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Özet: Araflt›rma; giriflimci kad›nlar›n demografik ve genel karakte-
risti›kleri ile kad›nlar› giriflimcili¤e motive eden faktörleri belirle-
mek, giriflimcilikte baflar›l› olmak için gerekli gördükleri ön flartla-
r› saptamak, araflt›rma sonucunda elde edilen bulgulara göre; giri-
flimci kad›nlara, potansiyel giriflimcilere, kad›n giriflimcileri des-
tekleyen kurum ve kurulufllara yararl› olabilecek öneriler gelifltir-
mek amac›yla planlanm›fl ve yürütülmüfltür. Araflt›rman›n örnekle-
mini Ankara Ticaret Odas›na kay›tl› 104 kad›n giriflimci olufltur-
maktad›r.

Giriflimci kad›nlar›n %51,9’u orta, %48,1’i yüksek ö¤renimi görmüfl-
lerdir. Araflt›rma kapsam›na al›nan kad›nlar›n tamam›n›n (%100,0),
giriflimci olma kararlar› tüm aile bireyleri (efli, çocuklar›, annesi, ba-
bas›) taraf›ndan desteklenmifltir. Giriflimci kad›nlar›n %89,4’ü “bir ifl-
le meflgul olma”, %82,7’si “ba¤›ms›zl›k”, %53,8’i “baflar›l› olma”,
%48,1’i de “evin bütçesine katk›da bulunma” iste¤i ile giriflimci ol-
maya karar vermifllerdir. Evin bütçesine katk›da bulunma iste¤i nede-
ni ile giriflimci olmaya karar veren evli giriflimci kad›nlar›n (%54,0)
oran› bekar olanlardan (%17,6) yüksektir (p£ 0,05). Kad›nlar›n
%63,5’i giriflimcili¤in en iyi yan›n›n “ba¤›ms›zl›k”, %28,8’i maddi
rahatl›k” %7,7’si de “evin bütçesine katk›da bulunmak” oldu¤u görü-
flündedir. Giriflimci kad›nlar›n %99,0’u giriflimcilikte baflar›l› olmak
için gerekli gördükleri ön flartlar›n bafl›nda “çok çal›flma/içtenlik, ken-
dini adama”y› belirtmifllerdir.

Anahtar Kelimeler: Girflimcilik, kad›n giriflimci, motivasyon, ka-
d›n giriflimcilerin sorunlar›
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G‹R‹fi

Son y›llarda özellikle dünyada 1970’lerden bu yana büyük bir at›l›m için-
de olan kad›nlar, çal›flma hayat›nda a¤›rl›klar›n› gittikçe artarak hissettir-
mektedirler. Kad›nlar sahip olduklar› yetenek ve becerileri kullanabilme,
ba¤›ms›z olma, çal›flma saatlerini yönlendirebilme gibi nedenlerle, ücret
ve maaflla çal›flmak yerine büyük ölçüde kiflisel birikimlerini kullanarak
kendi ifllerini kurmay› tercih etmektedirler (Liman 1993).

Piyasa ekonomisi içinde, kendi iflinin sahibi olan, tek bafl›na çal›flan ya da
yan›nda iflçi çal›flt›ran, mal veya hizmet üretip satan, kredi kaynaklar›n›
araflt›ran, iflle ilgili acil problemlerin üstesinden gelebilen, yeni koflullara
adapte olabilen ve alan›nda deneyim sahibi olmaya çal›flan kad›n “giri-
flimci kad›n” olarak tan›mlanmaktad›r (Dhillon 1993).

Daha genifl kapsaml› olarak tan›mland›¤›nda ise giriflimci kad›n;

-Ev d›fl› bir mekanda kendi ad›na kurdu¤u bir iflyeri olan,

-Bu iflyerinde tek bafl›na veya istihdam etti¤i di¤er kiflilerle çal›flan veya
iflinin sahibi olmas› s›fat›yla ortakl›k kuran,

-Herhangi bir mal veya hizmetin üretilmesi ile ilgili faaliyetleri yürüten,
bu mal veya hizmetin da¤›t›m, pazarlama ve sat›fl›n› yapan veya yapt›ran,

-‹fli ile ilgili olarak iliflkiye girmesi gereken kifli, örgüt, kurum ve kuru-
lufllarla kendi ad›na iliflki kuran,

-‹fl sürecinin örgütlenmesi, mal ve hizmet üretiminin pazarlanmas›, iflye-
rinin iflletilmesi, kapat›lmas› veya iflin gelifltirilmesi konusunda kendisi
karar veren,

-‹flinden elde etti¤i kazanc›n yat›r›m ve kullan›m alanlar› üzerinde söz
sahibi olan kad›nd›r (Ecevit 1993 ).

Giriflimci kad›n olmak, kad›na çal›flma yaflam›nda di¤er çal›flma biçimle-
rine k›yasla daha fazla özerklik, özgür hareket etme ve ba¤›ms›zl›k imka-
n› verdi¤i gibi, yine kad›n›n ifline yönelik k›sa ve uzun vadeli planlar yap-
ma, kaynaklar› optimum kullanma, befleri iliflkiler kurma ve sürdürme,
iflinde edindi¤i deneyimleri verimli kanallara aktarma gibi alanlarda da
beceri kazanmas›n› sa¤lamaktad›r(Aklar 1993 ).

Türkiye nüfusunun yaklafl›k %50’sini oluflturan kad›nlar›n iktisaden ge-
rekli ve yeterli üretim gücüne kavuflturulmas› amac› ile; günün koflullar›-
na uygun, gerçekçi ve uygulanabilir bir dizi özendirici destekleme prog-
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ramlar› gerçeklefltirilerek giriflimcili¤e yönlendirilmeleri ülkenin gerek
ekonomik, gerekse sosyal kalk›nmas›nda büyük önem tafl›maktad›r. An-
cak, giriflimci olmak kad›nlar aç›s›ndan; iflin kurulmas› s›ras›nda ve son-
ras›nda birtak›m sorunlar› da beraberinde getirmektedir. Kad›n giriflimci-
ler bafllang›çta sermaye temini, iflyeri arama, kiralama, mal temini, dona-
n›m araç-gereç temini, resmi kurulufllarla iliflkiler, acemilik, yaln›zl›k, ifli
organize edememe, toplumun genel olarak kad›nlarla ilgili düflünüfl ve
inan›fllar›ndan kaynaklanan baz› sorunlar yaflamaktad›rlar (Roapa 1986;
Baydos ve Alfred 1994).

Tüm güçlüklere ra¤men genel olarak giriflimci kad›nlar; birey, ev kad›nl›-
¤›, akrabal›k, efl ve annelik rollerini baflar›yla oynad›klar›n› düflünmekte
ve mesleki rollerini yaflamlar›n›n di¤er alanlar›ndaki roller için birer en-
gel olarak görmemektedirler. Üstelik giriflimcili¤in, kad›nlara kendi ka-
derlerini belirleme ve ba¤›ml›l›klar›n›n üstesinden gelebilme imkan› sun-
du¤unu düflünmektedirler (Dhillon 1993).

Kad›n giriflimcilerin giriflimcilikte baflar›l› olabilmesi için; bireyci, yarat›-
c›, sa¤duyulu olmas›, yeni koflullara adapte olabilmesi, birçok amaca uya-
bilmesi, çözüm üretme ve uzlaflt›rma becerilerine sahip olmas›, kiflisel so-
rumluluk alarak rekabet edebilmesi ve kendine güvenmesi gerekmektedir.
Ayr›ca, giriflimci kad›nlar›n; sebat cesaret, sab›rl› ve sosyal olma, uzun ça-
l›flma saatlerini kabul etme, kendi özel hayat›ndan fedakarl›k yapmaya ha-
z›r olma, ifl hususunda sezgilerin geliflmiflli¤i, piyasa hakk›nda bilgi sahibi
olma, çabuk ve ba¤›ms›z karar alabilme gibi özelliklere de sahip olmalar›
gerekmektedir. Özellikle; inançlar› savunan, önderlik eden, yetki kullanan,
yeterli sermaye gücüne sahip olan ve müflterilerle devam eden iliflkiler ku-
ran giriflimcilerin baflar›l› olabilece¤i görülmektedir (Hisrich 1989).

Yabanc› ülkelerde; giriflimci kad›nlar›n demografik özellikleri ve kad›n gi-
riflimci tipi (Cromie ve Hayes 1988; Hisrich ve Grachev 1993; Butner
1993), giriflimcilikte baflar›l› olmak için öngördükleri flartlar (Hoy ve Sha-
ne 1998; Romano 1994; Low ve Mac Millan 1988; Chen Yu ve Miner
1997), giriflimci olma nedenleri (Wadell 1983; Manfred ve Vries 1985;
Dhillon 1993), giriflimci kad›nlar›n özellikleri (Chusmir 1983; Goldman
1994; Roman 1991; Romano 1994), ifle bafllamaya motive eden faktörler
(Goffee ve Scase 1983; Chusmir ve Hood 1986; Cohen 1990), Karfl›laflt›k-
lar› sorunlar, sorunlar›n nedenleri ve bu sorunlar›n üstesinden nas›l geldik-
lerine (Jick ve Mitz 1985; Boyd ve Gumbert 1983; Abush ve Burkhead
1984) iliflkin araflt›rmalar yap›lm›flt›r. Ülkemizde ise; kuaför, bakkal, par-
fümeri, kuru temizleme vb. farkl› meslek gruplar›ndaki giriflimci kad›nla-



r›n karfl›laflt›klar› sorunlar (TESK AR-GE 1993), ba¤›ms›z iflyeri sahibi ka-
d›nlar›n iflyeri sahibi kad›nlar›n iflyeri çevresinde ve aile içindeki iliflkileri
(Çelebi 1993) ve turizm sektöründeki küçük iflyeri örgütlerinde giriflimci
olarak çal›flan ifl kad›nlar›n›n farkl› cinsiyet rol tutumlar›na sahip olma du-
rumlar› (Çelebi,1997) ile kad›n giriflimcilerin Türkiye’deki statüsü ve
problemleri (Strategic Research Foundation,1996) araflt›r›lm›flt›r. 

Ülkemiz aç›s›ndan genel olarak konuya bak›ld›¤›nda; sanayi ve hizmetler
sektöründe ücretli ve maafll› statülerde ifl bulman›n zorlu¤u ve informal
sektöre kayman›n yarataca¤› sak›ncalar, kad›n için di¤er istihdam statüle-
rinin önemini art›rmaktad›r. ‹flte bu ba¤lamda giriflimcilik ve kendi hesa-
b›na ifl kurmak, kad›nlar için istihdam t›kan›kl›klar›n› giderecek, ifl piya-
sas›na kat›lmalar›n› sa¤layacak olumlu bir alternatif olarak görünmekte-
dir. Bu durum ülkemizde, giriflimci kad›nlarla ilgili temel bilgilerin elde
edilmesinde, giriflimci kad›nlar›n demografik ve genel karekteristiklerinin
yan› s›ra kad›nlar› giriflimcili¤e motive eden faktörlerin belirlenmesini
sa¤lamaya yönelik detayl› araflt›rmalar›n yap›lmas›na ihtiyaç göstermek-
tedir. Bu araflt›rma; giriflimci kad›nlar›n demografik ve genel karekteris-
tiklerinin yan›s›ra kad›nlar› giriflimcili¤e motive eden faktörleri belirle-
mek, giriflimci kad›nlar›n giriflimcilikte baflar›l› olmak için gerekli gör-
dükleri ön flartlar› saptamak, araflt›ma sonuçlar›na göre elde edilen temel
bilgilerden yararlanarak giriflimci kad›nlara, potansiyel giriflimcilere, ka-
d›n giriflimcileri destekleyen kurum ve kurulufllara yararl› olabilecek öne-
rilerde bulunabilmek amac›yla planlanm›fl ve yürütülmüfltür.

ARAfiTIRMA YÖNTEM‹ ve ARAÇLARI

Bu çal›flma, giriflimci kad›nlar›n demografik ve genel karakteristikleri ile
kad›nlar› giriflimcili¤e motive eden faktörleri incelemek amac›yla yap›l-
m›flt›r. Ankara Ticaret Odas› yetkilileri ile görüflülerek Ankara’da giriflim-
ci olarak faaliyet gösteren kad›nlar›n isim ve adreslerini kapsayan liste
al›nm›fl ve araflt›rma örneklemi bu listede yer alan Ankara Ticaret Oda-
s›’na kay›tl› 736 giriflimci kad›n aras›ndan belirlenmifltir. Listede yer alan
muhasebe, mimar, eczac›l›k, avukatl›k, inflaat mühendisli¤i, doktor v.b
meslek sahibi olup, kendi mesleklerini sürdüren 38 kad›n kapsam d›fl› b›-
rak›larak 736 kiflilik evren 698’e düflmüfltür. Toplam görüflülecek kifli sa-
y›s› n= 248 olarak belirlenmifl, ancak 248 ile 250 aras›nda istatiski anlam-
da bir fark olmad›¤›ndan araflt›rmay› anlaml› sonuçlara ulaflt›racak n=250
say›s› kullan›lm›flt›r.
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Ankara Ticaret Odas›’ndan al›nan listeden araflt›rma kapsam›na al›nan
250 kifliden 146’s›n›n yap›lan incelemede, araflt›rmadaki giriflimci kad›n
tan›m›na uygun olmad›¤› (iflyerinin kad›n taraf›ndan aç›lmad›¤› ve iflletil-
medi¤i) tesbit edilmifl, araflt›rma kapsam›na al›nacak kifli say›s› 104 ola-
rak gerçekleflmifltir. Araflt›rma verileri araflt›rmac› taraf›ndan haz›rlanan
görüflme formuna ba¤l› kal›narak giriflimci kad›nlar›n adreslerine gidile-
rek yüz yüze yap›lan görüflmeler sonucu toplanm›flt›r. Araflt›rma sonunda
elde edilen veriler “Hacettepe Üniversitesi Bilgi ‹fllem Merkezi” taraf›n-
dan de¤erlendirilmifltir. Veriler, önce herhangi bir aç›klay›c› de¤iflkene
ba¤l› kalmaks›z›n analize tabi tutulmufl ve toplam görüflülen kifli say›s›
esas al›narak mutlak ve yüzde de¤erler gösteren frekans tablolar› haz›rlan-
m›flt›r. Daha sonra giriflimci kad›nlar›n demografik ve genel karakteristik-
leri ile giriflimcili¤e motive eden faktörlerin incelenmesinde ölçüt olarak
ö¤renim ve evlilik durumu esas al›narak çapraz tablolar haz›rlanm›flt›r.
Araflt›rma sonucunda elde edilen verilerin istatistiksel aç›dan önemlilik
kontrollerinde Khi-Kare analizi kullan›lm›flt›r.

BULGULAR VE TARTIfiMA 

Giriflimci Kad›nlar›n Demografik ve Genel Karakteristikleri

Araflt›rma kapsam›na al›nan giriflimci kad›nlar›n ö¤renim düzeyleri birbiri-
ne yak›n oranda olup, %51.9’u orta, %48.1’i yüksek ö¤renim görmüfllerdir.
Çelebi’nin (1993 ; 1997) çal›flmalar›nda ise lise mezunu ifl kad›nlar›n›n ora-
n›n›n yüksek oldu¤u belirlenmifltir Cromie ve Hayes (1988) taraf›ndan ya-
p›lan araflt›rmada da, kad›n giriflimcilerin yaklafl›k %70.0’ i üniversite e¤i-
timlidir. Giriflimci kad›nlar›n 35-39 yafl grubunda yer alanlar›n oran›
(%52.9) yüksektir. Kad›nlar›n %28.8’› 34 ve daha az, %9.6’s› 40-44,
%8.7’si de 45 ve daha yukar› yafl grubunda yer almaktad›r. Giriflimci kad›n-
lar birey, ev kad›nl›¤›, efl ve annelik rollerini baflar›yla oynayabilmeleri için
özellikle 35 yafl›ndan sonra çocuklar›n›n yetiflmesinin ard›ndan, kendi iflle-
rini kurmaya yönelmektedir ( Harper 1992). Çelebi (1993; 1997) taraf›ndan
yap›lan araflt›rmalarda 30-39 yafl grubunda yer alan ifl kad›nlar›n›n oran›n›n
ve yap›lan araflt›rmada da 35-39 yafl grubunda yer alan kad›n giriflimcilerin
oran›n›n yüksek bulunmufl olmas› bu durumu do¤rulamaktad›r. Ancak
Goldman (1994 ) taraf›ndan yap›lan araflt›rmada kad›n giriflimcilerin tama-
m›na yak›n›n›n (%98.0) 45-50 yafl grubunda yer ald›¤› belirlenmifltir.

Araflt›rma kapsam›na al›nan giriflimci kad›nlar›n yar›dan fazlas› (%83.7)
evli, %16.3’ü bekar giriflimci kad›nlard›r. Evli olan 87 kad›ndan 8’inin (
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% 9.2) çocu¤u bulunmamakta, çocu¤u olanlar aras›nda ise 2 çocu¤a sahip
olanlar›n oran› ilk s›rada (% 81.0) yer almaktad›r. Hisrich ve Grachev’in
(1993) yapt›klar› araflt›rmada da giriflimci kad›nlar›n genellikle evli ve ço-
cuk sahibi olan kifliler oldu¤unun bulunmufl olmas›, bu çal›flmada evlilik
durumu ve çocuk say›s›na iliflkin bulgularla benzerlik göstermektedir.
Araflt›rma kapsam›na al›nan deneklerden 87 evli dene¤in efllerinin ifl du-
rumu incelendi¤inde; %55.2’sinin efllerinin iflveren, %35.6’s›n›n kendi
hesab›na, %9.2’sinin de ücretli çal›flan kifliler oldu¤u saptanm›flt›r. Kad›n-
lar›n tamam›n›n (%100.0) aile yap›s› çekirdek aile tipindedir. Bu durum
araflt›rmada, kad›nlar›n ö¤renim düzeylerinin orta ve yüksek ö¤renim gör-
müfl olanlardan olufluyor olmas› ile ba¤lant›l› oldu¤u izlenimini vermek-
tedir.

Araflt›rma kapsam›na al›nan kad›nlardan ticaret (%74.0) (g›da maddesi,
giysi, hediyelik eflya vb. mallar›n sat›m›) sektöründe giriflimci olarak fa-
aliyet gösterenlerin oran›, hizmet (%16.4) (pansiyon, lokanta, kuaför vb.)
ve imalat (%9.6) (ayakkab›, tak› vb. imalat›) sektöründe faaliyet gösteren-
lerden yüksektir. Çelebi’nin (1993;1997) yapm›fl oldu¤u çal›flmalarda da
ticaret sektöründe faaliyet gösterenlerin oran›n yüksek olmas› araflt›rma
bulgular› ile benzerlik göstermektedir. Ancak yabanc› ülkelerde yap›lan
araflt›rmalarda, kad›n giriflimciler genel olarak sa¤l›k, g›da ve giyim, tu-
rizm ve hizmet alanlar›nda yo¤unlaflmakta, ço¤unlukla kendi birikimleri-
ni küçük ölçekli iflletmelerde de¤erlendirmektedirler Harper,( 1992). Bo-
wen ve Hisrich (1986) de yapt›klar› araflt›rmada giriflimci kad›nlar›n ta-
mam›na yak›n›n›n (%90.0) hizmet sektöründe faaliyet gösterdiklerini bul-
mufllard›r. Bu araflt›rma bulgular› aras›ndaki farkl›l›¤›n nedeninin, ülkele-
rin farkl› sosyo-ekonomik yap›lara ve olanaklara sahip olmalar› ile birlik-
te, araflt›rmalar›n farkl› zamanlarda yap›lm›fl olmas›ndan kaynakland›¤›n›
düflündürebilir. Konuya ö¤renim durumu aç›s›ndan bak›ld›¤›nda; her iki
ö¤renim düzeyinde yer alan (ortaö¤renim %74.1, yüksekö¤renim (%74.0)
kad›nlardan ticaret sektöründe giriflimci olarak faaliyet gösterenlerin ora-
n› yüksektir. Bunu, ortaö¤renim görmüfl olan kad›nlarda imalat (%14.8)
ve hizmet (%11.1), yüksekö¤renim görmüfl olan kad›nlarda ise hizmet
(%22.0) ve imalat (%4.0) sektöründe faaliyet gösterenler izlemektedir
(p>0.05).

Kad›nlar aras›nda giriflimcili¤e bafllad›klar›ndan itibaren geçen süreyi 2-4
y›l olarak belirtenler ilk s›rada yer almakta (%46.2), bunu 5-7 y›l (%41.3)
ile 8 ve daha fazla y›l (%12.5) olarak belirtenler izlemektedir. Bu bulgu
kad›n giriflimcili¤in ülkemizde henüz yeni yeni yayg›nlaflt›¤›n› do¤rular



Ya¤c›, Bener,  Giriflimci Kad›nlar›n Demografik ve Genel  Karakteristikleri ‹le Kad›nlar› Giriflimcili¤e .......

91

niteliktedir. Kad›nlar›n yar›dan fazlas› (%71.2) 20-29 yafl grubunda,
%28.8’I de 30 ve daha yukar› yaflta giriflimci olarak faaliyet göstermeye
bafllam›fllard›r. Butner’›n (1993) yapt›¤› araflt›rmada ise, kad›nlar›n giri-
flimcili¤e bafllama yafllar› 30-45 yafl grubu olarak bulunmufltur. Araflt›rma-
ya al›nan 10 giriflimci kad›ndan sadece 5 kifli giriflimcili¤e bafllamadan ön-
ce de çal›flm›fllard›r. Ancak 99 kifli ise daha önce herhangi bir iflte çal›fl-
mam›flt›r. Giriflimcili¤e bafllamadan önce de çal›flt›klar›n› belirten 5 kifli-
den 2’si iflçi, 3’ü de memur statüsünde çal›flm›fllard›r. Hisrich’in (1989)
yapt›¤› araflt›rmada, giriflimcili¤e bafllamadan önce ücretli olarak çal›flan
kad›nlar daha fazla gelir elde etmek amac› ile giriflimcili¤e bafllam›fllard›r. 

Kad›nlar› Giriflimcili¤e Motive Eden Faktörler

Araflt›rma kapsam›na al›nan kad›nlar›n tamam›n›n (%100.0), giriflimci ol-
ma kararlar› tüm aile bireyleri ( efli, çocuklar›, annesi, babas›) taraf›ndan
desteklenmifltir. Çelebi’nin (1993) araflt›rmas›nda kad›nlar›n iflyeri kurma
düflüncesi ortaya ç›kt›ktan sonra bu düflünceyi gerçeklefltirmeyi destekle-
yen kiflilein bafl›nda efli (% 31.6), %2.6 ile çocuklar›, %3.8 ile annesi,
%2.2 ile de babas› gelmektedir. Çelebi’nin (1997) daha sonra yapm›fl ol-
du¤u araflt›rmada da kad›n›n iflyeri kurmas›n› destekleyenler %38.1 ile efl,
eflit oranlarda (%1.9) çocuklar› ve annesi, %6.7 ile de babas› gelmektedir.
Waddell’in (1983) yapt›¤› çal›flmaya göre de giriflimcilik kariyerini seç-
mede aile etkili bir faktördür. Bu araflt›rma bulgular›n›n birbirini destek-
ler nitelikte olmas›, kad›nlar› giriflimcili¤e motive eden faktörler aras›nda
aile deste¤inin önemli bir unsur oldu¤unu düflündürmektedir. Kad›nlar
aras›nda giriflimci olmalar›n›n yaflamdaki di¤er sorumluluklar için bir en-
gel teflkil etmedi¤ini belirtenler ço¤unluktad›r (%95.2). Dhillon ve Mal-
hotra (1993) taraf›ndan yap›lan araflt›rmada da, tüm güçlüklere ra¤men
genel olarak giriflimci kad›nlar, birey, ev kad›nl›¤›, akrabal›k, efl ve anne-
lik rollerini baflar›yla oynad›klar›n› düflünmekte ve mesleki rollerini ya-
flamlar›n›n di¤er alanlar›ndaki roller için birer engel olarak görmemekte-
dirler. Evlilik durumu söz konusu oldu¤unda, giriflimci olman›n yaflamda-
ki di¤er sorumluluklar için engel teflkil etmedi¤ini belirten evli kad›nlar›n
oran› (%96.6) bekar kad›nlardan (%88.2) yüksektir (p>0.05).

Kad›nlar›n %89.4’ü “bir iflle meflgul olma”, %82.7’si “ba¤›ms›zl›k”, %53.8’i
“baflar›l› olma”% 48.1’I de “evin bütçesine katk›da bulunma iste¤i” ile giri-
flimci olmaya karar vermifllerdir. Çelebi’nin (1993) araflt›rmas›na göre; ifl ka-
d›nlar›n›n yar›ya yak›n (42.0) bir k›sm› ifl kad›n› olmak, %23.4’ ü evin büt-
çesine katk›da bulunma iste¤i, %10.9’u evi geçindirme zorunlulu¤u nedeni



ile giriflimci olduklar›n› belirtmifllerdir. Çelebi’nin (1997) araflt›rmas›nda da
benzer nedenlerin söz konusu oldu¤u görülmektedir. fiöyle ki; kad›nlar›n
%43.8’i ifl hayat›na kat›lma iste¤i %19.0’› evin bütçesine katk›da bulunma
iste¤i nedeni ile ifl kad›n› olmak istemektedirler. Chusmir’in (1983) yapt›¤›
çal›flmada kad›nlar; baflar›l› olma ihtiyac›, ba¤›ms›z olma arzusu, ifl tatmini
ve ekonomik gereklilik nedeniyle giriflimcilik mesle¤ini seçmifllerdir. Manf-
red ve Vries (1985) ise araflt›rmalar›nda kad›nlar›n ba¤›ms›z olma, kariyer
ihtiyac›, sahip olduklar› yetenek ve becerileri kullanabilme, esnek çal›flma
saatleri gibi nedenlerle kendi ifllerini kurmay› tercih ettiklerini bulmufllard›r.
Yap›lan bu çal›flmada bulunan karar verme nedenlerinin s›ralanmas›na ilifl-
kin bulgularla Çelebi, Chusmir, Manfred ve Vries’in çal›flma bulgular›ndaki
s›ralanma farkl›l›klar›n›n çal›flmalar›n yap›ld›¤› ülkelerin toplumsal, kültürel
farkl›l›klar›ndan kaynakland›¤› düflünülebilir.

Kad›nlar›n giriflimci olmaya karar verme nedenleri ö¤renim durumuna göre
incelendi¤inde; orta ö¤renimi olan kad›nlarda “bir iflle meflgul olma iste¤i”,
yüksek ö¤renimi olan kad›nlarda ise “bir iflle meflgul olma iste¤i” ve “ba¤›m-
s›zl›k” nedeni ile giriflimci olmaya karar verdiklerini belirtenlerin oran› ilk s›-
ralarda yer almaktad›r (orta ö¤renim %88.9, yüksek ö¤renim %90.0). “Evin
bütçesine katk›da bulunma” nedeni ile giriflimci olmaya karar verdiklerini
belirten orta ö¤renim görmüfl olan kad›nlar›n oran› (%74.1) yüksek ö¤renim
görmüfl olanlardan (%20.0) yüksek iken, “baflar›l› olma iste¤i” nedeni ile gi-
riflimci olmaya karar verdiklerini belirten yüksek ö¤renim görmüfl olan ka-
d›nlar›n oran› (%76.0) orta ö¤renim görmüfl olan kad›nlardan (%33.3) yük-
sektir. Nitekim kad›nlar›n giriflimci olmaya karar verme nedenlerinden; evin
bütçesine katk›da bulunma ve baflar›l› olma iste¤i ile ö¤renim durumu ara-
s›ndaki iliflkinin istatistiksel aç›dan da önemli oldu¤u bulunmufltur (p£ 0.05).

Evlilik durumu aç›s›ndan bak›ld›¤›nda da, evli ve bekar kad›nlardan “bir
iflle meflgul olma iste¤i” ile giriflimci olmaya karar verdiklerini belirtenle-
rin oran›n›n (evli %89.6, bekar %88.2) ilk s›ralarda yer ald›¤› görülmekte-
dir. “Evin bütçesine katk›da bulunma” iste¤i ile giriflimci olmaya karar ver-
diklerini belirten evli kad›nlar›n oran› (%54.0) bekar kad›nlardan (%17.6),
“baflar›l› olma iste¤i” nedeni ile giriflimci olmaya karar verdiklerini belir-
ten bekar kad›nlar›n oran› da (%76.5) evli kad›nlardan (%49.4) yüksektir.
Çelebi’nin (1993)çal›flmas›nda evli ifl kad›nlar›nda iflkad›n› olma iste¤in-
den sonra evin bütçesine katk›da bulunma iste¤inin son derece güçlü oldu-
¤u belirlenmifltir. Giriflimci olmaya karar verme nedenlerinden; evin büt-
çesine katk›da bulunma iste¤i ve baflar›l› olma iste¤i ile evlilik durumu ara-
s›ndaki iliflki istatistiksel aç›dan da önemli bulunmufltur (p£0.05).
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Toplam 104 giriflimci kad›n›n 102’si (%98.1) giriflimci olarak problemle
karfl›laflt›klar›n› belirtirken sadece 2 kifli (%1.9) karfl›laflmad›klar›n belirt-
mifllerdir. Çelebi’nin( 1993) araflt›rmas›nda ifl kad›nlar›n›n %16.0’s› ve yi-
ne Çelebi’nin (1997) di¤er araflt›rmas›nda ifl kad›nlar›n›n %30.5’i sorun ol-
mad›¤›n› belirtmifllerdir. Kad›nlar›n %51.0’i pazarlama, %36.3’ü mali,
%11.7’si donan›m araç-gereç mal temini ve %1.0’i de kalifiye eleman bu-
lamama konusunda problemle karfl›laflmaktad›r. Çelebi (1993)’e göre ifl
kad›nlar›; en çok acemilik, tecrübesizlik, müflteri ile iliflki kurmay› bileme-
me, ifli yürütmedeki bilgisizlikten (%16.6) yak›nmaktad›r. Bunu %16.0 ile
müflteri azl›¤›, paras›zl›k, % 9.3 ile para sorunu, %8.0 ile de kad›n olma,
kendini kabul ettirme izlemektedir. Çelebi (1997)’ye göre de; kad›nlar ifl-
yeri kurulduktan sonraki sorunlar olarak, müflteri azl›¤› (%14.3), resmi ku-
rulufllar (%12.4) ve kad›n olmadan dolay› sorunlar› oldu¤unu belitmifller-
dir. Jick ve Mitz (1985) giriflimci kad›nlar›n en önemli problemlerinin; kre-
di alma, teminat göstermede yetersizlik ve mali problemler, Hisrich ve
Grachev (1993) ise finans, kredi, finansal planlama deneyiminden yoksun
olma ve ifl e¤itimindeki eksiklik oldu¤unu belirlemifllerdir. Giriflimci kad›n
olmak, kad›na çal›flma yaflam›nda di¤er çal›flma biçimlerine k›yasla daha
fazla özerklik, özgür hareket etme ve ba¤›ms›zl›k imkan› vermektedir (Ak-
lar,1993). Kad›nlar›n %6o.5’i giriflimcili¤in en iyi yan›n›n “ba¤›ms›zl›k”
oldu¤u görüflündedir. Bunu %28.8 ile “maddi rahatl›k” ve %7.7 ile “evin
bütçesine katk›da bulunmak” görüflünde olanlar izlemektedir. 

Kad›nlar›n Giriflimcilikte Baflar›l› Olmak ‹çin Gerekli Gördükleri
Ön fiartlar

Kad›nlar›n %99.0’u giriflimcilikte baflar›l› olmak için gerekli gördükleri
ön flartlar›n bafl›nda “çok çal›flma/içtenlik, kendini ifline adama” y› belirt-
mifllerdir. Bunu s›ras› ile “dürüst ifl ahlak›” (%78.8), “kaliteli ürün”
(%44.2) ve eflit oranlarda da “cesaret/riske girme, rekabet edebilme” ve
“kendine güven”i belirtenler izlemektedir. Wadell (1983) yapt›¤› çal›flma-
da, kad›n giriflimcilerin baflar›l› olmas›n›n; gelecekte risk alan önderlik
eden, yetki kullanan, kolayca kararlar verebilen, rekabetçi, ba¤›ms›z, ken-
dine güvenen, azimli ve h›rsl› kifliler olmalar›na ba¤l› oldu¤unu, Block ve
MacMillan (1985) ifli organize etme ve gelece¤i planlamak gerekti¤ini,
Goldman (1994) ise kendini ifline adama, ilham, motivasyon ve cesaret’in
kad›n giriflimciyi baflar›ya ulaflt›ran özellikler olarak belirtmifltir.

Girflimci kad›nlardan ileride giriflimci olmak isteyen kad›nlara “çok çal›fl-
ma/içtenlik, kendini ifline adama”y› önerenlerin oran› ilk s›rada yer almak-
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tad›r (%91.3). Bunu “dürüst ifl ahlak›” (%78.8), “cesaret/riske girme, reka-
bet edebilme” (%44.2), “kendine güven” (%36.5) ve “kaliteli ürün”
(%35.6) ile “gelece¤i planlama”y› (%3.8) belirtmifl olanlar izlemektedir.
Dhillon ve Malhotra (1993) da çal›flmalar›nda kad›n giriflimcilerin yar›ya
yak›n›n›n (%45.0) giriflimci olmak isteyen kad›nlara “çok çal›flma, fedakar
ve samimi gayret, ba¤l›l›k ve azimli olma”y› önerdiklerini belirtmifllerdir.
Araflt›rmada kad›n giriflimcilerin; giriflimcilikte baflar›l› olmak için gerekli
gördükleri ön flartlarla, giriflimci olmak isteyen kad›nlara verdikleri öneri-
lere iliflkin bulgular›n birbirleriyle tutarl›l›k gösterdi¤i görülmektedir. 

SONUÇ VE ÖNER‹LER

Giriflimci kad›nlar›n; demografik özellikleri ve genel nitelikleri ile kad›n-
lar› giriflimcili¤e motive eden faktörleri belirlemek ve giriflimcilikte bafla-
r›l› olmak için gerekli gördükleri ön flartlar› saptamak amac›yla yap›lan bu
araflt›rmadan elde edilen sonuçlar flu flekilde özetlenebilir:

- Giriflimci kad›nlar›n ço¤unlu¤u, orta ve yüksek ö¤renimi olan, 35-39 yafl
grubunda yer alan, evli, 2 çocu¤a sahip, eflleri genellikle ifl veren ya da
kendi hesab›na çal›flan kiflilerden oluflmaktad›r. Kad›nlar›n aile yap›lar›
ise çekirdek aile tipindedir. 

- Giriflimci kad›nlardan ticaret (g›da maddesi, giysi, hediyelik eflya vb.
mallar›n sat›m›) sektöründe giriflimci olarak faaliyet gösterenlerin oran›
hizmet (pansiyon, lokanta, kuaför vb.) ve imalat (ayakkab›, tak› vb. mal-
lar›n imalat›) sektöründe faaliyet gösterenlerden yüksektir.

- Giriflimcili¤e 2-4 y›l önce bafllayanlar ilk s›rada yer almaktad›r.

- Giriflimci kad›nlar ço¤unlukla 20-29 yafl grubunda giriflimcili¤e baflla-
m›fllard›r.

- Kad›nlar›n giriflimci olma kararlar› tüm aile bireyleri (efli, çocuklar›, an-
nesi, babas›) taraf›ndan desteklenmifltir.

- Kad›nlar›n hemen hemen tamam›nda giriflimci olmalar› giriflimci olmalar›
yaflamdaki di¤er sorumluluklar için genellikle bir engel teflkil etmemektedir.

- Kad›nlar›n giriflimci olmaya karar verme nedenlerinin bafl›nda “bir iflle
meflgul olma iste¤i” gelmektedir. Bunu s›ras› ile ba¤›ms›zl›k, baflar›l› ol-
ma ve evin bütçesine katk›da bulunma iste¤i izlemektedir. “Evin bütçesi-
ne katk›da bulunma iste¤i” nedeni ile giriflimci olmaya karar verdiklerini
belirten orta ö¤renim görmüfl olan kad›nlar›n oran› yüksek ö¤renim gör-
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müfl olan kad›nlardan yüksek iken, “baflar›l› olma iste¤i” nedeni ile giri-
flimci olmaya karar verdiklerini belirten yüksek ö¤renim görmüfl olan ka-
d›nlar›n oran› orta ö¤renim görmüfl olan kad›nlardan yüksektir.

- Giriflimci olarak problemle karfl›laflan kad›nlar ço¤unlukla pazarlama
konusunda problemle karfl›laflmaktad›rlar. Bunu s›ras› ile mali, donan›m,
araç-gereç mal temini ve kalifiye eleman bulamama izlemektedir.

- Kad›nlar›n yar›dan fazlas› giriflimcili¤in en iyi yan›n›n “ba¤›ms›zl›k” ol-
du¤u görüflündedir. Bunu “maddi rahatl›k” ve “evin bütçesine katk›da bu-
lunmak” görüflünde olanlar izlemektedir.

-Kad›nlar›n giriflimcilikte baflar›l› olmak için gerekli gördükleri ön flartla-
r›n ve giriflimci olmak isteyen kad›nlara verdikleri önerilerin bafl›nda “çok
çal›flma/içtenlik, kendini ifline adama gelmektedir. 

Gerek araflt›rmadan elde edilen sonuçlar dikkate al›nd›¤›nda ve gerekse
konu ile ilgili daha önce yap›lm›fl olan araflt›rmalarda verilmifl olan öneri-
lerde oldu¤u gibi; halen giriflimci olarak faaliyet gösteren kad›nlara, po-
tansiyel kad›n giriflimcilere ve konu ile ilgili kurum ve kurulufllara flu öne-
rilerde bulunulabilir:

- Giriflimci olarak faaliyet gösteren kad›nlar›n, kendi aralar›nda birlik
oluflturarak organize olmalar›, uluslararas› kifli ve kurulufllarla iflbirli¤i ya-
p›p görüfl al›flveriflinde bulunarak kendilerini daha da gelifltirmelerini sa¤-
lamalar›, kendilerini ve faaliyetlerini topluma tan›tarak potansiyel giriflim-
cilere özendirici nitelikte çal›flmalarda bulunmalar›,

-Ülkemizde kad›n giriflimcili¤in yeni yeni yayg›nlaflt›¤› dikkate al›nd›¤›n-
da; giriflimci kad›nlar›n potansiyel kad›n giriflimcilere hem kendilerini ta-
n›tmalar› hem de teflvik edici olmalar› konusunda ilgili kurum ve kurulufl-
larca desteklenmesi,

- Sanayi ve Ticaret Odas›, TESK, TOBB, KOSGEB ve di¤er kad›n giri-
flimcileri destekleyen kurum ve kurulufllar›n, ticaret sektörüyle birlikte
hizmet, imalat sektörlerinde de kad›nlar›n faaliyet göstermeleri ve bu sek-
törlerde karfl›laflt›klar›; pazarlama, mali, donan›m, araç-gereç, mal temini,
kalifiye eleman bulamama konusunda problemlerinin çözümüne yönelik
çal›flmalarda bulunmalar›,

- Kitle iletiflim araçlar› ile genifl kad›n kitlelerini giriflimcili¤e özendire-
cek,bilinçlendirecek teflvik edecek nitelikte programlar›n gerçeklefltirilmesi,

- Yap›lacak bir baflka çal›flma ile ayn› ifli yapan kad›n ve erkek giriflimcilerin
benzer ve farkl› yönlerinin karfl›laflt›rmal› olarak incelenmesi önerilebilir.



Tüm bunlar›n yan›s›ra; bu araflt›rma s›n›rl› say›da giriflimci kad›n al›narak
yap›lm›fl olan bir pilot çal›flma özelli¤indedir ve tüm Türkiye’de faaliyet
gösteren giriflimci kad›nlarla ilgili temel bilgileri yans›tmamaktad›r. Bu
nedenle Türkiye genelinde yap›lacak yeni araflt›rmalar, giriflimci kad›nlar
konusunda yap›lacak di¤er araflt›rmalara ›fl›k tutacak ve yard›mc› olacak
detayl› doneleri verecektir.
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Women Entrepreneurs: Demographic and General
Characteristics and Factors Affecting their Motivations

Funda YA⁄CI - Assoc. Prof.Dr. Özgün BENER*

Abstract: The purpose of this research were to determine the de-
mographics and general characteristics of women entrepreneurs; to
explore the factors that motivate women to become entrepreneurs;
and to identify any possible preconditions that may be required to
be successful as an entrepreneur. The results of the research would
be used to develop guidelines that will be useful to potential women
entrepreneurs; women already involved in entrepreneurship, and
institutions that support women entrepreneurs The sample of this re-
search consisted of women entrepreneurs (n=104) who were regis-
tered as such with the Ankara Chamber of Commerce.

51.9 % of the female entrepreneurs included in the study were Secon-
dary School graduates, and 48.1 % were university graduates. 100 %
were fully supported by their immediate family( spouse, children,
mother and father).They decided to become entrepreneurs for a vari-
ety of reasons: 89,4 % in order to be involved in business; 82,7 % to
be independent; 53,8 % to be successful; and 48,1 % to contribute to
the budget of the family. The rate of married entrepreneurs 54 % who
became such because they desires to contribute to the budget of the
family was higher than that of single ones (17,6%) (p£0,05).Entrep-
reneurship is believed to bring crucial advantages to female entrepr-
neurs in the study; 63.5 % independence 28,8 % welfare and 7.7 %
contribution to the budget.99,0 % of the entrepreneurs stated that hard
work, devotion to one’s work, and tenacity were the three most im-
portant primary pre-conditions required in order to be successful as an
entrepreneur. The secondary requirements were stated as high work
ethics (78,8 %), an attractive product (44.2 %), and at (35.6 %) were
risk taking skills, competitiveness, and self- confidence.

Key Words: Entrepreneurship, women entrepreneurs, motivation,
problems of women entrepreneurs
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Демографическая и Общая Характеристика Женщин-
Предпринимателей и Факторы, Стимулирующие 

Женщин к Предпринимательству 
 

Фунда ЯГДЖИ*  Озгун БЕНЕР**

 
Резюме: Данное исследование было запланировано и проведено с 
целью определения демографических и общих характеристик 
женщин-предпринимателей и факторов, стимулирующих женщин к 
предпринимательству; установления первичных условий, 
необходимых в проведении успешной предпринимательской 
деятельности; а также для подготовки рекомендаций в соответствии с 
получеными результатами исследования, которые могут быть 
полезны женщинам-предпринимателям, потенциальным 
предпринимателям, учреждениям и организациям, занимающимся 
поддержкой женского предпринимательства. Респондентов опроса 
составляют 104 женщины-предприниматели, зарегистрированные в 
Торговой палате г. Анкары. 
Из опрошенных женщин-предпринимателей 51,9% имеют среднее 
образование, а 48,1% имеют высшее образование. Решение всех 
женщин (100%), участвовавших в этом опросе, стать 
предпринимателем, было поддержано со стороны всех домочадцев 
(мужей, детей, родителей). 89,4% опрошенных решили стать 
предпринимателями для того, чтобы «заняться чем-либо», 82,7% 
чтобы стать «независимой», 53,8% чтобы «достичь успеха», 48,1% 
чтобы «внести лепту в бюджет семьи». В процентном соотношении 
женщин, решивших стать предпринимателями, чтобы «внести лепту 
в бюджет семьи»,  замужних женщин больше (54,0%),  чем 
незамужних (17,6%) (р£ 0,05). 63,5% респонденток лучшими 
сторонами в предпринимательстве считают «независимость», 28,8% 
материальную обеспеченность, %7,7% «внесение лепты в бюждет 
семьи». Во главе первичного условия необходимого для достижения 
успеха в предпринимательстве, по мнению 99,0% женщин-
предпринимателей стоит «усердный труд, искренность и полное 
посвящение себя работе».    
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