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ÖZET
Yenilik dü üncesini yeni bir ürüne, hizmete ya da i e
dönü türme süreci olarak tan mlanan giri imcilik, ekonomik geli me
ve büyüme için çok önemli bir dinamik unsur olarak
de erlendirilmektedir. Giri imcilik konusu birçok ekonomik
parametreyle ili kilendirilmi ve bir çevrenin giri imcilik performans
ekonomik kararlar aç s ndan önemli bir girdi olarak kabul edilmi tir.
Bu çal mada öncelikle giri imci ve giri imcilik kavramlar
aç klanm ; giri imcili i etkileyen faktörler ve giri imcili in
ekonomik kalk nmadaki önemi vurgulanm t r. Daha sonra
Afyonkarahisar il merkezinde ve ilçelerinde var olan irket say lar
temel al narak co rafi bilgi sistemleri yard m yla ilin giri imcilik
performans olu turulmu tur.
ABSTRACT
As the transformation process of innovative ideas into the new
products, services or new business, entrepreneurship is a significant
dynamics element for economic development and growth. The subject
of entreprenurship has been connected with several economic
parameters so that entrepreneurial performance of an evironment has
been viewed as a very important input of the economic decisions
there. In this study, first the concepts of entrepreneur and
entrepreneurship were defined; and factors effecting entrepreneurship
and importance of entreprenurship for economic development have
been
emphasized.
Later,
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performance
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Afyonkarahisar province has been put on the map by the assistance of
geographical information systems on basis of companies in
Afyonkarahisar and its districts.
GR
Giri imciler kapitalizmin ba lad
dönemden itibaren etkin
olmas na ra men, giri imcilik konusu 1980’li y llardan sonra
popülerlik kazanm ve birçok ülke giri imci ekonomi olu turmak için
devlet programlar haz rlayarak altyap lar n güçlendirmeye ve
giri imci say lar n art rmaya çal m lard r. Bu noktada, giri imci
ekonomiyi en ba ar l ekilde uygulayan ülke olarak kabul edilen
ABD’nin di er ülkeler için istenen bir model olu turdu u ileri
sürülmektedir1. Giri imcili in 1980’lerden sonra böylesine popüler
olmas n n ba l ca sebepleri aras nda, istihdam yaratma, yeni
i letmelerin kurulmas , yeniliklerin ço almas , ekonominin büyümesi
ve toplumun refah seviyesinin yükselmesine yapt
pozitif katk lar
dolay s ylad r2. Giri imcilik, bu nedenlerden dolay ekonomik büyüme
ve geli me sürecinde çok önemli bir unsur olarak
de erlendirilmektedir.
Pek çok ara t rmac taraf ndan giri imcilik, teknolojik bilgiyi
yeni ürün ve hizmetlere dönü türen bir mekanizma olarak kabul
edilmektedir. Bununla ilgili olarak ünlü ekonomist Schumpeter (1934)
“ürünlerde ve süreçlerdeki giri imcilik güdümlü bu tarz yeniliklerin
bir toplumda de i im sürecini hareket ettiren önemli bir motor”
oldu unu ifade etmektedir. Ayr ca, giri imcili in yeni i letmeler
kurulmas na ve yeni istihdam yarat lmas na olumlu katk lar yla ilgili
1

TÜS.AD, 2002, Türkiye’de Giri(imcilik, .stanbul, s.40
AUDRETSCH, D.B., 2003, Entrepreneurship: A Survey of The Literature,
Entreprise Directorate-General European Commission, Entreprise Papaers, No.14.
BIRCH, D.L., 1979, The Job Creation Process, US Department of Commerce:
Washington DC. COULTER, M., 2003, Entrepreneurship in Action, Second
Edition, Prentice Hall, New Jersey. DRUCKER, P. F., 1984, Our Entrepreneurial
Economy, Harvard Business Review, 62 (2), s.59-64. GREEN PAPER, 2003,
Entrepreneurship in Europe, Commission of The European Communities. MOR.S,
M.H., VE LEWIS, P.S., 1991, Entrepreneurship As A Significant Factor in Societal
Quality of Life, Journal of Business Research, 13 (1), s. 21-36. TÜS.AD, 2002,
Türkiye’de Giri(imcilik, .stanbul.
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olarak da pek çok görü ileri sürülmü tür. Öte yandan, Morris ve
Sexton (1996)’ n da ifade etti i gibi, bugün pek çok sektörün kar
kar ya kald
çalkant l çevresel ko ullarda, özellikle büyük
firmalar n hayatta kalma ve geli me-büyüme becerilerinde,
giri imcilik tutum ve davran lar kilit faktörler konumundad r3.
Ülkelerin geli mesi ve kalk nmas aç s ndan önemli olan bir
konu da bölgesel ekonomik farkl l klard r. Ülkemizde ve geli mekte
olan ülkelerin ço unda bölgesel ekonomik farkl l klar n ortadan
kald r lmas na yönelik hükümet politikalar mevcuttur. Bu anlamda
kalk nmada öncelikli yöreler belirlenmekte ve bölgelere göre te vik
sistemleri uygulanmaktad r. Bölgesel ekonomik farkl l n
giderilmesinde en önemli unsurlardan biri de o bölgenin sahip oldu u
giri imci say s d r. Giri imciler bölgesel ekonomiye ivme
kazand rmakta ve ölçek ekonomisi olu turarak birçok yeni i kolunun
ortaya ç kmas na yol açmaktad r.
Bu çal mada öncelikle giri imci ve giri imcilik kavramlar ;
giri imcili i etkileyen faktörler, giri imcili in ekonomik kalk nma
bak m ndan önemi ve Türkiye’de giri imcilik konular ele
al nmaktad r. Daha sonra ekonomik geli me ile giri imcilik
performans aras ndaki ili ki ortaya ç kar lmaktad r. Ülkemizde
geli mekte olan iller aras nda yer alan Afyonkarahisar yeterli
ekonomik geli meyi ba aramam bir il durumundad r. Özellikle do al
kaynaklar n üretime dönü türülmesi bak m ndan Afyonkarahisar’ n
birçok f rsata sahip oldu u gözlemlenebilir. Bilindi i üzere do al
kaynaklar n üretime yönlendirilmesi aç s ndan giri imcili in önemi
oldukça büyüktür. Bu çal ma Afyonkarahisar ilinin giri imcilik
haritas n n belirlenmesi ve analizi, ekonomik sorunlar ve ekonomi
yönetimince uygulanabilecek politikalar hakk nda önemli ipuçlar
verecektir.

3

APCA V., 2005, .ç Giri imcilik Yap s ve Firma Performans na Etkileri: Denizli
Tekstil Sektöründeki Firmalarda Bir Ara t rma, Doktora Tezi, Afyon Kocatepe
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar, s.5.
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I. G R MC L K KAVRAMI
Günümüzde
giri imcilik
kavram ,
giri imci
birey
perspektifinden ele al narak ara t r lmaktad r. Giri imcilikle ilgili
yap lan tan mlamalarda bu durumu görmek mümkündür. Giri imcilik
tan mlar n n hemen hepsinde akademisyenler taraf ndan üzerinde
mutabakat sa lanan konu; giri imcilerin sahip oldu u davran
biçimleridir. Üzerinde görü birli ine var lan davran n kapsam
alan nda, (1) inisiyatif alma, (2) kaynaklar ve ko ullar kullan labilir
de erlere dönü türen sosyal ve ekonomik alanlarda düzenleme yapma,
(3) risk ve ba ar s zl kabul etme yer almaktad r.4
Giri imcilik; ünlü ekonomist Schumpeter (1934) bak
aç s yla, yeni bir organizasyon kurarak veya faaliyet halindeki bir
organizasyon içerisinde risk alarak pazar f rsatlar n avantaja çevirmek
için yenilik dü üncesinin yeni bir ürüne, hizmete veya i e
dönü türülme süreci olarak tan mlanmaktad r. Giri imci ise bu süreçte
f rsatlar gözetleyen, yenilik dü üncesini, risk alarak organizasyonel
gerçeklere dönü türen ki i olarak de erlendirilmektedir.5 Di er
taraftan, giri imcilik; ya an lan çevre içerisinde ortaya ç kan f rsatlar
sezme, o sezgilerden yola ç karak projeler olu turma, projeleri ya ama
ta ma ve zenginlik üreterek insan ya am n kolayla t rma becerisine
sahip olmakt r.6 Bu bak aç lar na göre giri imcilik, ekonomik
faaliyetlerin temelini olu turmaktad r.
Giri imci kavram n n farkl disiplinler taraf ndan da
tan mland n görülmektedir. Bir ekonomist için giri imci,
kaynaklar , i gücünü, materyalleri ve di er kaynaklar bir araya
getirerek önceki de erlerinden daha büyük bir de er yaratan, ayn
zamanda da de i imi, yenilikçili i ve yeni bir düzen anlay n ortaya
koyan bir birey olarak tan mlanabilir. Bir psikolog için giri imci, bir
eyler elde etme veya bir eylere ula ma, deneyimler edinme, ba arma
veya ba kalar n n muhtemel otoritesinden kaçma veya otoriteye sahip
olma ihtiyac ve arzusu olan ve bu tür güdülerle harekete geçen bir
4

HISRICH, R. D. ve PETERS, M. P., 2002, Entrepreneurship, Fifth Edition,
McGraw-Hill/Irwin, New York, s. 10.
5
APCA, V., a.g.e., s. 1-5.
6
AKTOPRAK, D., Giri imcilik nedir? Türkiye’nin Giri imcilik Performans
http://www.vicebusiness.com/makale4.php-(03.08.2004)
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birey olarak tan mlanmaktad r. Bir i adam için ise bir giri imci, bir
tehdit unsuru, s k bir rakip anlam na gelebilece i gibi bir mü teri, bir
i birlikçi veya di erlerinin refah ve mutlulu u için çal an bir birey
olarak tan mlanmaktad r.7
Ülkemizde TÜS.AD giri imciyi, “bilinenleri en iyi yapan ve
hünerlerine akl n da katan, ola an ve ola an d ko ullarda i gücü ve
sermaye kaynaklar n verimli bir biçimde kullanacak önlemleri
dü ünen, analiz eden, planlayan, yürürlü e koyan, uygulayan ve
sonuçlar n denetleyebilen ki i” olarak tan mlamaktad r. Bu tan mda
da giri imcili in sadece maddi faktörler yoluyla de il bili sel
yeteneklerden yola ç karak ortaya ç kt
ve geli ti i söylenebilir.
Giri imci birey bili sel özelliklere sahiptir ve yeni bilgi ve
uygulamalara aç kt r.8 Giri imci, risk alarak yenilik veya geli tirme
yapan ki idir. Ba ka bir ifadeyle, giri imci f rsatlar gözetleyen ve
onlar buldu unda her türlü riski alarak gerçekle tirmeye çal an
ki idir. Dolay s yla giri imciler fikir üretir, yenilik yaparlar. Giri imci
dendi i zaman; arayan, yenilik yapan, fikir üreten, farkl dü ünen ve
cesaretle yeni i ler yapmak isteyen bireyler akla gelir.9 Giri imciyi
karakterize eden kabul görmü nitelikler olarak unlar ifade
edilmektedir: kontrol oda
(denetim alan ), ba ar gereksinimi,
ba ms zl k, risk alabilme, özgüven, yenilik yapabilme, yarat c
dü ünebilme, sebatkarl k, esneklik ve i deneyim ve becerilere sahip
olma10
Giri imde bulunma bir süreç olarak ele al nabilir ve yeni bir
i letme kurmak için f rsatlar bulma, de erlendirme ve geli tirmeyi
içerir.11 Daha geni bir bak aç s yla bu süreci be temel a amada ele
almak da mümkün görülmektedir. Bu a amalar: (1) f rsatlar
7

HISRICH, R. D. ve PETERS, M. P., a.g.e., s.10.
JOHNSON D., 2001, What Is Innovation and Entrepreneurship? Lessons For
Larger Organizations, Industrial and Commercial Training, Vol: 33 No:4, s.136
9
KOÇEL, T., 1988, Giri(imcilik Ama Hangisi?, Executive Excellence, Y l: 1, (10),
s.17.
10
ARSLANTAT, C.C., 2001, Giri(imcilikte Yarat:c:l:k ve Yenilik, ..Ü. . letme Fak.
. lt. .ktisadi Enstitüsü Yönetim Dergisi, Y l 12 (38), s. 17.
11
CEYLAN A. ve DEM.RCAN, N., 2001, Giri(imcili;i Etkileyen Faktörler ile
Giri(imci Ki(ilik Özellikleri Aras:ndaki li(kilere Yönelik Bir Ara(t:rma, 9. Ulusal
Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitapç , .stanbul, s. 831
8
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belirlenme (ke fedilmesi) ve de erleme, (2) bir i fikri ya da plan
geli tirme, (3) gerekli kaynaklar n sa lama, (4) geli tirilen i fikrinin
veya giri imin uygulanmas ve yönetilmesi, (5) i fikrinin veya
giri imin sonuçlar n n al nmas a amalar olarak ortaya konmu tur.12
Giri imcilik sürecinde, giri imciler risk alma, f rsatlar kovalama,
hayata geçirme ve yenilik yapma faaliyetlerinde yo unla maktad rlar.
Bu yüzdendir ki hem bir i letme kurma süreci, hem de yenilikler
yapma süreci giri imcilik kapsam ndad r. Dolay s yla yenilik
yapmakla birlikte i letme ya da irket kurulu lar bir giri imcilik
göstergesi olarak kabul edilebilece i dü ünülmektedir. Ancak bu
süreçte giri imciyi baz riskler beklemektedir. Bunlar ekonomik risk,
sosyal ili kilerdeki risk, kariyer riski, psikolojik ve sa l k riski.
Giri imci bu risklerle kar kar ya oldu u gibi gerekli üretim
faktörlerini de bir araya getirerek bir yenilik yapma pe indedir.
Giri imcilik tan m nda yenilik vard r ve bu yenilik mevcut
kaynaklar n yeni bir birle imini ifade eder, bir di er deyi le: yeni bir
mal n ya da servisin üretimi, yeni bir üretim metodunun geli tirilmesi,
yeni bir pazar n olu turulmas , yeni bir hammadde kayna n n
bulunmas ve endüstrinin yeniden yap land r lmas yeniliktir.
Giri imcilik, finansal, fiziksel ve sosyal risklere katlan larak
parasal ödüller, ki isel tatmin ve ba ms zl k elde edilerek yeni bir
de er yaratma sürecidir. Bu tan mda da yer ald üzere, hangi alanda
olursa olsun giri imci olman n dört temel yönünü vurgulamaktad r:
Birincisi, giri imcilik yarat c l k sürecini içinde bar nd r r. Yeni bir
de er yaratma, giri imcinin kendisi ve toplum için bir de er ifade
etmelidir. .kincisi, giri imcilik gerekli zaman n ve çaban n ayr lmas n
gerektirir. Gerekli riskleri üstlenmek, giri imcili in üçüncü yönüdür.
Sonuncusu ise, giri imci olman n ödülleriyle ilgilidir. Bunlar
ba ms zl k, ki isel tatmin ve parasal ödüller gibi giri imciler için
önemli olan ödüllerdir13.

12

APCA, V., a.g.e., s. 159.
AT.K S., 2002, Kültürün Giri(imcili;e Etkileri,
http://www.kho.edu.tr/yayinlar/bilimdergisi/bilimder/doc/2002-3/4_bilder.doc
13
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II. G R MC L
ETK LEYEN FAKTÖRLER
Giri imcili i etkileyen faktörleri, giri imciye ba l faktörler ve
çevresel faktörler olarak ikiye aymak mümkündür. Giri imciye ba l
faktörler, giri imci aday n n eksikliklerin oldu u yerlerdeki potansiyel
i
fikirleri alg lamas , bunu projeye dönü türerek yat r ma
yönlendirecek beceriye sahip olmas , riskleri alarak giri imde
bulunabilmesidir. Çevresel faktörler ise, engellerin az olmas ,
kaynaklar n var olmas ve var olan kaynaklara eri imin kolay olmas
olarak s ralamak mümkündür. Di er taraftan giri imcili i etkileyen
faktörleri, (1)genel ülke alt yap s ve (2)giri imcilik alt yap s eklinde
de s n fland r lmaktad r. Genel ülke alt yap s , ekonomik ve teknolojik
alt yap olmak üzere iki ba l k alt nda ele al nmaktad r. .stikrarl bir
ekonomik çevre ve geli kin bir rekabet ortam giri imcili i
desteklemektedir. Di er taraftan uygun teknolojik altyap n n
giri imcili e yol açan yeniliklerin ortaya ç kar lmas na ve
giri imcili in geli me potansiyeline katk yapmas na büyük etkisi
vard r. Ülke altyap s genel olarak giri imcinin bulundu u ortama ya
da çevreye dair bilgileri içerirken giri imcilik altyap s n olu turan
faktörler bizzat giri imciyi ve giri imi direkt olarak etkileyecek olan
faktörlerdir. Giri imcilik altyap s n › be ana kategoride incelemek
mümkündür: insan kaynaklar ; finans; yasal düzenlemeler; sosyal,
kültürel, politik altyap ; giri imci te vikleri ve destek mekanizmalar.14
III. G R MC L
N EKONOM K KALKINMADA
ÖNEM
Giri imcilik, geri kalm
ekonomilerde yap lanman n,
geli mekte olan ekonomilerde kalk nman n, geli mi ekonomilerde ise
dinamizmin, yeni zenginlik ve refah yaratman n yap ta d r. Çünkü
yeni i letmeler kurarak, sosyal iyile meler yaparak ve yeni i ler
yaratarak gayri safi milli has laya katk da bulunmak, ekonomik de er
yaratman n sürükleyici gücüdür. Bu anlamda ekonomik de er
yarat lmas n n kayna da giri imsel i letmelerdir.15

14
15

TÜS.AD, a.g.e., s.49.
NAKT.YOK, A., 2004, ç Giri(imcilik, Beta Yay nlar , .stanbul, s. 11.
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Giri imcilik, i sizlik sorununa önemli bir çözüm olana
sundu u gibi ayr ca ekonomik büyümenin önemli bir bile enidir.
Giri imci, ekonomik kaynaklar n dü ük üretkenlik alanlar ndan
yüksek alanlara aktar lma sürecinde ba aktördür, çünkü üretim
kaynaklar n yeni bir tarzda birle tirerek kullan lmayan üretim
faktörlerinin kullan lmas n sa lar. Ayr ca kullan lmakta olan üretim
araçlar n n ve mevcut girdilerinin de i ik ekillerde kullan m ile
üretimi art r r. Bu yönüyle giri imci toplumsal fayda yaratan
ekonomik bir aktördür.
Giri imci yeni dü üncelerin yarat lmas , yay lmas ve
uygulamas n h zland r r, ayr ca yeni endüstrilerin do mas na yol açar,
teknolojileri kullanan sektörlerde verimlili i art r r ve h zla büyüyen
sektörler yaratt
için ekonomik büyümeyi h zland r r. Dolay s yla
giri imci ekonomik faaliyetlerin düzenlenmesinde, istihdam
yarat lmas nda ve üretim faaliyetlerinde anahtar faktördür.
Özellikle ülkemizde bölgeler aras geli mi lik farkl l önemli
bir sorun olarak kar m zdad r. Büyük ehirlerde ve özellikle
Türkiye’nin bat s nda kümelenmi olan sanayi topluluklar refah n
tüm topluma yay lmas nda yeterli i levi görmemektedir. Türkiye’nin
do u k sm nda kalan ve geli memi illerdeki en önemli sorun i sizlik
olarak kar m za ç kmaktad r.
Küresel rekabetin yo un olarak ya and günümüz ekonomik
ortamlar nda sadece geli mekte olan ülkeler de il geli mi birçok ülke
bile ekonomik sorunlarla yo un bir ekilde u ra maktad r. Bu
sorunlar n ba nda da istihdam sorunu gelmektedir. Özellikle son
y llarda Avrupa Birli i’nde ya anan i sizlik sorunlar n ara t ran
ara t rmac lar ABD’de yarat lan yeni i lerde giri imcili in çok büyük
bir katk s oldu unu görmü lerdir. Ara t rma bulgular son y llarda
ABD’deki istihdam art n n yakla k %85’inin yeni giri imler sonucu
ortaya ç kt n göstermektedir.16 Günümüzde yeni i lerin ço u, büyük
i letmelerden çok, yeni kurulan küçük ve orta ölçekteki i letmeler
taraf ndan yarat ld
ve bu trendin giderek güçlendi i ileri
sürülmektedir. Giri imcilik faaliyetlerinde büyük art
gösteren
16

MORRIS, M. H. ve SEXTON, D. L., 1996, The Concept of Entrepreneurial
Intensity: Imlications for Company Performance, Journal of Business Research,. 36
(1), s. 5.
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ülkeler,
i sizlik
oranlar nda
büyük
dü ü ler
sa lama
e ilimindedirler.17 Türkiye’de istihdam n büyük bir k sm n n
KOB.’ler taraf ndan kar land
dü ünülürse giri imcili in önemi
hem istihdam hem de üretim aç s ndan kar m za ç kmaktad r.
Giri imcili in ekonomik geli mede önemli bir faktör oldu u birçok
ara t rmada vurgulanan bir husustur.
Giri imcilik, i letmecili in ve toplumun yap s nda bir de i imi
ba lat r ve geli tirir. Bu de i im büyümeyi ve üretimi art rmaktad r.
Bu de i im ve geli meyi kolayla t ran anahtar yenilikçiliktir.
Yenilikçilik; hem pazar için yeni mal ve hizmetlerin geli tirilmesini
sa lamakta, hem de kurulacak yeni i letmelere yat r m ilgisini
tetiklemektedir. Yeni giri imler yeni i letmeler kurarak ekonomiye
ivme kazand rmaktad rlar. Giri imcili in artmas yeni kurulan
irketlerin artmas yla paralel olarak geli mektedir. Örne in ABD’de
20’nci yüzy l n ba nda y lda 200 bin adet olan yeni kurulan irket
say s 1970’lerin ortas nda 600 bin, 1996 y l nda ise 3,5 milyona
ç km t r. Bu nedenle giri imcilik ölçümü yeni kurulan i letmelerin
say s na yo unla maktad r. Özellikle yeni teknolojilere dayal
giri imcilik sadece yeni i letmeler de il, daha da önemlisi tamamen
yeni sektörlerin olu mas na da yol açmaktad r. Bu yeni olu an
sektörlerden ilk akla gelen baz lar unlard r: Ki isel bilgisayarlar,
biyoteknoloji, kablosuz TV, cep telefonu, Internet ve Internet
ortam nda ticaret. Bu sektörlerde kurulan yeni firmalar h zla
büyümekte ve ekonominin vazgeçilmez yeni aktörleri haline
gelmektedirler. 1960’larda Fortune 500 firmalar n n %35’nin yerine
yenilerinin gelmesi yakla k 20 y l al rken bu süre 1980 sonlar nda 5
y la 1990’l y llarda ise 3-4 y la dü mü tür.18
Giri imcilik de er yaratmakt r. De er ise i lerin yeni yollarla
ve daha iyi bir ekilde yap lmas yla ancak yarat labilir. Yenilik, yeni
kaynaklar, yeni mü teriler, yeni pazarlar bulmak veya var olan
kaynak, mü teri ve pazarlar n yeni bile imin olu turmakt r. Bu
nedenle giri imciler aç s ndan yenilik, hem yeni ve farkl de er ortaya
ç karan ürün ve pazarlama anlay na sahip olarak f rsat yaratmak,
GREEN PAPER, 2003, Entrepreneurship in Europe, Commission of
The European Communities.
17

18

TÜS.AD, a.g.e., s. 41-43.
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hem de daha iyi ve farkl ürünler üreterek bu f rsatlar de erlendirmek
anlam na gelmektedir.19 Ayr ca yenilik, giri imcinin f rsatlar
pazarlanabilir fikirlere dönü türdü ü süreç olarak da ele al nmaktad r.
Bu bak mdan giri imciler f rsatlar kovalayarak getirdikleri
yeniliklerle ekonomik kaynaklar n dü ük üretkenlik alanlar ndan
yüksek üretkenlik alanlar na aktar lan sürecinin ba aktörleridir.
Böylece yenilikler sayesinde en az ndan üretkenlik art lar sa lanm
olacakt r.
IV. TÜRK YE’DE G R MC L K
Türkiye giri imcilik verilerine bak ld nda ülkemizin yeterli
geli imi sa lamad
gözlemlenmektedir. Uluslar aras giri imcilik
endeksinde kullan lan 100 yeti kin içinde irket kuran insanlar n
say s na bak ld nda Türkiye yirmi dokuz ülkenin gerisinde kalm
durumdad r. Türkiye’de her 100 yeti kin içinde irket kuran say s 4,6
olmas na kar n bu say ABD’de 11,7, Güney Kore’de 15, Meksika’da
18,7 dir. Türkiye’nin yeterli kamu kaynaklar na sahip olmamas ve
son y llarda ya anan ekonomik krizler de giri imcilere verilen kredi
miktar n etkilemekte ve Türkiye’nin giri imci potansiyelinin ortaya
ç kmas mümkün olmamaktad r.

19

NAKT.YOK, A., a.g.e., s.171.
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ekil 1. Giri imcilik Haritas
Kaynak: Tüsiad Bas n Bülteni “Türkiyede Giri(imcilik Özet
Bulgular” , 27–02–2003, www.tusiad.org.tr
Yukar daki haritada da görüldü ü gibi Türkiye’de çok az il
giri imcilik kapasitesi yönünden olumlu bir durumdad r. .llerin büyük
bir bölümü giri imcilik kapasitesi geli en ve s n rl geli en iller
grubundad r.
V. ARA TIRMANIN METODOLOJ S
A) ARATTIRMANIN AMACI
Bu çal man n amac Afyonkarahisar iline ait giri imcilik
performans n makro düzeyde incelemek ve bu yolla “giri imcilik ve
giri imcilik performans ”na odaklanacak çal malara, ekonomik
aktörlere ve bu alanda politika yap c lara bir altyap sunmakt r. Bu
amaçla co rafi bilgi sistemlerden yararlan lm ve Afyonkarahisar
iline ait giri imcilik performans giri imci say s na ba l olarak ortaya
konulmu tur.
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B) ARATTIRMANIN KAPSAMI
Ara t rmada giri imcilik bile enlerinden yola ç k larak,
irketler ekonomik anlamda giri imcili i temsil eden birimler olarak
dikkate al nm t r. Daha etkin sonuçlara ula mak ad na ah s
i letmeleri analizin d nda tutulmu ; sermaye irketleri (anonim,
limited, kolektif ve komandit irketler) analiz kapsam na al nm t r.
Bu anlamda Afyonkarahisar ili s n rlar içerisinde bulunan toplam
2.790 adet irket analiz evreni olarak al nm t r. Ayr ca giri imci
yo unlu unun hesaplanmas nda kent nüfuslar ve irket say lar
ili kilendirilerek giri imci yo unlu u hesaplamas nda kullan lm t r.
C) ARATTIRMANIN YÖNTEM.
Bilgi sistemleri günümüzde yönetim, planlama ve karar
vermede rasyonel bir yakla m sa lanmas ve uygulamalar n h zl ,
do ru ve verimli olarak yap lmas için birçok i letme, kurum ve
örgütçe bir araç olarak kullan lmaktad r. Bili im teknolojisindeki
geli melerin getirdi i en önemli yeniliklerden biri, daha önceden
birbirinden farkl ortamlarda ba ms z olarak depolan p kullan lan
verilerin, çe itli bilgi sistemleri ile dinamik olarak bir arada
kullan labilir hale gelmi olmas d r. Böylece veritabanlar nda sözel ve
grafik olarak saklanan ve kullan lan veriler, art k bir arada dinamik
olarak kullan labilir hale gelmi tir. Bu geli meler çerçevesinde
Co rafi Bilgi Sistemleri sadece haritac l k, planlama gibi grafik
verilerle yo un olarak u ra an bilimleri de il, co rafya ile dolayl
ili kisi olan tüm toplum birimlerinde de kullan labilir hale gelmi tir.
Co rafi Bilgi Sistemleri günümüzde yönetim, planlama ve karar
vermede rasyonel bir araç olarak kullan lmakta ve h zl , do ru ve
verimli uygulamalar n gerçekle mesi için birçok kurumca karar verme
süreçlerinde tercih edilmektedir. Bu sistemin en büyük avantaj harita
ile ili kilendirilen büyük veri y nlar n n etkin bir ekilde
görüntülenmesi, sorgulanmas ve bunun neticesinde sa l kl analizlere
imkan sunmas d r.
Afyonkarahisar ili giri imcilik performans n n belirlenmesinde
ve analizinde Arc Wiev 3.2 co rafi bilgi sistemi yaz l m
kullan lm t r. Afyon il merkezi ve ilçelerine ait olan ve giri imcilik
kavram yla ili kilendirilen veriler .l Sanayi ve Ticaret
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Müdürlü ü’nden elde edilmi tir. 31.12.2002 tarihini yans tan veriler
bilgisayar ortam na Arc Wiev yaz l m yla aktar l p Afyon ilinin
giri imcilik haritas olu turulmu tur.
Yap lan bu çal mada ilk olarak Afyonkarahisar il s n rlar
içinde bulunan yerle im merkezleri ilçe baz nda belirlenerek bu
ilçelerin idari s n rlar n içeren 1/250000 ölçekli harita temin
edilmi tir. Daha sonra say salla t r l p dijital ortama aktar lan bu harita
(.dxf) format nda kaydedilmi tir. Arc/View yaz l m kullan larak altl k
shape format na dönü türülmü ve haritayla ili kilendirilerek veri
taban tablolar olu turulmu tur. Bu veri taban tablolar na ilçe isimleri
ve ilçelerdeki mevcut irket say lar girilerek ilçe baz nda irket
verileri grafik altl kla ili kilendirilmi ve ili kilendirilme i leminden
sonra sistem her türlü sorgulama ve analiz i lemine haz r hale
gelmi tir.
VI. AFYONKARAH SAR L N N G R MC L K
PERFORMANSINA L K N ANAL Z
Afyonkarahisar ili co rafi olarak sanayi merkezlerine yak n
olmas , karayollar n n ba lant noktas nda bulunmas ve do al
kaynaklara sahip olmas sebebiyle ticari faaliyet kapasitesi yüksek bir
bölgededir. Ancak Afyonkarahisar ekonomik aç dan yeterli geli im
sa layamam
ve Çetindamar (2002)20 taraf ndan haz rlanan
“Türkiye’de Giri imcilik” çal mas nda “Giri imcilik Kapasitesi
Geli en .ller” kategorisinde yer alm t r.
Afyonkarahisar ilinde giri imcili i belirleyen unsur olarak
al nan irketler say lar n n ilçelere göre da l m ve irket/nüfus
oranlar a a daki tabloda verilmi tir. Burada da görüldü ü üzere
giri imci say s beklenen seviyede de ildir. .stisna olarak do al
kaynaklara ba l mermer sektörünün bulundu u .scehisar ilçesinde
giri imci say s n n yüksek oldu u söylenebilir.

20

TÜS.AD, a.g.e.
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Tablo 1: Afyonkarahisar lindeki lçelere Göre irket Da;<l<mlar<
ve Giri?imci Nüfus Oran<
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-
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-
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0,0011

18

-

-
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0,0027
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D.NAR

19

162

4

-

185
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0,0052

EM.RDAP

12

91

3

-
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20.508

0,0052
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1

15

-

-

16

5.134

0,0031

15

-

-

15

2.646

0,0057
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1

32

1

-

34
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0,0076
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9
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-

-
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1

4

-

-

5

2.556

0,0020
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16
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2

-
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37.804

0,0060
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7

80

1

-
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5.826

0,0151
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3

30

1

-
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0,0049
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5

35

1

-

41

13.630

0,0030

40

1

2790 371.868

0,0075

TOPLAM

342 2407

Kaynak: Afyonkarahisar .l Sanayi ve Ticaret
Müdürlü ü/www.die.gov.tr
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Ayr ca irket say s n n kent nüfusuna (ilçe merkezleri)
bölünmesi ile elde edilen da l m a a daki ekilde noktalama
yöntemiyle gösterilmektedir. Tekilde de gözlemlendi i gibi .scehisar
yo unlu un en yüksek oldu u ilçe olarak yer al rken Çobanlar ilçesi
en dü ük yo unlu un ya and ilçedir.

ekil 2. Afyonkarahisar li lçelere Göre irket Da;<l<m<
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Yukar da irket say s ile ilçe nüfus say s n n oranlanmas
sonucu olu turulan haritada da görüldü ü üzere yo unluk baz ilçelere
kaym
durumdad r. Özellikle mermer yataklar n n bulundu u
.scehisar ilçesi Afyonkarahisar ilinin giri imcilik performans yüksek
ilçesi olarak nitelendirilebilir. Sonras nda ise Afyonkarahisar merkez
ilçe ve Sincanl ilçeleri s ralamay devam ettirmektedir. Ortaya
ç kar lan harita merkezi ve yerel yönetimin bölgelere aras ekonomik
geli mi lik farklar n n giderilmesine ili kin politikalar n üretilmesine
ve uygulanmas na rehberlik edebilir. Özellikle irket say s n n görece
az oldu u ilçelere yerel te vikler geli tirilebilece i gibi irket say s n n
yüksek oldu u ilçelere de mevcut ekonomik yap y geli tirecek yeni
birim ve kurumlar ilave edilebilir.
SONUÇ
.llerin sosyo-ekonomik geli mi lik farklar na ili kin
aç klamalarda üzerinde durulan en önemli faktör, yerle im yerlerinin
ekonomik faaliyetlerinin yo unlu uyla ilgilidir. Özellikle giri imcilik
oran n n en yüksek noktaya ç kt
.stanbul ve Kocaeli gibi iller
Türkiye ekonomisine ivme kazand ran iller aras nda yer almaktad r.
Afyonkarahisar “Giri imcilik Kapasitesi Geli en .ller” aras nda yer
almakla birlikte sahip oldu u do al kaynaklar ve co rafi konumuna
ili kin özellikleri aç s ndan yeterli giri imcilik kapasitesine
ula amad
söylenebilir. Bu çal mada Afyonkarahisar ilinin
giri imcilik performans n yans tan bir resim ortaya ç kar lm ve bu
resme dayanarak giri imcilik performans n n art r lmas için baz
politika ve stratejilerin uygulanabilece i öngörülmü tür. Bu politika
ve stratejiler öyle s ralanabilir.
- Ticaret ve sanayi odalar , i adamlar dernekleri, kamu
kurumlar ve üniversite ortakl nda yap lacak bir çal ma sonucunda
ekonomik kalk nmay kolayla t racak giri imcilik faaliyetlerine
yönelik bir vizyon belirlenmeli ve bunu realize edecek ad mlar
at lmal d r.
- Özellikle merkezi hükümetçe giri imcilerin bürokratik
i lemlerini kolayla t racak düzenlemeler yap lmal d r.
- Giri imciler için gerekli teknik, ticari ve yasal bilgiler
üniversite-sanayi i birli inde sunulmal d r.
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- .lin do al kaynaklar n daha etkin de erlendirecek f rsatlar
ara t rmak için üniversite ve di er ilgili kurumlar i birli inde
kurulacak bir ara t rma merkezi yeni f rsatlar n olu umunda katk da
bulunabilir.
- Özellikle giri imcilik performans n yans tan harita
üzerinde giri imci yo unlu unun dü ük oldu u merkezlerde f rsatlar
uzman heyetlerce ara t r larak bu bölgelerdeki giri imciler
özendirilebilir. Böylece bölgenin giri imci say s art r larak ilin
geli mesine katk da bulunulabilir.
SONRAK ÇALI MALAR Ç N ÖNER LER
Afyonkarahisar iline ait giri imcilik performans n ortaya
koyan bu çal man n sonuçlar na ba l olarak giri imcilik performans
yüksek olan bölgelerin sosyo-ekonomik ve kültürel nitelikleri üzerine
ara t rmalar yap labilir yada performans görece dü ük bölgelerin
sorunlar na yönelik spesifik çal malar yürütülebilir. Bu noktada ikinci
bir çal ma konusu performans n görece yüksek oldu u bölgelerde
olu mu hiyerar ilerin ve a lar n giri imcilik performans yla ili kisi
olabilir.
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