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s u n u ş

Büyük değişimlerin yaşandığı 21. yüzyıl dünyasında ekonomik ve sosyal so-
runların çeşitliliği ve karmaşıklığı yeni yaklaşımları her zamankinden daha çok 
göreve çağırıyor. Ekonomi biliminin günümüz sorunları ışığında sorgulanması, 
gelişen etik değerlerin rekabete dayalı piyasa ekonomisi içindeki bütün zorluk-
lara rağmen uygulanmasına yönelik gayretler, söz konusu yeni yaklaşımların işa-
retleri olarak görülebilir. Kronikleşme belirtileri artan işsizlik sorunu, dünyanın dört 
bir yanında ekonomik faaliyetlerde girişimciliğin geliştirilmesini bir çare olarak 
öne çıkarırken, arka planda Sosyal Devletin düzenleyici ve edim gücünü zor-
layan bir şekil alıyor. Yenilik ve yaratıcılık, hemen her alanda sorunlara çözüm 
arayışının odağına yerleşmiş durumda.

Özünde çok da yeni olmayan, ancak günümüzdeki bu eğilimlerle beslene-
rek sosyal sorunlara çözüm üretmede yeni ufuklar açan bir gelişme de Sosyal 
Girişimcilik olgusudur. Sosyal Girişimcilik, girişimciliğin temel özellik ve yöntemle-
rinin sosyal sorunların çözümünde yeni yaklaşımlar getirerek gönüllülük esasına 
göre uygulanmasıdır. Sosyal Girişimci; ekonomik değerden çok, sosyal değer 
yaratmak için çaba gösterir.

2006 Nobel Barış Ödülünü kendi kurduğu Grameen Bank ile paylaşan Bang-
ladeşli sosyal girişimci ve bilim insanı Muhammed Yunus, Türkçeye de çevrilen 
“Yoksulluğun Bulunmadığı Bir Dünyaya Doğru” isimli kitabında “hayırseverlik” bo-
yutunu aşamamış, bireysel inisiyatifi körelten sosyal koruma mekanizmalarını şu 
sözlerle eleştiriyor: “Hayırseverlik yoksulluğa çözüm değildir. Hayırseverlik yalnızca 
inisiyatifi yoksulların elinden alarak yoksulluğu sürdürür…. Asıl konu, herkes için 
eşit bir oyun alanı yaratmak, her insana adil ve eşit bir şans tanımaktır.”

Tam bu noktada Sosyal Girişimcilik ile daha çok sosyal riskleri karşılama ara-
yışları içinde olan Sosyal Politika uygulamalarının kesiştiği ve birbirini tamamladı-
ğı görülüyor. Sosyal Girişimcilik, sorunları yeniden tanımlama ve değerlendirme 
performansı yanında, Sosyal Devletin yeniden yapılanmasında ilham kaynağı 
olabilecek yüzlerce yenilik ve yaratıcılık örnekleri sunuyor. Bireysel inisiyatifi, he-
nüz harekete geçirilememiş beşeri yetkinlikleri canlandırmanın, meşhur deyişle 
“balık tutmayı öğretme”nin erdemini adeta kanıtlıyor.

Elinizdeki kitap, danışmanlığımda doktora tezini başarıyla tamamlayan, ne 
istediğini bilen, bilimsel yetkinliği yüksek bir genç bilim insanının bu yeni ve çok 
önemli konuyu kapsamlı bir şekilde ülkemiz gündemine taşıdığı özgün eserdir. 
Kitap, Sosyal Girişimcilik konusunda temel bilgilere ulaşmak isteyenler ile gö-
nüllü sosyal faaliyetlere rehber arayanlara olduğu kadar, konuyla ilgili özellikle 
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psikolojik boyutta derinleşmek isteyenler için de ilgi ve keyifle okunan, titizlikle 
hazırlanmış bölümler sunuyor. 

Kitabın ülkemizde sosyal değer yaratacak yenilikçi girişimlere zemin hazırla-
yacağına olan inancımı vurgulayarak hak ettiği ilgiyi görmesini diliyorum.

1 Mart 2010

Prof. Dr. Mustafa Yaşar Tınar

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Başkanı
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ö n s ö z  v e  t e ş e K K ü r

Doktora tez konusu belirlenmesi aşaması her doktora öğrencisi için sancılı 
bir süreçtir. Bu süreçte yanımda olduğunu en iyi şekilde hissettiren ve kendisine 
minnettar olduğum sevgili danışmanım sayın Prof. Dr. Mustafa Yaşar Tınar ’ın, 
bana “bu konu gelecek vaat ediyor” diyerek çalışmamı tavsiye ettiği “Sosyal 
Girişimcilik” konusunun, o zamanlarda bana pek çok kapıyı araladığından ha-
bersiz bir şekilde, konuyu incelemeye başladığım günleri daha dünmüş gibi net 
anımsıyorum. Alanyazında yer alan ilk kaynakları bulduğumdaki heyecanım ve 
ilk yaptığım okumalardaki hevesimi halen daha koruduğumu düşünüyorum. 

İçinde sorunları fırsatlara dönüştürme teması bulunan sosyal girişimcilik konusu 
benim için de gerçekten önemli bir fırsat oldu. Konunun ülkemizde pek fazla bilinmi-
yor olması, dolayısıyla konuyu yurtdışında çalışma isteğim, TÜBİTAK tarafından yurtdı-
şı doktora araştırma bursu kazanmama ve 1 yıllığına Amerika Birleşik Devletleri’nde 
Boston Üniversitesi İşletme Fakültesinde misafir öğretim üyeliğinde bulunmama se-
bep olmuştur. Bu sayede tanıdığım ve yardımcı danışmanlığımı yapmış olan sayın 
Prof. Dr. James E. Post ile tez konum hakkında yaptığım görüşmeler bana gerçekten 
çok önemli ufuklar açmış, tezin ve dolayısıyla bu eserin şekillenmesine büyük katkı-
da bulunmuştur. Bu nedenle kendisine ne kadar teşekkür etsem azdır.

“Sosyal Girişimciliği Etkileyen Faktörlerin Analizi” başlıklı doktora tezimi savun-
duğum jüride yer alan, başta danışmanım Prof. Dr. Mustafa Yaşar Tınar olmak 
üzere, sevgili hocalarım Prof. Dr. Fevzi Demir, Prof. Dr. Ali Nazım Sözer, Prof. Dr. 
Ömür Özmen ve Doç. Dr. Jülide Kesken’e tezin basılması gerektiği yönündeki 
tavsiyelerinden ötürü teşekkürü bir borç bilirim. 

Elinizdeki eserde yer almayan ancak tezimde önemli bir yer teşkil eden araş-
tırma kapsamında, Ashoka üyesi sosyal girişimcilere ulaşmamda benden yar-
dımını esirgemeyen, eski Ashoka Türkiye Temsilcisi Şeyda Taluk’a, araştırmanın 
analizlerine yardımcı olan sevgili dostlarım Yrd. Doç. Dr. Hamdi Emeç ve Arş. 
Gör. Hatice Özkoç’a, tezin basımında ve savunmam sırasında beni yalnız bı-
rakmayan dostum Arş. Gör. Nihal Kırkpınar Acar ’a, tezin sıkıntılı sürecinde güzel 
paylaşımlarda bulunduğumuz sevgili Doç. Dr. Oğul Zengingönül ve Yrd. Doç. Dr. 
Şermin Atak’a, kitabın basımı konusunda çok büyük yardımı olan sayın Doç. Dr. 
Abdülkadir Şenkal’a ve basım işini büyük bir titizlikle gerçekleştiren Efil Yayınevi ve 
ekibine çok ama çok teşekkür ederim.

Elbette ki, bir eserin ortaya çıkmasında ailenin katkısı da yadsınamaz. Önce-
likle rahmetli babam Yurdakul Kümbül, annem Leyla Elgiz Kümbül ve kardeşim 
Özlem Kümbül’e bana sundukları rahat ortam için ne kadar teşekkür etsem az-
dır. Son olarak, yaşamımı renklendiren sevgili eşim Muhsin Bilge Güler ve ca-
nım kızım Dora Güler ’e, kendileriyle paylaşmam gereken zamandan çalsam da 
beni anlayışla karşılamalarından ötürü çok teşekkür ederim.
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Sosyal girişimcilik özünde sosyalliği ve girişimcilik olgusunu barındırmaktadır. 
En basit anlatımla sosyal girişimcilik, toplumsal sorunları girişimci bakış açısıy-
la ele almaktadır. Kavrama sosyal olgusunun kattığı anlam sosyal girişimcilerin 
toplumsal sorunlarla ilgilenmesidir. Girişimcilik olgusunun kavrama olan katkısı 
ise, yenilikçi bakış açısı ile toplumsal sorunları fırsata dönüştürebilme becerisidir. 
Bu nedenle “değişim aracısı” ya da “değişim yaratıcısı” olarak da anılan sosyal 
girişimciler, toplumsal sorunlara olan yaklaşımlarında yenilikçi yollardan yararla-
nıp, sorunun bulunduğu alanda tümden dönüşüm sağlayabilecek, uzun vadeli 
çözümler üretebilen kişilerdir. 

Sosyal girişimcilikten bahsederken, toplumsal sorunlara karşı duyarlı olma-
nın gerekliliği üzerinde durulduğu kadar girişimcilik de özellikle vurgulanmalıdır. 
Çünkü sosyal girişimcileri, toplumsal sorunlara duyarlı dernek ve vakıf gibi kâr 
amacı gütmeyen örgüt liderlerinden ayıran en önemli fark, sosyal girişimcilerin 
sahip olduğu girişimci özellikler ve uyguladıkları girişimci yöntemlerdir. Girişimcilik 
konusunun sosyal girişimciliğin gelişmesinde bu kadar önemli olması nedeniyle 
çalışmanın ilk bölümü tamamen bu konuya ayrılmıştır. İfade edilmesi ve an-
laşılması güç bir kavram olan girişimcilik, özellikle girişimci kişilik ve buna etki 
eden faktörler üzerinde durularak açıklanmaya çalışılmıştır. İlk bölümde girişimci 
kişiliğin özellikle vurgulanması, girişimciliğe olan arz bakış açısının bir yansıması 
olarak, girişimcilerin doğuştan gelen özelliklerinin mi yoksa yetiştirilme tarzlarının 
mı girişimci olmayı etkilediğine dair bir tartışmayı başlatmak içindir. Bölümün so-
nunda, birçok farklı özellikleriyle birbirinden ayrılan girişimci tiplerini sınıflandırma 
çabasında bulunularak, kâr odaklı olmayan girişimciliğin de söz konusu olabile-
ceği belirtilmektedir. Bu başlık altında yer alan kamu girişimciliğinin özellikle ka-
musal alanda, devlet organlarındaki girişimcilik faaliyeti; sosyal girişimciliğin ise 
sivil toplum örgütlerinin girişimcilik faaliyeti olarak ifade edilmesi söz konusudur. 
Sosyal girişimcilik çoğu zaman sivil toplum ya da yurttaş girişimciliği olarak da 
ifade edilmektedir. Yapılan bu sınıflamada kullanılan kavramlar, ikinci bölümde 
sosyal girişimciliğin sektörel açıdan faaliyet alanını incelerken önemli olacaktır. 
Ayrıca, yapılan bu sınıflama sayesinde, girişimciliğin geniş kavramsal çerçeve-
sinde, sosyal girişimciliği sivil toplum inisiyatifi ile ilişkili olarak konumlandırmak 
mümkün olmaktadır. 

G i r i ş
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Sosyal girişimcilik konusunun detaylı olarak ele alındığı ikinci bölümde, ön-
celikle sosyal girişimciliğin ne olduğu ve sosyal girişimcinin kim olduğu üzerinde 
durulmaktadır. Bölümde, sosyal girişimciliğin unsurları da değerlendirilmektedir. 
Bunlardan ilki, sosyal girişimcilikte sosyal sorunlarla ilgilenilmesi gerekliliğidir. Kı-
saca sosyal bir misyona sahip olmak olarak da ifade edilebilecek bu unsur ile 
dünyada varolan ve giderek artan toplumsal sorunları fırsata dönüştürebilecek 
çözümler üretmek anlatılmaya çalışılmaktadır. İkinci unsur olan yenilikçi olma 
ise, sosyal girişimciliğin girişimcilik boyutunun bir yansımasıdır. Burada önemli 
olan sosyal yenilikte bulunmak ve sorunların çözümünde farklı ve diğerlerinin 
göremediği kaynaklardan yararlanmaktır. Yine girişimciliğin bir yansıması olarak 
değerlendirilebilecek gelir getirici faaliyetlerde bulunmayı içeren üçüncü ve son 
unsurda ise, sosyal girişim olarak da ifade edilebilecek kâr amacı gütmeyen 
örgütlerin, hayırseverlikten, bağış ve aidatlardan elde ettikleri gelirlerinin yanın-
da, kazanılmış geliri içine alan piyasa kaynaklarından da yararlanması gerekliliği 
üzerinde durulmaktadır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde özellikle vurgulanan bir diğer konu ise, sosyal 
girişimciliğin özel sektör girişimciliğinden farklı olan özellikleridir. Bu iki grup ara-
sındaki en temel fark, özel sektör girişimciliğinde asıl amacın kâr elde etmek 
olması iken, sosyal girişimcilikte kâr elde etme nihai amaç değil, sosyal değer 
yaratma amacına götüren bir araç konumundadır. Özel sektör girişimcileri kişi-
sel açıdan risk alabilirken, sosyal girişimciler toplumsal düzeyde risk aldıkların-
dan, risk içeren kararlar konusunda daha temkinli olmaları gerekmektedir. Her 
iki grubun da sosyal çevre içinde faaliyet göstermesi söz konusu olsa da sosyal 
girişimciler daha çok kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte çalışabilirken, özel sek-
tör girişimcileri daha çok yine diğer girişimcilerden oluşan bir sosyal ağ içinde 
hareket etmektedir. Her iki girişimci tipi de yenilikçilikten yararlanmaktadır. Sosyal 
girişimcilik yenilikçiliği daha çok kaynak yaratma ve daha fazla kaynaktan ya-
rarlanma şeklinde gerçekleşmekte, özel sektör girişimcileri yaratıcı yöntemlerle 
yeni fikirlere yönelmektedir. Burada özellikle vurgulanması gereken nokta, özel 
sektörde faaliyet gösteren tüm işadamlarının girişimci olmadığını kabul ederken, 
sosyal sektörde faaliyet gösteren sivil toplum örgütü liderlerinin de hepsinin sos-
yal girişimci olamayacağıdır. 

Sosyal girişimciliği hazırlayan ortamda sivil toplumun artan önemi olduğu 
kadar, çalışma hayatında yaşanan değişim de sosyal girişimciliğin gelişmesinde 
etkilidir. Tüm dünyada baş gösteren kurumsal açıdan ahlaki çöküntünün günü-
müz çalışma hayatına olan yansıması, bireylerin sadece ekonomik amaçlarla 
değil, kendilerine içsel doyum sağlayacak amaçlarla çalışmak istemesinde ken-
dini göstermektedir. Dolayısıyla günümüzde, yapılan işte sosyal bir değer, etki ve 
anlam arayışı gönüllü çalışmayı beraberinde getirmektedir. Giderek daha fazla 
sayıda birey, gerek işlerinden arta kalacak şekilde gönüllü faaliyetlerde bulun-
mak üzere daha fazla boş zaman yaratarak, gerekse de kâr amacı gütmeyen 
sektörde faaliyet gösteren örgütlerde profesyonel olarak çalışarak, toplumsal 
sorunlar üzerinde daha fazla durmaktadır. 
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Çalışmanın üçüncü bölümünde, sosyal girişimcilerin sahip olduğu ya da 
olması gereken özelliklere odaklanılmaktadır. Birinci bölümdeki girişimci özellik-
lerine dair bakış açısı bu bölümde de benimsenmekte olup, girişimcilere özgü 
özellikler burada daha ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Özel sektör girişimci-
lerinden ilham alınarak tartışılsa da iki girişimci tipin özellikleri kıyaslanmakta ve 
farklılıklara değinilmektedir. Hiç kuşku yoktur ki, tüm sosyal girişimcilerin bölüm-
de sayılan bu özelliklerin hepsine sahip olması mümkün değildir. Ancak her bir 
özelliğin sosyal girişimci davranışı belirlemede az da olsa etkisi bulunmaktadır. 
Bu bölümde yer alan özelliklerden, demografik olanlar kapsamında cinsiyet, 
yaş, eğitim ve ailevi altyapı içerisinde yer alan aileden birinin rol model teşkil 
etmesi ve olumsuz yaşam deneyiminin sosyal girişimcilikte etkili olabileceği üze-
rinde durulmaktadır. Bilişsel özellikler bağlamında, girişimci özellikleri açısından 
da önemli görülen özyeterlik, yenilikçilik, fırsatları belirleyebilme ve liderlik sosyal 
girişimcilerin sahip olabileceği ayırt edici özellikler olarak değerlendirilmektedir. 
Bununla beraber, sosyal girişimcilerin diğerlerine göre farklı değerlere sahip ol-
ması beklenilmektedir. Kültürel ve kişisel olarak sınıflandırılan değerlerden, güç 
aralığı, erkeksilik, bireycilik ve belirsizlikten kaçınma, kültürel değerler altında in-
celenmiştir. Kişisel değerler açısından da sosyal girişimcilerin manevi değerlere 
sahip, sosyal sorumluluk sahibi, özgeci, ahlaki değerleri olan, dürüst ve empatik 
bireyler olacağı varsayılmıştır. Sosyal girişimcilerin faaliyetlerini sürdürürken sahip 
oldukları motivasyonel özellikler de başarı ihtiyacı, üstünlük ihtiyacı ve özerklik 
ihtiyacı bağlamında açıklanmaktadır. Bireysel özelliklerin yanı sıra, sosyal giri-
şimcilerin içinde bulunduğu sosyal ortamın da sosyal girişimci davranışını açık-
layabileceğinden hareketle yaşanılan bölge itibariyle ortama ilişkin özellikler ve 
sahip olunan sosyal sermaye üzerinde durulmaktadır.

Bölümün sonunda sosyal girişimcilik davranışının sonuçlarına yer verilmek-
tedir. Burada sosyal girişimcilerin başarı değerlemesini nasıl gerçekleştirdikleri 
ve çalışmaları sonucunda elde ettikleri çalışma ve yaşam doyumunun önemi 
tartışılacaktır.
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I.	 GİRİŞİMCİLİĞİN	KAVRAMSAL	ÇERÇEVESİ

Girişimcilerin sahip oldukları iş, iktisadi faaliyetlerin başlaması kadar geçmişe 
dayanan, tarihte bilinen en eski uğraş alanlarından birisi olarak kabul edilmekte-
dir. Girişimcilik, terim olarak daha yeni bir olguyu anlatıyor gibi görünüyor olsa da 
aslında faaliyetin kendisi oldukça eskilere dayanmaktadır (Jackson ve diğerleri, 
2001: 19). Geçmişte ekonomik, sosyal ve siyasi açıdan yasaklanmış bir kelime 
olarak kabul edilen girişimciliğin görülmeye başlandığı ilk dönemlere göre, gü-
nümüzde bu kavram çok daha olumlu değerlendirilerek değerinin anlaşıldığı 
ve ihtiyaç duyulduğu bir noktaya ulaşmış durumdadır. Girişimciliğin günümüzde 
özellikle teşvik ediliyor olmasının altında yatan en önemli sebep, girişimciliğin 
ekonomik büyümeyi sağlayabilmesi ve özellikle bölgesel kalkınmayı gerçekleşti-
rebilmesidir (Lipecap, 1993: 7). 

Küresel ve makro açıdan girişimcilik olgusunu değerlendirmek gerekirse, 
girişimcilik hakkında uluslararası karşılaştırmalı değerlendirmelerde bulunan ve 
1999 yılından itibaren birçok ülkenin girişimcilik faaliyetlerini inceleyen Dünya Gi-
rişimcilik Platformu-DGP (Global Entrepreneurship Monitor-GEM) verilerinden ya-
rarlanarak açıklama yapmak uygun olacaktır. Her yıl düzenli olarak yayınlanan 
bu inceleme raporunun sonuncusu olan 2007 raporunda, kapsam dahilinde 
bulunan 42 ülkeden veriler analiz edilmiştir. Raporda, erken dönem girişimcili-
ğin; yüksek gelirli ülkelerde, düşük ve orta gelirli ülkelere göre, daha çok fırsatları 
kollamakla geliştiği görülmektedir. Bunun önemli bir nedeni, düşük ve orta gelirli 
ülkelerde işsizliğin yoğun olması ve genellikle girişimciliğin yaşamı devam ettire-
bilmede öncelikli seçenek olmasıdır. Yüksek gelirli ülkelerde ise geniş iş olanak-
larına ve yüksek sosyal güvenceye sahip olunması girişimciliğe alternatif diğer 
işlere yönelmeye neden olmaktadır (Bosma ve diğerleri, 2008: 5). DGP raporun-
da ayrıca, yıllardan beri aynı eğilim ile gözlenmekte (Acs ve diğerleri, 2005: 12) 
olan girişimcilik faaliyeti ile kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) arasındaki “U 
şeklindeki” ilişki 2007 yılında da korunmuştur. Bu ilişkiye göre, kişi başına GSYH’sı 
düşük ve yüksek olan ülkelerde, orta düzeydeki ülkelere göre daha yüksek bir 
erken dönem girişimcilik faaliyeti görülmektedir (Bosma ve diğerleri, 2008: 12).

B i r i n c i  B ö l ü m
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Girişimciliğin özellikle kâr elde etme güdüsü altında işletme kurmuş ya da 
devralmış olan bireylerin içinde bulunduğu faaliyet olarak ele alındığı görülmek-
tedir. Nitekim, tarih boyunca farklı anlamlarla karşımıza çıkmış olsa da girişim-
ciliğin ısrarla vurgulanan özelliği, sermaye ortaya koyarak risk alma davranışını 
içeriyor olmasıdır. Ancak günümüzde, yenilikçilik boyutu daha fazla öne çıkan 
girişimcilik; çok farklı alanlarda varolan ihtiyaçları görüp bunlara yenilikçi çözüm 
yolları bulan, sorunları fırsatlara dönüştürmede öngörü sahibi, sadece kendi kârı 
için değil, içinde bulunduğu toplumun kazancı için de katkı sağlayan, lider ruhlu 
bireylerin, bir diğer ifadeyle sosyal girişimcilerin faaliyeti olarak da karşımıza çık-
maktadır. Önceki paragrafta belirtilen DGP raporları da bu yeni oluşuma ayak 
uydurmaya çalışarak “Sosyal Girişimcilik Faaliyeti” hakkında endeksler oluştur-
maya başlamışlardır. Söz konusu endeksten sosyal girişimcilik ile ilgili verilere 
çalışmanın ikinci bölümünde yer verilmektedir.

A.	GİRİŞİMCİLİĞİN	TANIMI

Girişimcilik olgusu çok eski dönemlere dayanıyor olmasına rağmen günü-
müz girişimciliği çerçevesinde bilimsel olarak girişimcilik hakkında yapılan ilk 
tanımlar 18’inci yüzyıl dönemlerine denk gelmektedir. Bu konuyu ilk inceleyen 
bilim insanlarından biri olan Fransız iktisatçı Cantillon, girişimci ile iktisattaki “risk 
içermek” kavramını birlikte ele almıştır. İktisat biliminde ilk sistematik bilimsel in-
celeme olarak kabul edilen Cantillon’un eserinde ilk defa “girişimci” teriminin 
kullanıldığı görülmektedir. Yazara göre girişimci, üretim araçlarını belli bir fiyata 
satın alıp, bunları yeni ürünlere dönüştürerek belirli olmayan bir fiyata satmaya 
çalışan aracı olarak nitelendirmektedir (Aktaran Schumpeter, 1949: 64). Bir diğer 
ifadeyle piyasada çiftçiden “belli bir fiyat üzerinden (mallar) satın alıp “belirsiz 
fiyattan” satan kişi konumunda olan girişimciyi bu faaliyete motive eden, faali-
yeti karşılığında elde etmeyi umduğu kârdır. Bu kâr da tüketim malları fiyatlarının 
şehirdeki dalgalanmalarının önceden belli olmaması nedeniyle belirsizdir. Ge-
leceğin bugünden tam olarak bilinmemesi nedeniyle geliri risk içeren girişimci 
için Cantillon, girişimciliğin risk üstlenme niteliğini vurgulamaktadır (Alada, 2000-
2001). Kısacası, Cantillon’a göre girişimciyi karakterize eden gerçek, girişimcinin 
“bağımlı bir çalışan ve sabit bir geliri olmadığı için güvencesi olmayan bir or-
tam içinde yaşıyor olması”dır (Vasapollo, 1996: 193). Cantillon, iktisadi anlamda  
i) Arazi sahipleri, ii) Girişimciler ve iii) Ücretli çalışanlar (işçiler)’den oluşan üç öğe-
den girişimcilerin, ekonomik sistem içinde merkezi bir rolü olduğunu belirterek, 
bu sınıfın ekonomideki tüm mübadele ve dolaşımdan sorumlu olduğunu ileri 
sürmektedir (Aktaran Arıkan, 2002: 4).

Jean Baptise Say de Cantillon’un tanımından yola çıkarak, girişimcilik anali-
zindeki Fransız geleneğini sürdürmüştür. Say ’a göre girişimci, üretici bir organiz-
manın oluşması için faktörleri birleştirmede aracı olan kişidir (Schumpeter, 1949: 
64). Say ’ın “A Treatise on Political Economy or the Production, Distribution and 
Consumption of Wealth” adlı eserinde girişimci, hem üretim hem de dağıtımda 
merkezi bir koordinasyon rolü üstlenmiş kişi olarak ifade edilmektedir. İlk defa Say 
tarafından girişimcide yönetsel rolün önemi vurgulanmış, girişimci işletme içinde 
hem koordinatör hem de yönetici görevlerini yüklenen kişi olarak değerlendiril-
miştir (Aktaran Arıkan, 2002: 4-5).
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Farklı şekilde, kapitalist toplumların gelişmesini girişimcilerin eseri olarak de-
ğerlendiren Schumpeter (Çelik ve Akgemci, 1998: 17), yenilikçiliği ön plana çı-
kararak girişimcilerin iş sahibi bağımsız çalışanlar olması gerekmediğini ifade 
edip girişimciliği geniş anlamda ele almıştır (Schumpeter, 1971: 54). Bu doğ-
rultuda, yöneticilerle girişimcilerin işlerinde aynı oranda risk alıyor olduklarını ifa-
de ederek, işin risk barındırıyor olmasını çok önemli bir girişimcilik özelliği olarak 
görmemektedir. Schumpeter, girişimci kişiliğin özünde bulunması gereken asıl 
özelliğin yenilikçilik olduğuna dikkat çekmektedir (Brockhaus, 1980: 510). Bun-
dan 70 yıl kadar önce Schumpeter (1934), “girişimciler bir yeniliği kullanarak 
veya daha genel anlamda denenmemiş bir teknolojiyi mümkün kılarak, üretim 
şeklini kökten değiştirip bunda devrim yaratma yollarını aramaktadır” demek-
tedir. Böylece Schumpeter ’e (1934) göre girişimcilik sıradan iş rutini içinde yapıl-
mayan işlerden oluşmakta (Aktaran Baron, 1998: 79), girişimciler de rutin dışında 
olan, yeni yollar deneyen ve normalden farklı olan insanlardan oluşmaktadır 
(Vasapollo, 1996: 197). 

Görüldüğü gibi, girişimciyi arz ve talep dengesinin farkında olan ve talep 
doğrultusunda davranıp farklı bir talep yaratması beklenmeyen kişi olarak de-
ğerlendiren Cantillon’dan (Arıkan, 2002: 4) farklı olarak Schumpeter girişimcilikte 
“yenilikçilik” olgusunu ısrarla vurgulamaktadır. Schumpeter ’in girişimcilik tanımın-
da yer alan yenilik kavramı mevcut kaynakların yeni bir bileşimini ifade etmek-
tedir. Bir diğer ifadeyle yenilik bağlamında girişimci, varolan kaynakları harman-
layarak yeni bileşimler oluşturabilmektedir (Eyuboğlu, 2004: 11). Bu bağlamda 
Schumpeter yeniliğin 5 şekilde uygulanabileceğini belirtmektedir: 

1. Yeni ürün veya hizmetin üretilmesi: Tüketicilerin tanıdık olmadığı yeni bir 
ürün piyasaya sürmek veya bilinen ürün ve hizmetleri nitelik ve kalite açı-
sından daha üstün bir şekilde piyasaya sürmek. 

2. Yeni bir örgüt yapısının kurulması: Belirli bir takım örgütlenmelerle hem 
örgüt içi hem de örgüt dışı çevresel yapıyı değiştirmek. Bu duruma örnek 
olarak verilebilecek şirket birleşmeleri, holding oluşturma, tröst, tekelleş-
me gibi çeşitli işveren birlikleri kurularak piyasaya hakim olmak veya bun-
lardan ayrılmak ve bu yolla kazancı en yüksek düzeye çıkartmak. 

3. Sanayide bilinmeyen bir üretim yönteminin kullanılması: Eskiden beri üre-
tilmekte olan bazı ürün ve hizmetlerin üretim yöntemleri ve/veya piyasa-
ya sunuş şekillerini bilimsel çalışmalarla destekleyerek değiştirmek. Henry 
Ford’un akar bant ve montaj hattını kullanıp seri üretimi gerçekleştirmiş 
olması otomobil endüstrisinde kendisine büyük başarılar kazandırmıştır.

4. Yeni bir pazar oluşturulması: Üretim yapan işletmenin ilk defa gireceği 
piyasa daha önceden var olsa bile ülke içinde ve dışında yeni pazarlar 
bularak ürün ve hizmet satışını artırmak hedeflenmektedir. Tüketicilerin sa-
tın alma güçlerini yükseltici çabalarda bulunmak, ekonomik kalkınma ve 
gelir dağılımında denge sağlamak için çalışmalarda bulunmak dolaylı 
yoldan pazar geliştirme içinde ele alınabilir.
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Tablo	1.1.	Girişimcilik	Tanımları

TANIM

Knight	(1921) Belirsizlik ve riskten doğan kârlardır.

Schumpeter	(1934) işletme örgütü içinde yeni kombinasyonlar oluştura-
rak bunları uygulamaktır.

Hoselitz	(1952) Belirsizlik barındırmak…üretken kaynakların koor-
dine edilmesi…yeniliklerin tanıtılması ve sermaye 
sağlamak.

Cole	(1959) Girişimcilik, kâr odaklı işletme oluşturup geliştirme-
de konusundaki maksatlı faaliyettir.

McClelland	 orta derecede risk almaktır.

Casson	(1982) Kıt kaynakların koordine edilmesinde yargısal karar-
lardır.

Gartner	(1985) Yeni örgüt kurmaktır.

Pottas	(1985)	 Yenilikçilik, risk, fırsatların belirlenmesi ve işletme 
kurmaktır.

Burch	(1986)	 Girişimcilik Fransızcadaki “entreprendre” kelimesin-
den gelmekte ve bunun anlamı “üstlenmek, fırsat 
yaratmak, yenilikçilik sayesinde ve işletme kurarak 
ihtiyaç ve istek gidermek” anlamına gelmektedir.

Gartner	(1988) Yeni bir örgüt yaratmaktır.

Herber	ve	Link	(1988)	 varolan işi diriltmek, yeniden uyandırmaktır.

Dollinger	(1995)	 Kazanç ve büyüme amaçlı, risk ve belirsizlik altında, 
yenilikçi ekonomik örgüt kurmaktır.

O’Neil	(1996) Yenilikçilik sayesinde değişim yaratma becerisidir, 
kaynakların yeni biçimlerini ve birleşimlerini bulmak-
tır, ölçülü risk almaktır, varolan işlemleri geliştirmek 
ve yeniden organize etmektir ve belirsizlik durumla-
rında, kâr için ekonomik aktiviteye yönlenmektir.

Barrow	(1998) Birçok beceriden yararlanarak belirli bir insani fa-
aliyete değer katmaktır. Bunun için fırsatları bulup 
kullanarak harcanan çaba karşılığında gelir, bağım-
sızlık ve özsaygı kazanmaktır.

Timmons	(1999)	 insanın yaratıcı faaliyetidir. Bir örgüt kurarak kişisel 
enerji bulmayı içermektedir ve bu da vizyon, tutku, 
bağlılık ve motivasyon gerektirmektedir.

Kaynak: Louw ve diğerleri (2003: 8) / Dollinger (2003: 6).
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5. Üretim için yeni bir hammadde ya da yarı mamul kaynağı kullanılması: 
Ülke içinde veya dışında üretim koşullarını değiştirecek yeni hammad-
de kaynakları bulup bunları denetim altına almak. Petrol, petrol ürünleri, 
demir ve çelik madenlerini ele geçirmek gibi hammadde kaynaklarını 
denetim altına almak, girişimcilere rakiplerine oranla daha büyük kârlar 
sağlayabilmektedir (Schumpeter, 1971: 47; Vasapollo, 1996: 197; Çe-
tindamar, 2002: 35; Tutar ve Küçük, 2003: 165-166; Çelik ve Akgemci, 
1998: 19).

Girişimcilik tanımları üzerinde durmaya devam etmek gerekirse, Shapero 
(1975: 31) girişimciliği, inisiyatif kullanma, kaynakları ve durumu elverişli hale 
getirmek için sosyo-ekonomik mekanizmaları düzenleme ve başarısızlık riskini 
kabullenme durumlarını içine alan bir davranış şekli olarak değerlendirmektedir. 
Kuratko (2003: 2) da girişimciliği bir güç olarak değerlendirip girişimciliği vizyon, 
değişim ve yaratıcılıktaki dinamik bir süreç olarak tanımlamaktadır. Girişimciliğin 
yeni fikirler ve yaratıcı çözümlerin yaratılması ve uygulanmasında enerji ve tutku-
ya ihtiyaç duyduğunu ifade etmektedir. Yazara göre, girişimciliği oluşturan mal-
zemeler hesaplı risk alma istekliliği, etkili bir çalışma takımı oluşturma yeteneği, 
ihtiyaç duyulan kaynakları bulmada yaratıcı beceri, somut bir iş planı yaratma 
becerisi, diğerleri tarafından kaos ve düzensizlik olarak değerlendirilen ortamlar-
da fırsatları tanıma vizyonudur. 

Girişimcilik hakkında bugüne kadar yapılmış olan sayısız tanımdan birkaçını 
daha aşağıdaki tabloda görmek mümkündür. 

1971’de Peter Kilby girişimci kişinin kim olduğuna dair varolan arayışları, 
Milne’nin ünlü çocuk kitabı “Winnie the Pooh”da öyküsünü anlattığı “Heffalump” 
denilen büyük bir yaratığın tanımlanmaya çalışma arayışına benzetmektedir. Hi-
kayede adı geçen yaratık aslında herkesin gördüğünü söylediği ancak herkesin 
farklı tanımladığı bir canlıdır (Carland ve diğerleri, 2001: 53; Jackson ve diğer-
leri, 2001: 17-18). Heffalump’ın özellikleri üzerinde bir fikir birliği sağlanamamış 
olması, girişimcilik gibi çok net bir tanımı olduğu sanılan ancak araştırmacılar 
tarafından yine de ortak bir tanımda buluşulamayan durumla özdeşleşmiştir. 
Dolayısıyla girişimciliğin çok fazla araştırmacı tarafından çok farklı şekillerde ve 
farklı özellikleri vurgulanarak açıklanması kavramın kavramdan ne anlaşıldığını 
algılamayı zorlaştırmaktadır. Sonuçta, girişimcilik denildiği zaman araştırmacılar, 
yazarlar ortak bir tanımda birleşememekte, ancak girişimciyi gördükleri zaman 
onun bir girişimci olduğuna karar verebilmektedirler. 

B.	 GİRİŞİMCİNİN	TANIMI

Yukarıda anlatılmaya çalışılan girişimcilik faaliyeti gibi, girişimci kavramı da olduk-
ça zor tanımlanmaktadır. Girişimcinin tanımı bakış açılarına göre değişebilmektedir. 
Bir iktisatçıya göre girişimci “kaynak, işgücü, madde ve sermayeyi bir araya getirerek 
öncekinden daha değerli bir şey yaratan, değişim, yenilik ve yeni bir düzen getiren 
kişi” olarak tanımlanabilirken, bir psikolog açısından “bir şey elde etmek, kazanmak 
isteği duyma, denemek, başarmak ve belki de diğerlerinin otoritesinden kurtulmak 
ihtiyacı içinde olma gibi belli güçlerin etkisi ile hareket eden kişi”dir. Farklı şekilde, bir 
işadamına göre rakip olarak değerlendirilip tehdit olarak görülen girişimci, bir diğer


