılı 5 yıldan az, 5-10 yıl arası, 10 yıldan fazla 

şeklinde aralıklandırılarak, N sayısı, ortalamalar, standart sapma, kareler toplamı 

serbestlik derecesi, p değeri hesaplanmıştır. Çalışma yılının girişimcilik eğilimine etkisi, 

girişimcilik alt boyutlarından kararlılık ve başarıya inanç üzerinde p<0.05 olması 

dolayısıyla anlamlı farklılıklar olduğu söylenebilmektedir. Fırsatları değerlendirme, 

kontrol odaklılık ve gerektiğinde risk alabilme, yenilikçilik, değişime açıklık alt 

boyutları üzerinde p<0.05 olmadığından anlamlı farklılık olduğu söylenememektedir. 
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3.10.6 Gelir Seviyesinin Girişimcilik Üzerine Olan Etkisi için ANOVA Testi 

Analizi 

 Telekomünikasyon sektöründe çalişan Y kuşağı bireylerin, girişimcilik 

düzeylerinin gelir seviyesine göre farklılaşıp farklılaşmadığına dair tanımlayıcı 

istatistikler Tablo 21' de, yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA testi) sonuçları 

Tablo 22’ de sunulmuştur. 

Tablo 20. Gelir Seviyesinin Girişimcilik Üzerine Olan Etkisi için Tanımlayıcı 

İstatistikler 

    N 
Ortala

ma 
Standart 

Sapma 
Standart 

Hata 
Kararlılık 0-1600 TL 17 4,157 0,614 0,149 
 1600-3500 TL 70 4,024 0,527 0,063 
 3500-5000 TL 66 3,929 0,515 0,063 
 5000 TL ve üstü 57 4,012 0,617 0,082 
 Toplam 21 4,002 0,556 0,038 
Başarıya İnanma 0-1600 TL 17 4,024 0,724 0,176 
 1600-3500 TL 70 3,734 0,687 0,082 
 3500-5000 TL 66 3,770 0,575 0,071 
 5000 TL ve üstü 57 3,821 0,669 0,089 
 Toplam 21

0 
3,792 0,651 0,045 

Fırsatları Değerlendirme 0-1600 TL 17 3,788 0,904 0,219 
 1600-3500 TL 70 3,571 0,712 0,085 
 3500-5000 TL 66 3,718 0,605 0,074 
 5000 TL ve üstü 57 3,646 0,686 0,091 
 Toplam 21 3,655 0,689 0,048 
Kontrol Odaklılık ve 

Gerektiğinde Risk Alabilme 
0-1600 TL 17 3,618 0,716 0,174 

 1600-3500 TL 70 3,645 0,565 0,068 
 3500-5000 TL 66 3,669 0,539 0,066 
 5000 TL ve üstü 57 3,611 0,614 0,081 
 Toplam 21 3,641 0,580 0,040 
Yenilikçilik 0-1600 TL 17 3,882 0,662 0,161 
 1600-3500 TL 70 3,750 0,657 0,078 
 3500-5000 TL 66 3,746 0,656 0,081 
 5000 TL ve üstü 57 3,754 0,719 0,095 
 Toplam 21 3,761 0,670 0,046 
Değişime Açıklık 0-1600 TL 17 4,353 0,595 0,144 
 1600-3500 TL 70 4,038 0,615 0,074 
 3500-5000 TL 66 4,091 0,676 0,083 
 5000 TL ve üstü 57 4,006 0,665 0,088 
  Toplam 21 4,071 0,649 0,045 

 

  



66 

 

Tablo 21. Gelir Seviyesinin Girişimcilik Alt Boyutlarına Etkisinin ANOVA Testi 

Analiz Sonuçları 

    
Kareler 

Toplamı 
s.d. 

Orta 

Kare 
p 

Kararlılık Gruplar Arası 0,795 3 0,265 0,465 
 Gruplar İçi 63,760 206 0,310  
 Toplam 64,555 209   
Başarıya İnanma Gruplar Arası 1,225 3 0,408 0,412 
 Gruplar İçi 87,482 206 0,425  
 Toplam 88,708 209   
Fırsatları Değerlendirme Gruplar Arası 1,059 3 0,353 0,529 
 Gruplar İçi 98,140 206 0,476  
 Toplam 99,199 209   
Kontrol Odaklılık ve 

Gerektiğinde Risk Alabilme 
Gruplar Arası 0,114 3 0,038 0,953 

 Gruplar İçi 70,306 206 0,341  
 Toplam 70,420 209   
Yenilikçilik Gruplar Arası 0,276 3 0,092 0,895 
 Gruplar İçi 93,638 206 0,455  
 Toplam 93,913 209   
Değişime Açıklık Gruplar Arası 1,695 3 0,565 0,259 
 Gruplar İçi 86,233 206 0,419  
  Toplam 87,929 209     

 

 Tablo 20 ve tablo 21'de çalışanların aylık net gelirleri 0-1600TL, 1600TL-

3500TL, 3500TL-5000TL, 5000TL ve üzeri şeklinde aralıklandırılarak, N sayısı, 

ortalamalar, standart sapma değerleri, kareler toplamı, serbestlik derecesi, p değeri 

bulunmuştur. Aylık net gelirin girişimcilik eğilimi üzerinde anlamlı farklılıklar olduğu 

p>0.05 söylenememektedir. 

 

3.10.7 Baba Mesleğinin Girişimcilik Üzerine Etkisinin ANOVA Testi Analizi 

 

 Telekomünikasyon sektöründe çalişan Y kuşağı bireylerin, girişimcilik 

düzeylerinin baba mesleğine göre farklılaşıp farklılaşmadığına dair tanımlayıcı 

istatistikler Tablo 22' de, yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA testi) sonuçları 

Tablo 23’ te sunulmuştur. 
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Tablo 22. Baba Mesleğinin Girişimcilik Üzerine Olan Etkisi için Tanımlayıcı 

İstatistikler 

    N Ortalama Standart Sapma Standart Hata 

Kararlılık Çalışmıyor 3 4,222 0,509 0,294 

Emekli 75 3,964 0,597 0,069 

Esnaf-Tüccar 18 3,889 0,524 0,123 

İşletme Sahibi 7 4,000 0,471 0,178 

Memur 33 4,030 0,709 0,123 

Özel Sektör 39 4,068 0,454 0,073 

Serbest Meslek 35 4,019 0,457 0,077 

Toplam 210 4,002 0,556 0,038 

Başarıya İnanma Çalışmıyor 3 4,400 0,529 0,306 

Emekli 75 3,723 0,645 0,074 

Esnaf-Tüccar 18 3,911 0,558 0,132 

İşletme Sahibi 7 3,657 0,650 0,246 

Memur 33 3,764 0,603 0,105 

Özel Sektör 39 3,872 0,633 0,101 

Serbest Meslek 35 3,794 0,777 0,131 

Toplam 210 3,792 0,651 0,045 

Fırsatları Değerlendirme Çalışmıyor 3 4,133 0,757 0,437 

Emekli 75 3,619 0,700 0,081 

Esnaf-Tüccar 18 3,678 0,633 0,149 

İşletme Sahibi 7 3,000 0,833 0,315 

Memur 33 3,594 0,662 0,115 

Özel Sektör 39 3,800 0,682 0,109 

Serbest Meslek 35 3,709 0,648 0,109 

Toplam 210 3,655 0,689 0,048 

Kontrol Odaklılık ve 

Gerektiğinde Risk Alabilme 

Çalışmıyor 3 4,222 0,839 0,484 

Emekli 75 3,649 0,577 0,067 

Esnaf-Tüccar 18 3,843 0,550 0,130 

İşletme Sahibi 7 3,452 0,478 0,181 

Memur 33 3,460 0,512 0,089 

Özel Sektör 39 3,684 0,661 0,106 

Serbest Meslek 35 3,633 0,534 0,090 

Toplam 210 3,641 0,580 0,040 

Yenilikçilik Çalışmıyor 3 4,500 0,866 0,500 

Emekli 75 3,717 0,657 0,076 

Esnaf-Tüccar 18 4,014 0,615 0,145 

İşletme Sahibi 7 3,429 0,535 0,202 

Memur 33 3,576 0,714 0,124 

Özel Sektör 39 3,865 0,671 0,107 

Serbest Meslek 35 3,786 0,633 0,107 

Toplam 210 3,761 0,670 0,046 

Değişime Açıklık Çalışmıyor 3 4,889 0,192 0,111 

Emekli 75 4,031 0,596 0,069 

Esnaf-Tüccar 18 4,352 0,542 0,128 

İşletme Sahibi 7 3,952 0,780 0,295 

Memur 33 3,949 0,713 0,124 

Özel Sektör 39 4,103 0,803 0,129 

Serbest Meslek 35 4,048 0,486 0,082 

Toplam 210 4,071 0,649 0,045 
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Tablo 23. Baba Mesleğinin Girişimcilik Alt Boyutlarına Etkisinin ANOVA Testi 

Analiz Sonuçları 

    Kareler Toplamı s.d. Orta Kare p 

Kararlılık Gruplar Arası 0,690 6 0,115 0,900 
Gruplar İçi 63,865 203 0,315  
Toplam 64,555 209   

Başarıya İnanma Gruplar Arası 2,127 6 0,355 0,547 
Gruplar İçi 86,581 203 0,427  
Toplam 88,708 209   

Fırsatları Değerlendirme Gruplar Arası 4,841 6 0,807 0,114 
Gruplar İçi 94,358 203 0,465  
Toplam 99,199 209   

Kontrol Odaklılık ve 

Gerektiğinde Risk Alabilme 
Gruplar Arası 3,158 6 0,526 0,152 
Gruplar İçi 67,262 203 0,331  
Toplam 70,420 209   

Yenilikçilik Gruplar Arası 5,289 6 0,882 0,065 
Gruplar İçi 88,624 203 0,437  
Toplam 93,913 209   

Değişime Açıklık Gruplar Arası 4,190 6 0,698 0,124 

Gruplar İçi 83,739 203 0,413  
Toplam 87,929 209     

 

 Tablo 22 ve 23' te çalışanları baba mesleğinin N sayısı, ortalamaları, standart 

sapma değerleri, kareler toplamı, serbestlik derecesi, p değeri bulunmuştur. Baba 

mesleğinin girişimcilik eğilimi üzerinde p>0.05 olduğundan anlamlı farklılıklardan söz 

edilememektedir. 

3.10.8 Büyüdükleri Bölgenin Girişimcilik Üzerine Olan Etkisi için ANOVA Testi 

Analizi 

 Telekomünikasyon sektöründe çalişan Y kuşağı bireylerin, girişimcilik 

düzeylerinin büyüdükleri bölgeye göre farklılaşıp farklılaşmadığına dair tanımlayıcı 

istatistikler Tablo 24 'te, yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA testi) sonuçları 

Tablo 25' de sunulmuştur. 
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Tablo 24. Büyüdükleri Bölgenin Girişimcilik Üzerine Olan Etkisi için Tanımlayıcı 

İstatistikler 

    N Ortalama Standart Sapma Standart Hata 

Kararlılık Marmara 111 3,991 0,513 0,049 

Ege 17 4,039 0,551 0,134 

Karadeniz 19 4,070 0,551 0,126 

Akdeniz 9 3,815 0,530 0,177 

İç Anadolu 47 4,064 0,665 0,097 

Doğu Anadolu 5 3,600 0,279 0,125 

Gündeydoğu Anadolu 2 4,000 0,943 0,667 

Toplam 210 4,002 0,556 0,038 

Başarıya İnanma Marmara 111 3,705 0,642 0,061 

Ege 17 3,824 0,552 0,134 

Karadeniz 19 3,684 0,423 0,097 

Akdeniz 9 3,600 0,592 0,197 

İç Anadolu 47 4,115 0,679 0,099 

Doğu Anadolu 5 3,320 0,912 0,408 

Gündeydoğu Anadolu 2 3,900 0,707 0,500 

Toplam 210 3,792 0,651 0,045 

Fırsatları Değerlendirme Marmara 111 3,569 0,690 0,066 

Ege 17 3,918 0,629 0,152 

Karadeniz 19 3,516 0,644 0,148 

Akdeniz 9 3,511 0,701 0,234 

İç Anadolu 47 3,864 0,684 0,100 

Doğu Anadolu 5 3,360 0,740 0,331 

Gündeydoğu Anadolu 2 4,000 0,283 0,200 

Toplam 210 3,655 0,689 0,048 

Kontrol Odaklılık ve 

Gerektiğinde Risk Alabilme 

Marmara 111 3,599 0,568 0,054 

Ege 17 3,882 0,543 0,132 

Karadeniz 19 3,439 0,504 0,116 

Akdeniz 9 3,259 0,678 0,226 

İç Anadolu 47 3,812 0,589 0,086 

Doğu Anadolu 5 3,533 0,545 0,244 

Gündeydoğu Anadolu 2 3,833 0,236 0,167 

Toplam 210 3,641 0,580 0,040 

Yenilikçilik Marmara 111 3,764 0,647 0,061 

Ege 17 4,162 0,593 0,144 

Karadeniz 19 3,592 0,668 0,153 

Akdeniz 9 3,639 0,453 0,151 

İç Anadolu 47 3,729 0,755 0,110 

Doğu Anadolu 5 3,300 0,570 0,255 

Gündeydoğu Anadolu 2 4,250 0,354 0,250 

Toplam 210 3,761 0,670 0,046 

Değişime Açıklık Marmara 111 4,039 0,621 0,059 

Ege 17 4,255 0,821 0,199 

Karadeniz 19 3,965 0,457 0,105 

Akdeniz 9 4,037 0,423 0,141 

İç Anadolu 47 4,170 0,712 0,104 

Doğu Anadolu 5 3,600 0,925 0,414 

Gündeydoğu Anadolu 2 4,333 0,471 0,333 

Toplam 210 4,071 0,649 0,045 
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Tablo 25. Büyüdükleri Bölgenin Girişimcilik Alt Boyutlarına Etkisinin ANOVA 

Testi Analiz Sonuçları 

    Kareler Toplamı s.d. Orta Kare p 

Kararlılık Gruplar Arası 1,428 6 0,238 0,598 
Gruplar İçi 63,127 203 0,311  
Toplam 64,555 209   

Başarıya İnanma Gruplar Arası 7,457 6 1,243 0,006 
Gruplar İçi 81,251 203 0,400  
Toplam 88,708 209   

Fırsatları Değerlendirme Gruplar Arası 5,264 6 0,877 0,083 
Gruplar İçi 93,935 203 0,463  
Toplam 99,199 209   

Kontrol Odaklılık ve 

Gerektiğinde Risk Alabilme 
Gruplar Arası 4,782 6 0,797 0,025 
Gruplar İçi 65,638 203 0,323  
Toplam 70,420 209   

Yenilikçilik Gruplar Arası 4,997 6 0,833 0,082 
Gruplar İçi 88,916 203 0,438  
Toplam 93,913 209   

Değişime Açıklık Gruplar Arası 2,622 6 0,437 0,401 

Gruplar İçi 85,307 203 0,420  
Toplam 87,929 209     

 

 Tablo 24 ve Tablo 25' da çalışanların hangi Türkiye'de hangi bölgede 

büyüdüklerinin N sayısı, ortalamaları, standart sapma değerleri, kareler toplamı, 

serbestlilk derecesi, p değeri bulunmuştur. Bölgere bakıldığında girişimcilik alt 

boyutlarından başarıya inanç, kontrol odaklılık ve gerektiğinde risk alabilme üzerinde 

büyüdükleri bölgenin p<0.05 değerini sağladığından anlamlı bir farklılık olduğu 

söylenebilir. Ancak diğer alt boyutlar, kararlılık, fırsatları değerlendirme, yenilikçilik ve 

değişime açıklık üzerinde büyüdükleri bölgenin p>0.05 olduğundan anlamlı bir farklılık 

oluşturduğu söylenememektedir. 

 

3.10.9 Büyüdükleri Şehrin Girişimcilik Üzerine Olan Etkisi için ANOVA Testi 

Analizi 

 

 Telekomünikasyon sektöründe çalişan Y kuşağı bireylerin, girişimcilik 

düzeylerinin büyüdükleri şehire göre farklılaşıp farklılaşmadığına dair tanımlayıcı 

istatistikler Tablo 26' da, yapılan tek yönlü varyans analizi (ANOVA testi) sonuçları 

Tablo 27’de sunulmuştur. 
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Tablo 26. Büyüdükleri Şehrin Girişimcilik Üzerine Olan Etkisi için Tanımlayıcı 

İstatistikler 

    N Ortalama Standart Sapma Standart Hata 

Kararlılık Köy 10 4,467 0,571 0,181 
Kasaba 13 4,205 0,586 0,163 
Küçük Şehir 48 4,028 0,518 0,075 
Büyük Şehir 139 3,940 0,549 0,047 
Toplam 210 4,002 0,556 0,038 

Başarıya İnanma Köy 10 3,900 0,519 0,164 
Kasaba 13 3,785 0,709 0,197 
Küçük Şehir 48 3,858 0,657 0,095 
Büyük Şehir 139 3,763 0,657 0,056 
Toplam 210 3,792 0,651 0,045 

Fırsatları Değerlendirme Köy 10 3,800 0,525 0,166 
Kasaba 13 3,492 0,807 0,224 
Küçük Şehir 48 3,800 0,626 0,090 
Büyük Şehir 139 3,610 0,705 0,060 
Toplam 210 3,655 0,689 0,048 

Kontrol Odaklılık ve 

Gerektiğinde Risk Alabilme 
Köy 10 3,733 0,492 0,156 
Kasaba 13 3,449 0,800 0,222 
Küçük Şehir 48 3,729 0,544 0,079 
Büyük Şehir 139 3,622 0,575 0,049 
Toplam 210 3,641 0,580 0,040 

Yenilikçilik Köy 10 3,900 0,615 0,194 
Kasaba 13 3,750 0,729 0,202 
Küçük Şehir 48 3,813 0,725 0,105 
Büyük Şehir 139 3,734 0,654 0,055 
Toplam 210 3,761 0,670 0,046 

Değişime Açıklık Köy 10 4,167 0,451 0,143 

Kasaba 13 4,000 0,624 0,173 

Küçük Şehir 48 4,056 0,729 0,105 

Büyük Şehir 139 4,077 0,639 0,054 
Toplam 210 4,071 0,649 0,045 
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Tablo 27. Büyüdükleri Şehrin Girişimcilik Alt Boyutlarına Etkisinin ANOVA 

Testi Analiz Sonuçları 

    Kareler Toplamı s.d. Orta Kare p 

Kararlılık Gruplar Arası 3,261 3 1,087 0,013 
Gruplar İçi 61,294 206 0,298  
Toplam 64,555 209   

Başarıya İnanma Gruplar Arası 0,449 3 0,150 0,790 
Gruplar İçi 88,259 206 0,428  
Toplam 88,708 209   

Fırsatları Değerlendirme Gruplar Arası 1,844 3 0,615 0,275 
Gruplar İçi 97,355 206 0,473  
Toplam 99,199 209   

Kontrol Odaklılık ve 

Gerektiğinde Risk Alabilme 
Gruplar Arası 0,988 3 0,329 0,405 
Gruplar İçi 69,433 206 0,337  
Toplam 70,420 209   

Yenilikçilik Gruplar Arası 0,425 3 0,142 0,817 
Gruplar İçi 93,489 206 0,454  
Toplam 93,913 209   

Değişime Açıklık Gruplar Arası 0,173 3 0,058 0,939 

Gruplar İçi 87,756 206 0,426  
Toplam 87,929 209     

 

 Tablo 26 ve 27' de çalışanların büyüdükleri şehirlerin köy, kasaba, küçük şehir, 

büyük şehir olması durumlarında N sayısı, ortalamalar, standart sapma değerleri, kareler 

toplamı, serbestlik derecesi, p değeri bulunmuştur. Çalışanların büyüdükleri şehrin 

girişimcilik alt boyutlarından kararlılık üzerinde, p<0.05 değerini sağladığı ve anlamlı 

bir farklılık olduğu söylenebilir. Ancak diğer alt boyutlar üzerinde Başarıya inanç, 

fırsatları değerlendirme, kontrol odaklılık ve gerektiğinde risk alabilme, yenilikçilik, 

değişime açıklık üzerinde p>0.05 olduğundan, anlamlı farklılıklar oluşturduğu 

söylenemez. 
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BULGULAR 

 

𝐻1𝑎: Telekomünikasyon sektöründe çalışan Y kuşağı bireylerin cinsiyetleri ile 

girişimcilik eğilimleri arasında farklılık vardır. 

 Çalışanların cinsiyetlerine göre girişimcilik eğiliminin farklılaşacağı 

varsayımından hareketle yapılan t-testi analizi sonuçlarına göre (Tablo 14), bu varsayım 

girişimciliği alt boyutlarından kararlılık faktörü için p<0.05 değeri sağlandığından 

anlamlı bir farklılık olduğu söylenebilir. Bu bağlamda ankete katılan çalışanlar arasında 

kadınlar erkeklere göre daha kararlıdır. Girişimciliğin diğer boyutlarında cinsiyete göre 

p<0.05 olmadığından, istatistik açısında anlamlı bir farklılık olduğu söylenememektedir. 

Bu sebeple 𝐻1𝑎 hipotezi kısmen kabul edilmiştir. 

𝐻1𝑏: Telekomünikasyon sektöründe çalışan Y kuşağı bireylerin yaşları ile girişimcilik 

eğilimleri arasında farklılık vardır. 

 Çalışanların yaşlarına göre girişimcilik eğiliminin farklılaşacağı varsayımından 

hareketle ankete katılan çalışanların yaşları 19-25, 26-32 ve 32-38 yaşları aralığında 

gruplandırılmıştır. Anova testi analiz sonuçlarına değerlendirildiğinde, (alt boyutlar için 

P1:başarıya inanç, P2:değişime açıklık, P3:kontrol odaklılık ve gerektiğinde risk 

alabilmek, P4:kararlılık, P5:yenilikçilik, P6:fırsatları değerlendirme olarak belirlenmiştir) 

istatistik açısından  anlamlı farklılıklar olduğu söylenememektedir, [𝑃1: 0,415; 𝑃2: 

0,675; 𝑃3: 0,134; 𝑃4: 0,202; 𝑃5: 0,827; 𝑃6: 0,186], tüm alt boyutlar için p değeri 

0.05’den büyüktür. Bu sebeple 𝐻1𝑏 hipotezi reddedilmiştir. 

𝐻1𝑐: Telekomünikasyon sektöründe çalışan Y kuşağı bireylerin eğitim düzeyleri ile 

girişimcilik eğilimleri arasında farklılık vardır. 

 Çalışanların eğitim düzeyine göre girişimcilik eğiliminin farklılaşacağı 

varsayımından hareketle çalışanların lise, yüksek okul/önlisans, lisans, yüksek lisans 

veya doktora mezunu olması durumları ile girişimcilik eğilimleri arasında [P1: 0,671; 

P2: 0,552; P3: 0,310;  P4: 0,838; P5: 0,585; P6: 0,861], p>0.05 olduğundan anlamlı 

farklılıklar oluşmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Bu sebeple 𝐻1𝑐 hipotezi reddedilmiştir. 
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𝐻1𝑑: Telekomünikasyon sektöründe çalışan Y kuşağı bireylerin aylık net gelirleri ile 

girişimcilik eğilimleri arasında farklılık vardır. 

Çalışanların aylık net gelir düzeyine göre girişimcilik eğiliminin farklılaşacağı 

varsayımından hareketle yapılan anova testi analizi sonuçlarına göre, [P1: 0,412; P2: 

0,259; P3: 0,953; P4: 0,465; P5: 0,895; P6: 0,529], p>0.05 olduğundan, aylık net gelirin 

girişimcilik eğilimi üzerinde anlamlı farklılıklara yol açtığı söylenememektedir. Bu 

sebeple 𝐻1𝑑 hipotezi reddedilmiştir. 

𝐻1𝑒: Telekomünikasyon sektöründe çalışan Y kuşağı bireylerin baba meslekleri ile 

girişimcilik eğilimleri arasında farklılık vardır. 

 Çalışanların baba mesleğine göre girişimcilik eğiliminin farklılaşacağı 

varsayımından hareketle yapılan anova testi analizi sonuçlarına göre [𝑃1: 0,547; 𝑃2: 

0,124; 𝑃3: 0,152; 𝑃4: 0,900; 𝑃5: 0,065; 𝑃6: 0,114], p>0.05 olduğundan, baba mesleğinin 

girişimcilik eğilimi üzerinde anlamlı farklılıklara yol açtığı söylenememektedir. Bu 

sebeple 𝐻1𝑒 hipotezi reddedilmiştir. 

𝐻1𝑓: Telekomünikasyon sektöründe çalışan Y kuşağı bireylerin büyüdükleri bölge ile 

girişimcilik eğilimleri arasında farklılık vardır. 

 Çalışanların Türkiye’de hangi bölgede büyüdüklerine göre girişimcilik 

eğiliminin farklılaşacağı varsayımından hareketle yapılan Anova testi analiz sonuçlarına 

göre, [P1: 0,006; P2: 0,401; P3: 0,025; P4: 0,598; P5: 0,082; P6: 0,083] bölgere 

bakıldığında girişimcilik alt boyutlarından başarıya inanç, kontrol odaklılık ve 

gerektiğinde risk alabilme üzerinde (P1: 0,006, P3: 0,025), p<0.05 sağlandığından 

anlamlı farklılıklara yol açtığı söylenebilmektedir. Buna göre başarıya inancın en 

yüksek olduğu çalışan grubunun İç Anadolu bölgesinde büyüdüğü sonucu ortaya 

çıkmıştır. Kontrol odaklılık ve gerektiğinde risk alabilme özelliğinin en yüksek olduğu 

bölge Ege bölgesinde büyüyen çalışan grubu olduğu ortaya çıkmıştır. Girişimciliğin 

diğer alt boyutları için (P2: 0,401P4: 0,598; P5: 0,082; P6: 0,083), p>0.05 olduğundan, 

çalışanların büyüdükleri bölgenin girişimcilik eğilimleri üzerinde anlamlı farklılıkların 

olduğu söylenememektedir. Bu sebeple 𝐻1𝑓 hipotezi kısmen kabul edilmiştir. 
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𝐻1𝑔: Telekomünikasyon sektöründe çalışan Y kuşağı bireylerin büyüdükleri şehir ile 

girişimcilik eğilimleri arasında farklılık vardır. 

Çalışanların hangi şehirde büyüdüklerine göre girişimcilik eğiliminin 

farklılaşacağı varsayımından hareketle yapılan Anova testi sonuçlarına göre, [𝑃1: 0,790; 

𝑃2: 0,939; 𝑃3: 0,405; 𝑃4: 0,013; 𝑃5: 0,817; 𝑃6: 0,275], kararlılık alt boyutu üzerinde (𝑃4: 

0,013), p<0.05 sağlandığından, anlamlı farklılıklardan söz etmek mümkündür. Buna 

göre büyük şehirlerden, küçük şehirlere doğru gittikçe en yüksek kararlılık köyde 

büyümüş olan çalışanlarda olduğu ortaya çıkmıştır. Köylerden büyük şehirlere doğru 

ilerlendikçe çalışan grubun kararlılık oranının azaldığı yorumu yapılabilmektedir. 

Girişimciliğin diğer alt boyutları (𝑃1: 0,790; 𝑃2: 0,939; 𝑃3: 0,405; 𝑃5: 0,817; 𝑃6: 0,275 

için, p>0.05 olduğundan, çalışanların büyüdükleri şehirlerin, girişimcilik eğilimleri 

üzerinde anlamlı farklılıkların olduğu söylenememektedir. Bu sebeple 𝐻1𝑔 hipotezi 

kısmen kabul edilmiştir. 

𝐻1ℎ: Telekomünikasyon sektöründe çalışan Y kuşağı bireylerin çalışma tecrübeleri ile 

girişimcilik eğilimleri arasında farklılık vardır. 

 Katılımcıların, çalışma yılları düzeyine göre girişimcilik eğiliminin 

farklılaşacağı varsayımından hareketle çalışma süreleri 5 yıldan az, 5 ve 10 yıl arası, 10 

yıldan fazla olacak şekilde gruplandırılmıştır. Anova testi analiz sonuçlarına göre, [𝑃1: 

0,043; 𝑃2: 0,439; 𝑃3: 0,227; 𝑃4: 0,004; 𝑃5: 0,107; 𝑃6: 0,154] çalışma yılına göre 

girişimcilik eğilimi, girişimciliğin alt boyutlarından kararlılık ve başarıya inanç 

üzerinde (𝑃1: 0,043; 𝑃4: 0,004), p<0.05 değeri sağlandığı ve anlamlı farklılık oluştuğu 

sonucu ortaya çıkmıştır. Buna göre kararlılığı en yüksek grubun 10 yıl ve daha üzeri 

çalışan grup olduğu gözlemlenmiştir. Kararlılığı en düşük grup ise 5 ile 10 yıl arası 

çalışan grup olmuştur, bu durum çalışanların farklı işler yapmayı istemeleri ve farklı 

arayışlar içinde olduğu şeklinde yorumlanmıştır. Başarıya inanç, çalışma yılı ile doğru 

orantılı sonuçlar vermiştir, buna göre çalışma hayatından geçen zamanla birlikte 

başarıya inancın da artığı görülmüştür. Girişimciliğin diğer alt boyutları için (𝑃2: 0,439; 

𝑃3: 0,227; 𝑃5: 0,107; 𝑃6: 0,154), p>0.05 olduğundan, anlamlı bir farklılık olduğu 

söylenememektedir. Bu sebeple 𝐻1ℎ hipotezi kısmen kabul edilmiştir. 
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 Avşar (2007) "Çukurova Üniversitesinde Yüksek Öğretimde Öğrencilerin 

Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi" adlı çalışmada elde ettiği sonuçlara 

bakıldığında demografik değişkenlerin, girişimcilik eğilimini etkilediği; cinsiyet 

açısından incelendiğinde, erkeklerin bayanlara göre daha yüksek oranda risk alma 

eğilimine sahip oldukları görülmektedir, ancak bu çalışmada ankete katılan çalışanlar 

cinsiyet açısından kadınların erkeklere göre kararlılık gösterdiği sonucu ortaya 

çıkmıştır. Gelir seviyesi açısından yapılan incelemede ise, yüksek gelirli ailelerden 

gelen öğrencilerde, yaratıcılık özelliğinin daha yüksek çıktığı görülmektedir. Yaptığımız 

çalışmada çalışanların gelir düzeyleri ile girişimcilik eğilimleri arasında anlamlı 

farklılıklar olduğu söylenememektedir. 

 

 Yılmaz ve Sünbül (2009) Selçuk Üniversitesinin farklı bölümlerine ait 474 

öğrencisi üzerinde yapmış oldukları araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel 

analizleri sonucunda kız ve erkek üniversite öğrencilerinin (cinsiyete göre) girişimcilik 

düzeylerinde anlamlı farklılıklar bulunamamıştır.  

 

 Bu doğrultuda hipotez testine ilişkin sonuçlar aşağıdaki tabloda 

gösterilmektedir.  

Tablo 28: Hipotez Testi Sonuçları 

Hipotezler  Kabul/Red 

𝐻1𝑎1 Başarma inancı, çalışan cinsiyetine göre farklılık gösterir. Red 

𝐻1𝑎2 Değişime açıklık, çalışan cinsiyetine göre farklılık gösterir. Red 

𝐻1𝑎3 Gerektiğinde risk alabilmek, çalışan cinsiyetine göre farklılık 

gösterir. 

Red 

𝐻1𝑎4 Yenilikçi olmak, çalışan cinsiyetine göre farklılık gösterir. Red 

𝐻1𝑎5 Fırsatları değerlendirebilme, çalışan cinsiyetine göre farklılık 

gösterir. 

Red 

𝐻1𝑎6 Kararlılık, çalışan cinsiyetine göre farklılık gösterir. Kabul 

𝐻1𝑏1 Başarma inancı, çalışan yaşına göre farklılık gösterir. Red 

𝐻1𝑏2 Değişime açıklık, çalışan yaşına göre farklılık gösterir. Red 

𝐻1𝑏3 Gerektiğinde risk alabilmek, çalışan yaşına göre farklılık Red 
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gösterir. 

𝐻1𝑏4 Yenilikçi olmak, çalışan yaşına göre farklılık gösterir. Red 

𝐻1𝑏5 Fırsatları değerlendirebilme, çalışan yaşına göre farklılık 

gösterir. 

Red 

𝐻1𝑏6 Kararlılık, çalışan yaşına göre farklılık gösterir. Red 

𝐻1𝑐1 Başarma inancı, çalışanın eğitim düzeyine göre farklılık 

gösterir. 

Red 

𝐻1𝑐2 Değişime açıklık, çalışanın eğitim düzeyine göre farklılık 

gösterir. 

Red 

𝐻1𝑐3 Gerektiğinde risk alabilmek , çalışanın eğitim düzeyine göre 

farklılık gösterir. 

Red 

𝐻1𝑐4 Yenilikçi olmak, çalışanın eğitim düzeyine göre farklılık 

gösterir. 

Red 

𝐻1𝑐5 Fırsatları değerlendirebilme, çalışanın eğitim düzeyine göre 

farklılık gösterir. 

Red 

𝐻1𝑐6 Kararlılık, çalışanın eğitim düzeyine göre farklılık gösterir. Red 

𝐻1𝑑1 Başarma inancı, çalışanların gelir düzeylerine göre farklılık 

gösterir. 

Red 

𝐻1𝑑2 Değişime açıklık, çalışanların gelir düzeylerine göre farklılık 

gösterir. 

Red 

𝐻1𝑑3 Gerektiğinde risk alabilmek, çalışanların gelir düzeylerine göre 

farklılık gösterir. 

Red 

𝐻1𝑑4 Yenilikçi olmak, çalışanların gelir düzeylerine göre farklılık 

gösterir. 

Red 

𝐻1𝑑5 Fırsatları değerlendirebilme, çalışanların gelir düzeylerine göre 

farklılık gösterir. 

Red 

𝐻1𝑑6 Kararlılık, çalışanların gelir düzeylerine göre farklılık gösterir. Red 

𝐻1𝑒1 Başarma inancı, çalışanların baba mesleğine göre farklılık 

gösterir. 

Red 

𝐻1𝑒2 Değişime açıklık, çalışanların baba mesleğine göre farklılık 

gösterir. 

Red 

𝐻1𝑒3 Gerektiğinde risk alabilmek, çalışanların baba mesleğine göre 

farklılık gösterir. 

Red 



78 

 

𝐻1𝑒4 Yenilikçi olmak, çalışanların baba mesleğine göre farklılık 

gösterir. 

Red 

𝐻1𝑒5 Fırsatları değerlendirebilme, çalışanların baba mesleğine göre 

farklılık gösterir. 

Red 

𝐻1𝑒6 Kararlılık, çalışanların baba mesleğine göre farklılık gösterir. Red 

𝐻1𝑓1 Başarma inancı, çalışanların büyüdükleri bölgeye göre farklılık 

gösterir. 

Kabul 

𝐻1𝑓2 Değişime açıklık, çalışanların büyüdükleri bölgeye göre 

farklılık gösterir. 

Red 

𝐻1𝑓3 Gerektiğinde risk alabilmek, çalışanların büyüdükleri bölgeye 

göre farklılık gösterir. 

Kabul 

𝐻1𝑓4 Yenilikçi olmak, çalışanların büyüdükleri bölgeye göre farklılık 

gösterir. 

Red 

𝐻1𝑓5 Fırsatları değerlendirebilme, çalışanların büyüdükleri bölgeye 

göre farklılık gösterir. 

Red 

𝐻1𝑓6 Kararlılık, çalışanların büyüdükleri bölgeye göre farklılık 

gösterir. 

Red 

𝐻1𝑔1 Başarma inancı, çalışanların büyüdükleri şehire göre farklılık 

gösterir. 

Red 

𝐻1𝑔2 Değişime açıklık, çalışanların büyüdükleri şehire göre farklılık 

gösterir. 

Red 

𝐻1𝑔3 Gerektiğinde risk alabilmek, çalışanların büyüdükleri şehire 

göre farklılık gösterir. 

Red 

𝐻1𝑔4 Yenilikçi olmak, çalışanların büyüdükleri şehire göre farklılık 

gösterir. 

Red 

𝐻1𝑔5 Fırsatları değerlendirebilme, çalışanların büyüdükleri şehire 

göre farklılık gösterir. 

Red 

𝐻1𝑔6 Kararlılık, çalışanların büyüdükleri şehire göre farklılık 

gösterir. 

Kabul 

𝐻1ℎ1 Başarma inancı, çalışanların çalışma tecrübelerine göre farklılık 

gösterir. 

Kabul 

𝐻1ℎ2 Değişime açıklık, çalışanların çalışma tecrübelerine göre 

farklılık gösterir. 

Red 

𝐻1ℎ3 Gerektiğinde risk alabilmek, çalışanların çalışma tecrübelerine Red 
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göre farklılık gösterir. 

𝐻1ℎ4 Yenilikçi olmak, çalışanların çalışma tecrübelerine göre 

farklılık gösterir. 

Red 

𝐻1𝑔5 Fırsatları değerlendirebilme, çalışanların çalışma tecrübelerine 

göre farklılık gösterir. 

Red 

𝐻1𝑔6 Kararlılık, çalışanların çalışma tecrübelerine göre farklılık 

gösterir. 

Kabul 
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SONUÇ VE TARTIŞMA 

 

 Günümüzde şirketlerin dert yandıkları ortak noktaların en önemlilerinden bir 

tanesinin nitelikli insan kaynağını elde tutamamak ve bulmakta zorlanmak olduğu 

görülmektedir. İşletme ne kadar büyük olursa olsun, üst yönetim kademeleri Y kuşağı 

ile birlikte çalışmak konusunda endişelidir. Y kuşağının yeteneklerini işletme kazançları 

doğrultusunda yönlendirebilmenin ve elde tutmanın yollarını aramaktadırlar. Y 

kuşağının sayıları iş dünyasında her geçen gün artmakta ve şirketlerde yönetici 

pozisyonlarına gelmeye başlamışlardır. Önümüzde ki on yıl içinde uzman ve yönetici 

pozisyonlarının tamamında görev alması beklenen bu kuşağın anlaşılması önemini 

artırmaktadır. Y kuşağı doğru yönetildiğinde verim alınabilecek bir kuşaktır. Y kuşağını  

elde tutmak için  sadece finansal imkanları kullanmak yeterli olmayacaktır. Bu 

bağlamda Y kuşağının iyi yönetmek, beklentilerini iyi anlayarak gerekli olan esnek 

çalışma saatleri, eğlenceli çalışma ortamları, bireysel performans değerlendirme ve 

kişiye göre özelleştirilebilen ödüllendirme sistemi, yenilikçiliği teşvik eden yönetim 

anlayış göstermek gerektiği görülmektedir. 

 Diğer taraftan, günümüzde şirketler değişen ekonomik dinamiklere ayak 

uydurabilmek için şirket menfaatleri doğrultusunda daralmaya gidebilmektedirler. Bu 

durumun her zaman olmasa bile bazı durumlarda çalışanlar için olumsuz sonuçlar 

oluşturabilmektedir. Telekomünikasyon sektöründe çalışan Y kuşağı bireyler 

günümüzde farklı düzey ve sorumluklarda şirketlere katma değer sağlamaktadırlar. 

Şirketler adına gelişebilecek olumsuz durumlarda dahi, Y kuşağının girişimcilik 

potansiyelinin bilinmesi; onlara alternatif iş olanakları, yeni fırsatlar, yeni kazançlar 

sağlayacaktır. 

 Demografik değişkenler bakımından telekomünikasyon sektöründe çalışan Y 

kuşağının girişimcilik eğilimi alt boyutları incelendiğinde aşağıdaki sonuçlara 

ulaşılmıştır. 

 Çalışanların cinsiyetlerinin girişimcilik eğilimleri üzerinde etkileri 

incelediğinde, yetenekleri doğrultusunda zor görevlerin üstesinden gelebilme ve 

bireysel performanslarını her geçen gün artırma noktasında kadınların erkeklere 
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göre daha kararlı oldukları görülmüştür. Diğer alt boyutlar üzerinde anlamlı 

farklılaşmaya yol açmadığı görülmüştür. 

 Çalışanların yaşlarının girişimcilik eğilimleri üzerinde etkileri incelediğinde, 

tüm alt boyutlar üzerinde (kararlılık, başarıya inanç, değişime açıklık, kontrol 

odaklılık ve gerektiğinde risk alabilme, fırsatları değerlendirme, yenilikçilik) 

anlamlı farklılaşmaya yol açmadığı görülmüştür. 

 Çalışanların eğitim düzeylerinin girişimcilik eğilimleri üzerinde etkileri 

incelediğinde, tüm alt boyutlar üzerinde (kararlılık, başarıya inanç, değişime 

açıklık, kontrol odaklılık ve gerektiğinde risk alabilme, fırsatları değerlendirme, 

yenilikçilik) anlamlı farklılaşmaya yol açmadığı görülmüştür. 

 Çalışma tecrübelerinin girişimcilik eğilimleri üzerinde etkileri incelediğinde, 

yetenekleri doğrultusunda zor görevlerin üstesinden gelebilme ve bireysel 

performanslarını her geçen gün artırma noktasında çalışanların işe başlakları ilk 

beş yıl, beş ile on yıl arasında tecrübeye sahip olan bireylere göre daha kararlı 

oldukları gözlemlenmiştir. Çalışanlar on yılı aştıklarında ise işlerinde 

kararlılıklarının daha da arttığı ortaya çıkmıştır. Çalışanları, çalışma tecrübeleri 

arttıkça kendi işlerini kurabileceklerine olan inançlarının, zor durumlarda 

kendilerine iş fırsatları oluşturabileceklerine inançları ve yeterli çaba ile her türlü 

sorunun üstüsinden gelebileceklerine olan inançlarının da arttığı görülmüştür. 

Diğer alt boyutlar üzerinde anlamlı farklılaşmaya yol açmadığı görülmüştür. 

 Çalışanların gelir düzeylerinin girişimcilik eğilimleri üzerinde etkileri 

incelediğinde, tüm alt boyutlar üzerinde (kararlılık, başarıya inanç, değişime 

açıklık, kontrol odaklılık ve gerektiğinde risk alabilme, fırsatları değerlendirme, 

yenilikçilik) anlamlı farklılaşmaya yol açmadığı görülmüştür. 

 Çalışanların baba mesleğinin girişimcilik eğilimleri üzerinde etkileri 

incelediğinde, tüm alt boyutlar üzerinde (kararlılık, başarıya inanç, değişime 

açıklık, kontrol odaklılık ve gerektiğinde risk alabilme, fırsatları değerlendirme, 

yenilikçilik) anlamlı farklılaşmaya yol açmadığı görülmüştür. 

 Çalışanların Türkiye'de büyüdükleri bölgenin girişimcilik eğilimleri üzerinde 

etkileri incelediğinde; kendi işlerini kurabileceklerine olan inançları, zor 

durumlarda kendilerine iş fırsatları oluşturabileceklerine inançları ve yeterli çaba 

ile her türlü sorunun üstüsinden gelebileceklerine olan inancı en yüksek olan 
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bölgemizin İç Anadolu bölgesi olduğu  görülmüştür. Diğer yandan gelecekte 

ortaya çıkabilecek dün durumlar için planlar yaparak proaktif yaklaşım örneği 

gösteren ve alınabilir riskleri üstlenen çalışanların Ege bölgesinde büyüdükleri 

görülmüştür. 

 Çalışanların Türkiye'de büyüdükleri şehrin girişimcilik eğilimleri üzerinde 

etkileri incelediğinde; yetenekleri doğrultusunda zor görevlerin üstesinden 

gelebilme ve bireysel performanslarını her geçen gün artırma noktasında nüfusu 

küçük olan yerleşim yerlerinde yaşamış çalışanların, büyük şehirde büyüyen 

bireylere göre daha kararlı oldukları görülmüştür. 

  

 Alınan sonuçlara göre demografik özelliklerin kararlılık, başarma inancı, kontrol 

odaklılık ve gerektiğinde risk alabilme alt boyutları üzerinden girişimcilik eğilimlerini 

farklılaştırdığını söyleyebiliriz. Stratejik yönetimin alt boyutu olan motivasyon 

girişimcilik ile ilişkilendirilmiş fakat araştırma kapsamında test edilmemiştir. İler de 

yapılacak çalışmalar da ele alınabilecektir. Şirketlerin insan kaynakları stratejilerinde işe 

alım ve mevcut yeteneklerin elde tutalabilmesi noktasında bu çalışmada yer alan bilgiler 

doğrultusunda motivasyon artırmaya yönelik şirket için aktivelerin ve sosyal imkanların 

çalışanların girişimcilik eğilimleri üzerine etkileri incelenerek araştırma genişletilebilir. 

Diğer taraftan ağır stres, konfordan uzak çalışma ortamları ve mobing gibi etkiler 

karşısında çalışanların girişimcilik eğilimlerinin nasıl etkileneceği konuları 

incelenebilir. Bu çalışma telekomünikasyon sektöründe çalışan Y kuşağı bireylerin 

şirket yöneticileri ve insan kaynakları departmanı tarafından daha iyi anlaşılabilmesiyle 

şirketlere yeni bakış açıları kazandırma noktasında katkı sağlarken, bilim dünyasına da 

akademik bir kaynak sağlayacaktır. 
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EKLER 

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS TEZİ 

ANKET FORMU 

"Y KUŞAĞININ GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNİN BELİRLENMESİ" 

 
Önemli: Anket 2 bölümden oluşmaktadır, ilk bölüm 9 sorudan, ikinci bölüm 36 sorudan oluşmaktadır. Soruların 

eksiksiz yanıtlanması, çoktan seçmeli sorulara verilen yanıtların "(X)" şeklinde işaretlenmesi ve sadece bir 

seçeneğin işaretlenmesi gerekmektedir. Anketin cevaplanma süresi yaklaşık 10 dk'dır. 

 

Ek 1. Anket Formu 

İsim-Soyisim ... 

Yaşınız ... 

Cinsiyet ( ) Kadın    

( ) Erkek 

 

 

Eğitim Durumu (Son Mezun Olunan) 

( ) Lise 

( ) Yüksek Okul/Önlisans 

( ) Lisans 

( ) Yüksek Lisans 

( ) Doktora 

 

Aile Aylık Net Geliri 

( ) 0-1600 TL 

( ) 1600-3500 TL 

( ) 3500-5000 TL 

( ) 5000 TL ve üstü 

 

 

Baba Mesleği 

( ) Memur 

( ) Emekli 

( ) Özel Sektör 

( ) Esnaf-Tüccar 

( ) İşletme Sahibi 

( ) Serbest Meslek 

 

 

 

Büyüdüğünüz Bölge 

( ) Marmara 

( ) Ege 

( ) Akdeniz 

( ) İç Anadolu 

( ) Karadeniz 

( ) Güney Doğu Anadolu 

( ) Doğu Anadolu 

 

Büyüdüğünüz Şehir 

( ) Köy 

( ) Kasaba 

( ) Küçük Şehir (Nüfusu 700.000'den daha az) 

( ) Büyük Şehir (Nüfusu 700.000'den daha çok) 

 

Çalışma Yılı (Toplam) 

( ) 5 Yıl'a kadar 

( ) 5-10 Yıl 

( ) 10 ve üzeri 
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2.Bölüm 

  

 

 
MADDELER 

 H
iç

b
ir

 Z
am

an
 

 N
ad

ir
en

 

 B
az

en
 

 S
ık

 S
ık

 

 Ç
o

k
 S

ık
 

1. İşimde geçmiş performansımdan 

daha iyi olabilmek için daha çok 

çaba harcamaya çalışırım. 

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

2. Görevimin son derece zor 

olduğu zamanlarda elimden gelenin 

en iyisini yaparım.  

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

3. İstediğim şeyi elde ettiğim 

zaman bunun sebebini genellikle 

kendi yeteneklerim olduğu 

düşünürüm.  

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

4. İşlerimde kendi kararlarım 

etkilidir.  
( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

5. Kendi işimi kurabilirim.  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

6. İşten zorunlu olarak ayrılsam 

işle ilgili kendime seçenekler 

oluşturabilirim.  

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

7. Zor durumlarda seçenekler 

oluşturabilirim.  
( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

8. Farklı insanlarla dostluklar 

kurabilirim.  
( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

9. Denemediklerimi denemekten 

çekinmem.  
( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

10. Kendimde farklı işler 

yapabilecek enerjiyi hissederim.  
( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

11. Arkadaşlarıma değişik iş 

projelerden söz ederim.  
( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

12. Yeteneklerimi uygulayabilecek 

alanlar oluştururum.  
( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

13. Arkadaşlarımdan gelen bazı 

projelere katılmaktan çekinmem  
( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

14. Hayıtımı dış etkenlere 

bırakmam  
( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

15. Kararlarımla hayatımı 

şekillendirebileceğimi 

düşünüyorum.  

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

16. Risk almaktan çekinmem  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

17. Geleceği görerek ona dönük 

hazırlıklar yapabilirim.  
( )  ( )  ( )  ( )  ( )  
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18. Yeni bir şeyleri denememe 

imkan veren projeler üzerinde 

çalışmayı severim.  

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

19. Eski fikirlere ve uygulamalara 

meydan okumayı ve daha iyilerini 

araştırmayı severim.  

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

20. Yeni bir perspektiften bakmama 

imkan sağlayan proje ve işlerle 

uğraşırım.  

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

21. Geçmişte başkaları tarafından 

kullanılmamış yeni yöntemlerle 

çalışmayı denerim.  

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

22. Yeterli çabayla, her türlü sorunu 

ortadan kaldırabiliriz.  
( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

23. Yaptığım planları 

yürütebileceğimden çoğunlukla 

eminimdir.  

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

24. Yeni bir durum ve uygulamaya 

adapte olmakta sorun yaşamam.  
( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

25. Üzerinde çalıştığım bir konuda 

hata yapmaktan çekinmem.  
( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

26. Her işin bir riski vardır. İşimde 

her türlü riski göze alabilirim.  
( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

27. Başarıyı sağlayacak uygun 

yöntem ve tekniklerin arayışı 

içerisindeyimdir.  

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

28. Karşıma çıkan fırsatları 

değerlendirebilirim.  
( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

29. Elimdeki kaynakları bir araya 

getirerek verimliliğe 

dönüştürebilirim.  

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

30. İşimde ve çalışmalarımda ortaya 

çıkan değişimlere açığımdır.  
( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

31. İşimi severek ve azimle 

yaparım.  
( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

32. İşimde yaratıcılık yönüm 

güçlüdür.  
( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

33. İşimi gerçekleştirirken, herhangi 

bir ekip ya da kişiyle çalışabilirim.  
( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

34. Bir işte ya da uygulamada 

liderliği ele almaktan çekinmem.  
( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

35. İş konusunda gelecekle ilgili 

etkili kararlar alabilirim.  
( )  ( )  ( )  ( )  ( )  

36. Farklı işlere yönelik 

motivasyonum ve eğilimlerim 

güçlüdür.  

( )  ( )  ( )  ( )  ( )  
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