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ÖZET
Bu çal mada, en k sa ve kapsaml tan m n n “yeni
organizasyonlar yaratma süreci” olan giri imcilik kavram ile en k sa
ve kapsaml tan m “ mevcut, faaliyet halindeki organizasyonlardaki
giri imcilik” olan iç giri imcilik kavramlar aras ndaki farklar
tart lmaktad r. ç giri imcilik ile ba" ms z giri imcilik aras ndaki
farklar n her iki giri imcilik tipinde yer alan giri imciler
perspektifinden ziyade daha çok giri imsel e"ilim ve davran lar
bak m ndan oldu"u ortaya ç km t r. ç giri imcilik, kaynaklar elde
etme ve kullanma yetene"i, strateji olu turma ve performans seviyesi
bak m ndan sistematik olarak ba" ms z giri imcilikten farkl d r.
Anahtar Kelimeler: Giri imci, Giri imcilik, ç Giri imci, ç
Giri imcilik.
ABSTRACT
In this study, the differences between entrepreneurship, which
is simply and extensively defined as a creation process of new
organizations, and intrapreneurship, which is simply and extensively
defined as a entrepreneurship inside existing organizations, have been
discussed. The differences between entrepreneurship and
intrapreneurship occur mostly from entrepreneurial orientation and
activities than perspective of entrepreneurs and intrapreneurs.
Intrapreneurship is systematically different from entrepreneurship in
terms of accessing and using ability of resources, forming strategy and
level of venture performance.
Keywords: Entrepreneur, Entrepreneurship, Intrapreneurship,
Intrapreneur.

*
**

Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F., letme Bölümü
Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F., letme Bölümü

Afyon Kocatepe Üniversitesi, . .B.F. Dergisi (C.VIII, S.2, 2006)

155

GR
Giri imcilik ve özellikle de iç giri imcilik (faaliyet halindeki
bir organizasyondaki giri imcilik) i letme literatüründe sürekli geli en
ve giderek yayg nla an dinamik bir ara t rma alan d r. Bu durumu,
giri imcili"e yönelik geli tirilen kavramsal yap larda, yakla mlarda
ve modellerde görmek mümkündür. Giri imcilik alan ndaki erken
dönem ara t rmalar n n tamamen giri imcilerin özelliklerine ve
eylemlerine odakland " görülmektedir. Bu nedenle erken dönem
ara t rmalar nda
giri imcilik
yaln zca
“giri imci”
birey
perspektifinden ele al nm t r. Daha sonraki dönemlerde pek çok
ara t rmac bu bak aç s n n, giri imcili"i ve giri imsel süreci
aç klamada yetersiz oldu"unu ileri sürmü lerdir. Ki isel özelliklerin
ölçülebilirli"i, tekrarlanabilirli"i ve genelle tirilebilirli"indeki
zorluklar bu konudaki tart malar artt rm t r. Giri imcilik
faaliyetlerine dönük strateji-yap -performans ili kilerinde ki isel
özelliklerden ziyade firma davran n n daha anla l r, ölçülebilir ve
iletken oldu"u kabul edilmektedir. Bu gerekçelerden yola ç karak
1990’lardan sonra, giri imcili"i incelemeye yönelik ara t rmalar n
artarak giri imcili"i, organizasyonel perspektiften ele almaya
ba lad klar görülmektedir. Firma düzeyli davran sal yakla m olarak
da adland r lan bu yakla m, organizasyonlardaki giri imsel süreç ve
faaliyetlere odaklanmakta, di"er bir ifadeyle giri imcili"i kurumsal
düzeyde ele almaktad r. Buna ba"l olarak, kurum giri imcili"i
(Corporate Entrepreneurship), organizasyon seviyeli giri imcilik
e"ilimi (Firm-level Entrepreneul Orientation), kurum içi giri imcilik,
(Internal Corporate Venturing), iç giri imcilik (Intrapreneurship) gibi
kavramlar n organizasyonlar içerisindeki giri imcilik faaliyetlerini ve
e"ilimlerini s n fland rmak ve tan mlamak için kullan ld "
görülmektedir.
Giri imcili"in, yeniliklerin ortaya ç kmas , yeni istihdam
yarat lmas , yeni i letmeler kurulmas ve ekonomik büyümenin ve
toplumun refah seviyesinin artmas bak m ndan ekonomik ve sosyal
hayatta oynad " rol birkaç yüzy ld r bilinmektedir. Bununla birlikte
giri imsel davran n ve e"ilimin mevcut organizasyonlarda oynad "
rol özellikle ülkemizde henüz yeterince ele al nmam t r. Ayr ca,
ülkemizde son y llara kadar giri imcilik üzerine literatür, genellikle
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yeni küçük ve orta ölçekli i letmeler kurma üzerine yo"unla m t r.
Ancak,
iddetli küresel rekabetin yayg nla mas , ekonomik,
teknolojik, yasal, politik ve kültürel çevredeki h zl de"i im ve
dönü ümlerin ortaya ç kmas , dünyan n ileri gelen firmalar nda oldu"u
gibi ülkemizdeki pek çok firmay da, hayatta kalabilmek için kendi
giri imsel potansiyellerini harekete geçirmenin veya fark na varman n
yollar n aramaya yöneltmektedir.
Bu çal mada; giri imcilik ruhunun, e"iliminin ve davran n n
organizasyonlar kurulduktan sonrada devam ettirilmesi gere"inden
yola ç karak iç giri imcilikle ba" ms z giri imcilik aras ndaki farklar
incelenmektedir. Çal mada öncelikle giri imci, giri imcilik, iç
giri imci ve iç giri imcilik kavramsal olarak incelenmektedir. Daha
sonra ba" ms z giri imcilikle iç giri imcilik kaynak kullan m ,
uygulanan stratejiler ve giri im performans konular bak m ndan
kar la t r lmaktad r. Son olarak ta ba" ms z giri imcilerle iç
giri imcililer sahip olduklar özellikler ve te ebbüs ba lat rken
oynad klar giri imsel roller bak m ndan kar la t r lmaktad rlar. Bu
çal man n hem literatüre hem da uygulamaya baz katk lar yapaca"
amaçlanmaktad r. Literatüre yapaca" en önemli katk özellikle
ülkemizde yok denecek kadar az olan ara t rma k tl " na
akademisyenlerin ve ara t rmac lar n dikkatini çekerek onlar n faaliyet
halindeki i letmeler içerisindeki giri imsel e"ilim ve faaliyetlere
yönelik daha fazla ara t rma ve inceleme yapmalar n sa"lamak. Di"er
taraftan giri imcilik denince sadece yeni bir organizasyon kurma, yeni
bir i letme kurma ya da yeni bir te ebbüs ba latma anla lmaktad r.
Oysa bireylerdeki giri imcilik ruhunu ve giri imcilik e"ilim ve
davran lar n n i letme kurulduktan sonrada sürdürülebilir oldu"u ve
önemli rekabet avantaj sa"lad " konusunda günümüzde hiçbir
tereddüt yoktur. Bu bak mdan bu çal mayla özellikle uygulamac lar n
dikkatini de bu konulara çekmek amaçlanmaktad r.
I. G R MC VE G R MC L K
Giri imcilik çok boyutlu bir kavramd r. Ekonomik, psikolojik
ve i letme yönetimi gibi ba"lamlarda ve her çe it organizasyonda
gerçekle mektedir. Günümüzde giri imcilik, modern ve geleneksel
tüm sektörlerdeki firmalarda, küçük ve büyük ölçekli i letmelerde ve
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farkl
mülkiyet yap lar
içinde geçerli bir olgu olarak
de"erlendirilmektedir. Giri imcilik kavram n n daha çok 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 lar
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 r1.
Thornberry2 de Microsoft’un kurucusu Bill Gates, kitle otomobil
üretim hatt n n kurucusu Henry Ford ve Amozon.com’un kurucusu
Jeff Bezos’u örnek göstererek giri imcilerin üç eyi çok iyi
yapt klar n ifade etmektedir: Bunlar, f rsatlar belirlemek, belirlenen
bu f rsatlar ekillendirmek ve geli tirmek ve daha sonra da bunlar
ba ar l bir giri ime dönü türmek için uygun bir organizasyon yap s
olu turmakt r. Bütün bunlar n ba lang ç noktas n n da yeni bir fikir
oldu"unu ileri sürmektedir. Devrimsel ya da evrimsel nitelikli olabilen
bu i fikri giri imcilere yada ba kalar na ait olabilmektedir.
Giri imcilerin as l görevi bu yeni ve e siz i fikrinin bir f rsata
dönü üp dönü meyece"inin tespit edilmesidir. Yani, giri imcinin
görevi öncelikli olarak, bu fikrin ticari bir de"ere dönü mesi
konusunda tatmin olmak ve daha sonra kaynaklar n bu f rsat etraf nda
organize edilmesini sa"lamak oldu"u ifade edilmektedir.
A) G R G MC
Giri imcilik kavram köken itibariyle Frans z Cantillon’un
kulland " ve giri imci anlam na gelen “entreprendre’’ terimine
dayanmaktad r. 1755’de Frans z Cantillon bu terimi, ekonomik
parametreler içerisinde, kazanç elde etmeyi ve belirsizli"i

1

HISRICH, R. D. ve PETERS, M. P., 2002, Entrepreneurship, Fifth Edition,
McGraw-Hill/Irwin, New York, s.10.
2
THORNBERRY, N., 2001, Corporate Entrepreneurship: Antidote or Oxymoron?,
European Management Journal, 19 (5), s. 526-533
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gö"üslemeye arzulu, önsezi ve yaratma yetene"i olan bir bireyi
tan mlamak için kullanm t r3.
Giri imci kavram n n farkl disiplinler taraf ndan da
tan mland " n görmekteyiz. 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 mlanmaktad r. 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 ya da otoriteye sahip olma
ihtiyac ve arzusu olan ve bu tür güdülerle harekete geçen bir 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, stratejik
bir ortak veya ba kalar n n refah ve mutlulu"u için çal an bir birey
olarak tan mlanmaktad r4.
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 yaparlar5. Giri imci dendi"i zaman;
arayan, yenilik yapan, fikir üreten, farkl dü ünen ve cesaretle yeni
i ler yapmak isteyen bireyler akla gelir6. 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, sebatkârl k,
esneklik ve i deneyim ve becerilere sahip olma7.
20. yüzy lda ortaya at lan giri imcilik teorisine göre,
giri imciler risk alarak yenilik yapan veya geli tirme yapan ki iler
3

CULHANE, JANN-MARIE, H., 2003, The Entrepreneurial OrientationPerformance Linkage in High Technology Firms: An International Comparative
Study, Thesis for The Degree of Doctor of Philosopy, Graduate School of The
University of Massachusetts Amherst, s.19.
4
HISRICH ve PETERS, age s.10.
5
AKTOPRAK, D., Giri imcilik nedir? Türkiye’nin Giri imcilik Performans
http://www.vicebusiness.com/makale4.php-(03.08.2004)
6
KOÇEL, T.,1988,Giri imcilik Ama Hangisi?,Executive Excellence, Y l:1(10),s.17
7
ARSLANTAG, 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
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olarak ifade edilmektedirler. Ba ka bir deyi le giri imciler f rsatlar
kovalayan, onlar hayata geçirmek için her türlü riski alan ki ilerdir8.
Bu aç klamalardan yola ç karak giri imcili"in risk alma, f rsatlar
kovalama, hayata geçirme ve yenilik yapma süreçlerini kapsad " n
söylemek mümkündür.
B) G R G MC L K
Ara t rmac lar, giri imcilik tan mlar nda bir birliktelik
sergilememektedirler. Yap lan tan mlar geni bir ölçekte, “yeni
organizasyonlar n yarat lmas ”9, “yeni kaynak kombinasyonlar n
(bile enlerinin) ortaya konmas ”10, “f rsatlar n ara t r lmas ve
ke fedilmesi”, “belirsizlik ve risk ko ullar n n kabulü ve üretim
faktörlerinin bir araya getirilmesi” gibi faaliyetleri kapsamaktad r.
Giri imcilik konusu mevcut bilimsel literatürde hala farkl tan mlar,
yap lar ve tipolojiler üzerine odaklanmaya devam etmektedir.
Kavram n tan m konusunda konsensüs yetersizli"i, entegre bir
yap n n olmay ve da" n k bir ara t rma yap s gibi nedenler bu
alanda hakim bir paradigman n geli mesini engellemektedir11.
Giri imcilik kavram bilimsel literatürde pek çok yazar
taraf ndan farkl boyutlar vurgulanarak tan mlanmaya çal lm t r.
Kavramla ilgili yap lan bütün tan mlamalarda ortak nokta
giri imcili"in ekonomik f rsatlar n yeni de"erlere dönü türüldü"ü bir
süreç olarak ele al nd " d r. Yap lan tan mlara dikkatlice bakt " m zda
baz yazarlar n konuyu daha kolay ve kestirmeden anlatmak için k sa
ve basit tan mlamalar yapt " n görmekteyiz. Gartner, Low ve
MacMillan gibi baz ara t rmac lar giri imcili"i basitçe, yeni
organizasyonlar n veya i lerin yarat lmas veya Schumpeter gibi
ürünlerin, süreçlerin, organizasyonlar n ve pazarlar n yeni
bile enlerinin olu turulmas olarak tan mlamaktad rlar. Di"er birçok
8

TÜS AD, Türkiye’de Giri imcilik, Aral k 2002, stanbul
GARTNER, W. B., 1989, “Who Is An entrepreneur?” Is The Wrong Question,
Entrepreneurship Theory and Practice, 13 (4), s.47
10
SCHUMPETER, J.A., 1934, The Theory of Economic Development, Harvard
University Press, Cambridge, MA.
11
BRAZEAL, D.V., VE HERBERT, T.T., 1999, The Genesis of Entrepreneurship,
Entrepreneurship Theory and Practice, 23 (3), s. 29-45.
9
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ara t rmac da daha detayland r lm tan mlar yapm lard r. Bir süreç
olarak ele al nan bu tan mlar n baz lar a a" da yer almaktad r:
Giri imcilik, gerekli zaman ve çaban n tahsis edilmesiyle
finansal, psikolojik ve sosyal risklerin al nmas yoluyla parasal
kazançlar n ve ki isel tatminin elde edildi"i katma de"eri olan farkl
eyler ortaya koyma sürecidir.12
Bird’e13 göre ise giri imcilik, bir bireyin (giri imci) veya
küçük bir grubun (ortak giri imciler) bir organizasyon vas tas yla
de"er yaratma, karl bir i i ba latma veya büyütme, yeni bir mal ya da
hizmet sunma ve katma de"er yaratma süreçleridir.
Di"er taraftan giri imcili"i bir f rsat n de"erlendirilmesi
amac na yönelik tan mlayanlar da vard r. Bunlara göre de giri imcilik,
bir f rsat n de"erlendirilmesi için e siz bir kaynak paketinin bir araya
getirilmesi yoluyla katma de"er yaratma süreci olarak ele
al nmaktad r.14
Üzerinde konsensüsün (uzla ma) giderek olu maya ba lad "
bir tan ma göre giri imcilik; yeni veya mevcut (kurulu) bir
organizasyon içerisinde, yarat c l k ve yenilik yapma yoluyla de"er
yaratmak üzere bir f rsat n ortaya ç kar lmas ve geli tirilmesi,
kaynaklar n veya giri imcinin konumuna bakmaks z n bu f rsattan
yararlanma sürecidir.15 Bu tan mda giri imcilik, hem bireysel hem de
organizasyonel seviyede ele al nmaktad r.
II. Ç G R MC VE Ç G R MC L K
A) Ç G R G MC
The American Heritage Dictionary of the English Language, iç
giri imciyi (intrapreneur) “büyük bir firma içinde bir fikri, risk alma
12

HISRICH ve PETERS, age s.10.
BIRD, B. J., 1989, Entrepreneurial Bahavior, Scott, Foresman and Company,
Glenviev, Illinois
14
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.
15
CHURCHILL, N.C., 1992, Research Issuess in Entrepreneurship, In Sexton,
D.L.; Kasarda, J,D., eds., The State of The Art of Entrepreneurship, PWS-KENT,
Boston, MA, s.586.
13
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ve yenilik yapma yoluyla karl nihai bir ürüne dönü türme
sorumlulu"unu üstlenen ki i” olarak tan mlamaktad r. Gürol16’ün
aktard " na göre Drucker, iç giri imcileri, “organizasyon içerisinde
giri imsel özellikler gösteren bireyler” olarak tan mlarken, Miner,
“kar amaçl organizasyonlarda içeri"i yeniden belirlenmi bir
stratejinin parças olarak yeni fonksiyonlar geli tiren veya yeni
f rsatlar zorlayan “yenilikçi yöneticiler” olarak tan mlamaktad r.
Mesconda’da “organizasyon içinde her türden yenilik yaratan ki iler”
olarak tan mlamaktad r.
Pinchot17 iç giri imciyi, “herhangi bir i fikrini uygulama
sorumlulu"unu kurum içinde üstlenen ki i” olarak tan mlamaktad r. ç
giri imcilerin illa da yeni ürün ve hizmetlerin mucitleri olmalar
gerekmedi"ini, ancak onlar n i fikirlerini veya ilk örnekleri
(prototipleri) karl hale getirmede yetenekli olduklar n ifade
etmektedir. Onlar, esas olarak karl ürün ya da hizmetlerin arkas ndaki
ki ilerdir. Ekip olu turmada ve ekiptekilerin fikirlerini yönetmede
oldukça ba ar l olduklar n vurgulamaktad r.
ç giri imcilik sürecinin merkezinde iç giri imci
bulunmaktad r. ç giri imci giri imcilik sürecinde, giri imcilik dünyas
ile organizasyon dünyas n bir araya getirmektedir. ç giri imci,
vizyonu olan ve mevcut bir organizasyon içinde giri imsel ruhu ve
atmosferi yaratma görevini üstlenen biridir. Onun hayali, bir fikri veya
bir f rsat , karl bir ekonomik gerçe"e dönü türmektir. Bunun için
bulundu"u kurum içerisinde yap lmas gereken her eyi yapmaktan
çekinmez.18
B) Ç G R G MC L K
K saca “faaliyet halindeki organizasyonlardaki giri imcilik”
olarak ele al nan iç giri imcilik; organizasyonel ve genel ekonomik
geli mede çok önemli bir dinamik unsur olarak de"erlendirilmektedir.
Gerek akademisyenler, gerekse uygulamac lar bu kavrama 80’li
16

GÜROL, M. A., 2000, Türkiye’de Kad n Giri imci ve Küçük letmesi: F rsatlar,
Sorunlar, Beklentiler ve Öneriler, At l m Üniversitesi Yay n –2, Ankara, s.61
17
PINCHOT, G., 1985, Intrapreneuring, Harper and Row, New York
18
NAKT YOK, A., 2004, ç Giri imcilik, Beta Yay nlar , stanbul, s.64.
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y llardan beri ilgi göstermektedirler. Bu ilginin temelinde iç
giri imcili"in firmalar gerek karl l k gerekse ekonomik büyüme
bak m ndan yeniden canland rmas ve performanslar n iyile tirmesi
yatmaktad r. Bununla birlikte iç giri imcilik sadece belirli sektörlerde
faaliyet gösteren i letme organizasyonlar na yönelik de de"ildir; ayn
zamanda bir bütün olarak ekonomiyi ele almakta ve her türlü i letme
organizasyonlar na yönelik olabilmektedir. Çünkü, iç giri imcilik bir
ekonomiyi, verimlilik art lar , en iyi i letme uygulamalar n n ortaya
ç kar lmas , yeni endüstri alanlar n n yarat lmas ve i letmelerin
uluslararas
rekabet
seviyelerini
yükseltmesi
bak m ndan
etkileyebilmektedir.
Literatürde iç giri imcilik faaliyetlerinin i letme performans
üzerindeki pozitif etkileriyle ilgili olarak pek çok ara t rmac n n
çal ma yapt " görülmektedir. Y llard r, ara t rmac lar n mevcut
faaliyet halindeki organizasyonlardaki giri imcilikle ilgili çabalar (iç
giri imcili"i) tan mlamak için çok çe itli terimler ya da kavramlar
kulland klar n görmekteyiz. Daha çok orta ve büyük ölçekli
organizasyonlar içerisindeki giri imcilik e"ilim ve davran lar n
aç klamak için kullan lan “iç giri imcilik” kavram yla ayn anlamda
veya ilgili kavramlar olarak; intrapreneurship (iç giri imcilik)
(Pinchot, 1985; Kuratko vd, 1990; Luchsinger ve Bagby, 1987;
Hostager vd, 1998; Carrier, 1996; Antoncic ve Hisrich 2001, 2003),
corporate entrepreneurship (kurum giri imcili"i) (Vesper, 1984; Guth
ve Ginsberg, 1990; Covin ve Miles, 1999; Covin ve Slevin, 1991;
Dess vd, 1999; Hornsby vd, 2002; Zahra, 1991,1993a, 1995; Zahra
vd; 2000), corporate venturing ( irket giri imcili"i) (MacMillan, ve
George, 1985; Stopford ve Baden –Fuller, 1994; Miles ve Covin,
2002), internal corporate entrepreneurship (kurum içi giri imcilik)
(Schollhammer, 1982; Jones ve Butler, 1992),
firm-level
entrepreneurial orientation (firma seviyeli giri imcilik e"ilimi)
(Lumpkin ve Dess, 1996, 2001; Knight, 1997; Culhane, 2003;
Wiklund ve Shepherd, 2005; Covin ve Slevin, 1991) ve continued
entrepreneurship (sürekli giri imcilik) (Davidson, 1990) kavramlar n n
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kullan ld " görülmektedir19. Antoncic20 bir çal mas nda iç
giri imcilik (Intrapreneurship) kavram n n çe itli
ekillerde
tan mland " n
göstermektedir.
Bu
tan mlarda
kavram n,
“organizasyon içerisindeki bireylerin, kontrol ettikleri mevcut
kaynaklardan ba" ms z olarak f rsatlar kovalad klar bir süreç” olarak,
“f rsatlar elde etmek için yeni i ler yapmak ve eski al kanl klardan
vazgeçmek” olarak, “mevcut bir organizasyon içerisindeki giri imcilik
ruhu” olarak ve “faaliyet halindeki, mevcut bir organizasyon
taraf ndan yeni organizasyonlar yaratma veya bu organizasyon içinde
yenilenmenin ve yenili"in te vik edilmesi” olarak ele al nd " n
anla lmaktad r.
Genel olarak bak ld " nda bu kavramlar n hepsi, büyüklü"ü ne
olursa olsun mevcut, faaliyet halindeki organizasyonlardaki iç
giri imcilik olgusunu veya giri imcilik e"ilimini aç klamaktad rlar.
III. G R MC L K VE Ç G R MC L K
ARASINDAK FARKLAR
Hat rlanaca" üzere giri imcili"in en k sa ve en geni kapsaml
tan m n n “yeni organizasyonlar yaratma” oldu"u belirtilmi ti. ç
giri imcili"in literatürde en çok kabul gören ve en geni tan m olarak
da “faaliyet halindeki organizasyonlardaki giri imcilik”21 oldu"u ifade
edilmi ti. Giri imcilikle iç giri imcilik aras ndaki farklar ortaya
koymak için ç k noktas yine bu tan mlar ve bunlara benzer
de"erlendirmeler olacakt r. Giri imcilik ya da “ba" ms z giri imcilik”
mevcut i letme d ndaki bireysel seviyedeki giri imcilik çabalar n
tan mlamak amac yla kullan l rken, iç giri imcilik mevcut, faaliyet
halindeki i letme içinde organizasyonel seviyedeki giri imsel çabalar
19

AYCA, V.,“ 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, s.56
20
ANTONCIC B., 2000, Intrapreneurship: Construct Refinement and An Integrative
Model Development, Thesis for The Degree of Doctor of Philosopy, Department of
Marketing and Policy Studies Weatherhead School of Management, School of
Graduate Studies, Case Western Reserve University, s.56
21
ANTONCIC, B., VE HISRICH, R.D., 2003, Clarifying The Intrapreneurship
Concept, Journal of Small Business and Enterprise Development,10 (1) s.9.
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aç klamak için kullan lmaktad r.22 Bu noktada ba" ms z giri imcili"i
iç giri imcilikten ay ran ilk ve en önemli fark n giri imsel faaliyetin
meydana geldi"i yerle ilgili oldu"u vurgulanmaktad r.23 Bununla ilgili
olarak yine Luchsinger ve Bagby24 giri imcilik davran lar ile iç
giri imcilik davran lar n n benzer davran lar olmas na ra"men baz
ilgi çekici farklar n oldu"unu ileri sürmektedirler. Her ikisinin de
yüksek verimlilik ve katma de"er yaratmay amaçlayarak; yo"un bir
biçimde yenilik süreçlerine dayand klar n ancak, yer ald klar genel
ko ullar itibariyle farkl olduklar n öncelikle ifade etmi lerdir. Bu
farkl l klar n daha çok kaynaklara eri im, strateji-yap -performans
ili kileri bak m ndan ortaya ç kt " ileri sürülmektedir.
Bu konuyla ilgili giri imcilik literatürdeki en kapsaml çal ma
Shrader ve Simon25 taraf ndan yap ld " görülmektedir. Bu çal mada,
bireysel giri imciler taraf ndan ba lat lan ba" ms z giri imcilikle,
faaliyet halindeki i letmelerin kontrolü alt nda ba lat lan içi
giri imcilik aras ndaki farklar teorik ve ampirik bulgularla ortaya
koyulmaktad r. Yapt klar geni bir literatür taramas yla bu iki kavram
aras nda “kaynaklar”, “uygulanan stratejiler” ve “finansal performans
seviyesi”
bak m ndan
önemli
farkl l klar n
oldu"unu
vurgulamaktad rlar.
Burada sözü edilen firma kaynaklar , etkenlik ve verimlili"i
sa"layan stratejilerin tasarlanmas ve uygulanmas için firman n i ini
kolayla t ran, firman n kontrolü alt ndaki bütün varl klar, yetenekler,
organizasyonel süreçler, firman n nitelikleri, bilgi ve bilgi sistemleri
ve di"er kaynaklar olarak ele al nmaktad r.26 Literatürde geni yer
22

ARIKAN, S., 2002, Giri imcilik Temel Kavramlar ve Baz Güncel Konular,
Siyasal Kitabevi, Ankara,s.186.
23
CARRIER, C., 1996, Intrapreneurship In Small Businesses: An Exploratory
Study, Entrepreneurship Theory and Practice, 21 (1), s. 6
24
LUCHSINGER, V., VE BAGBY, D.R., 1987, Entrepreneurship and
Intrapreneurship: Behaviors, Comparisons, and Contrasts, S.A.M. Advanced
Management Journal, 52 (3), s.10-13.
25
SHRADER, R.C., VE SIMON, M., 1997, Corporate Versus Independent New
Ventures: Resource, Strategy, and Performance Differences, Journal of Business
Venturing, 12 (1), s. 47
26
BARNEY, J. 1991, Firm Resources and Sustained Competitive Advantage,
Journal of Management, 17 (1). s. 99-100
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bulan “kaynak ba" ml l " teorisine” göre, firma kaynaklar , firmalar n
stratejilerini olu turmak ve uygulamak için kullanabildikleri güçlü
yönlerini olu turmaktad r. Bu konuda ara t rmac lar n firman n
hedeflerine ba ar yla ula mak için kulland klar kaynaklar daha
belirgin olarak, finansal kaynaklar, insan kaynaklar , fiziksel
kaynaklar, organizasyonel kaynaklar ve teknolojik kaynaklar olarak
kategorize ettiklerini görmekteyiz.
Kaynaklar n elde edilmesi her iki giri imcilik çabalar için
hayati öneme sahiptir. Ancak kaynaklar n elde edili i bak m ndan bu
iki tip giri imcilik aras nda önemli farkl l klar mevcuttur. ç
giri imcilik faaliyetleri için gerekli kaynaklar ana firma veya sponsor
firma taraf ndan sa"lanmaktad r. Di"er bir ifadeyle, bu durum iç
giri imcilikle ba" ms z giri imcilik aras ndaki en önemli fark n
fonlama konusunda oldu"una i aret edilmektedir. Girket içerisinde
ba lat lan yeni giri imler mevcut irketler taraf ndan veya ana
irketlerin di"er faaliyetleri taraf ndan fonlan rken, ba" ms z yeni
giri imlerin böyle avantajlar yoktur. Onlar sermaye gereksinimlerini
d kaynaklardan kar lamak zorundad rlar. Ba" ms z giri imler
genellikle risk sermayesi firmalar ndan bu kaynak deste"ini
sa"lamaktad rlar. Fon sa"lama yan nda iç giri imlerin ana irket
taraf ndan elde edilmi , marka ismi, pazarlama yetenekleri, ticaret
unvan ve di"er görünmeyen varl klar gibi di"er kaynaklar kullanma
avantaj da vard r. Genel olarak iç giri imler ana irketin kaynaklar na
ula ma avantaj na sahipken, ba" ms z giri imler iddetli kaynak
s n rlamalar yla kar kar yad rlar. Örne"in, iç giri imler genellikle
ana irketin olu turdu"u marka imaj na güvenirken, bu konuda
ba" ms z giri imciler kendi marka imajlar n
geli tirmek
27
zorundad rlar.
Yukar da ifade edilen mevcut kaynak farkl l klar ndan dolay ,
ba" ms z
giri imlerle
iç
giri imler
farkl
stratejiler
benimsemektedirler. Ara t rmalar, yeni bir giri imin genellikle üç tür
stratejik yön takip ederek rekabet edebilece"ini ortaya koymaktad r.
Bunlar, pazara giri geni li"ini (breadth of market entry), dü ük
maliyeti ve farkl la t rman n belirgin yönlerini vurgulayan
stratejilerdir. Erken dönem giri imcilik literatürü, iki giri im tipini de
27

SHRADER, R.C., VE SIMON, M., a.g.e., s.51
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ay rt etmeksizin büyük firmalarla do"rudan rekabet etmekten
kaç nmalar için “ni ” (niche) stratejileri takip etmelerini
önermekteydi. Di"er baz ara t rmac lar da, bu tür yeni giri imlere
e siz
avantajlar
yaratacak
uzmanla maya
dayal
ürün
farkl la t rmas n , yüksek seviyeli mü teri hizmetleri ve sipari esas na
göre ürün sunulan pazar bölümlendirmesini önermi lerdir.28 Fakat
erken dönemde, bu tür stratejilerin daha çok ba" ms z giri imciler
taraf ndan uygulanabilece"i ve iç giri imciler taraf ndan
uygulanmayaca" da iddia edilmi tir.
Daha fazla kaynak s n rlamas na sahip olan ba" ms z
giri imlerin, pazara geni ölçekli stratejilerle girmeleri pek de makul
kar lanmamaktad r. Bunun yan nda, fazla kapasite, yerle ik marka
ismi ve mevcut da" t m kanallar gibi ana firman n kaynaklar na
eri im avantaj iç giri imlere, geni ölçekli pazara giri stratejilerini
ba arma imkân vermektedir. K t kaynaklardan dolay pek çok
ba" ms z giri im kafa kafaya rekabetten kaç nmak zorunda
kalmaktad rlar. Bu yüzden de, ba" ms z küçük giri imlerin
farkl la t r lm ürünler sunarak, özellikli ve/veya cazip fiyatlarla
yüksek seviyeli mü teri hizmetleri sa"layarak veya dü ük gelir
alanlar na dü ük fiyatl ürünler tasarlayarak “ni ” pazarlara girmeleri
önerilmektedir.
Farkl kaynak kullan m ve farkl stratejiler uygulama
durumunda olan her iki giri imcilik tipindeki bu farkl l klar acaba
performanslar na da yans makta m d r? sorusu ara t rmac lar n ilgisini
çeken bir soru olmu tur. Porter ve Caves gibi erken dönemdeki
ara t rmac lar, iç giri imlerin ana veya sponsor firman n kaynaklar n
eri im avantaj ndan dolay daha iyi finansal performans ortaya
koyacaklar na inanmaktayd lar. Bu ara t rmac lar iç giri imlere destek
sa"layan ana firman n da" t m sistemi, sat gücü, marka imaj ve
ticaret unvan gibi giri imlerin performans n etkileyen belirgin bir
çok avantajdan söz etmi lerdir. Bu kaynaklar n iç giri imlere pazarda
avantaj sa"layaca" na inanm lard r. Bu pazar avantaj n n yan nda, bu
giri imlerin ba"l
oldu"u ana firmalar n güçlü finansal
pozisyonlar ndan dolay ihtiyaç duyduklar sermayeye daha kolay
eri meleri de finansal performanslar n olumlu etkiledi"i ileri
28

SHRADER, R.C., VE SIMON, M., a.g.e., s.52
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sürülmü tür. Ayr ca, iç giri imlerin ana irketin fazla kapasitesini
kullanarak, ölçek ekonomisinin de etkisiyle dü ük maliyet avantaj na
sahip olacaklar ileri sürülmü tür.29
Ancak, son dönemdeki baz ara t rmac lar, iç giri imlerin ana
irket kaynaklar na ula mada kar la t klar uzun politik sürecin, iç
giri imlerin özerkli"ini azaltmakta oldu"unu ortaya koymu lard r.
A r merkezile me, esnek olmayan ve uzun karar mekanizmalar ,
yüksek bürokratik yap lar bu süreci uzatmakta ve zorla t rmaktad r.
Ayr ca ba" ms z giri imcilerin iç giri imcilerden daha fazla motive
olduklar da ileri sürülmektedir. Çünkü yeni giri imlerle ilgili olarak
üstlerinin yönlendirmesi onlar n motivasyonlar n
olumsuz
etkileyebilmektedir. Ba" ms z giri imciler daha fazla motive
olmaktad rlar, çünkü genellikle onlar n ya am (geçimi) ba latt klar
bu giri imlerin finansal performans na ve büyümesine ba"l d r.
Bununla ilgili olarak literatür, özerklik (ba" ms zl k) ve yönetimsel
motivasyon avantajlar na sahip olan ba" ms z giri imcilerin,
kaynaklara ula ma avantaj na sahip olan iç giri imcilerden giri imin
performans üzerinde daha fazla avantaja sahip olduklar n i aret
etmektedirler. Burada performans as l etkileyen eyin çok miktarda
kayna"a sahip olmak de"il, kaynaklar n kombinasyonu ve onlardan
yararlanma biçimi oldu"u vurgulanmaktad r.30 Bu nedenle, giri imin
tipi ne olursa olsun burada as l olan, yüksek özerklik ve yüksek
yönetsel performans n, kaynaklar daha iyi kullanma becerisini
getirece"i ve bunun sonucunda da performans n çok daha iyi
olaca" d r. A a" da Tablo 1’de ba" ms z giri imlerle iç giri imler
aras ndaki bu farklar özetlenmi tir.
Literatürde her iki giri imcilik tipi aras ndaki bu farklara
ra"men, özellikle her iki giri imcilik tipinin performanslar n n
farkl l klar konusunda, Shrader ve Simon k smen farkl bulgular
ortaya koymu lard r. Öncelikle ana firman n kaynaklar na kolay
ula ma avantaj na sahip iç giri imler, öyle söylendi"i gibi bu kaynak
avantaj n pekte yüksek performansa yans tamamaktad rlar. Bu sonuç,
iç giri imlerin stratejik avantaj olu turmak için ana firman n
kaynaklar n kullanmad klar n göstermemektedir. Ayr ca, bu durum
29

SHRADER, R.C., VE SIMON, M., a.g.e., s.53
SHRADER, R.C., VE SIMON, M., a.g.e., s.53-54
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performans üzerinde as l etkili olan faktörlerin ana firman n
kaynaklar ile birlikte, giri imlerin daha özerk olmas ve daha
ba" ms z yönetilmesi görü üyle de tutarl l k göstermektedir. Ayn
ekilde sadece daha fazla özerklik ve daha fazla ba" ms z yönetimin
de, ba" ms z giri imlerin performans üzerinde yeterli etkiye sahip
olmad " ortaya ç kar lm t r. Yüksek performans için bu özelliklerin
yan nda s n rlamalar olmaks z n sa"lam kaynak elde etme yollar n n
bulunmas da kaç n lmazd r.
Tablo 1. Ba()ms)z giri0imcilik ve iç giri0imcilik özellikleri
Sermaye Bak)m)ndan
•
ç giri imler genellikle daha fazla sermayeye ula m imkan na sahiptirler.
Ana irketin yedek akçeleri ve amortisman giderleri iç giri imlerin yeni
pazarlara girmelerini imkan vermektedir.
•
ç giri imler ba" ms z giri imlere nazaran genellikle daha dü ük maliyetle
yabanc kaynak bulabilirler.
•
ç giri imlerin gereksinim duydu"u fonlar firmadaki politik karar
mekanizmalar n n yer ald " bütçe süreçleri yoluyla sa"lanmaktad r.
• Ba" ms z giri imler genellikle risk sermayesi firmalar n n uzun dönemli
sermaye taahhütleri taraf ndan desteklenmektedir. Bu sermaye ak
giri imlerin geli im sürecinde de devam etmektedir.
Yönetsel Kontrol Bak)m)ndan
•
ç giri imler, ana firma taraf ndan çoklu inceleme seviyesine tabidirler.
•
ç giri imlerin sponsorlar (ana firma), s k maliyet kontrolleri yaparak ve
k sa dönemli kesin hedefler belirlemektedirler.
• Ba" ms z giri imciler oldukça fazla özerkli"e (otonomiye) sahiptirler
• Ba" ms z giri imler genellikle bürokratik atalete maruz kalmazlar.
• Ba" ms z giri imler çok çabuk hareket etmeye müsait basit merkezi
yap lara sahiptirler.
Yönetimsel Motivasyonlar Bak)m)ndan
•
ç giri im yöneticileri genel olarak ba lat lan giri imle ilgili görevleri pek
iyi kar lamazlar
•
ç giri im yöneticileri, giri imleri de"i ik yönlere çekebilecek farkl politik
ve kurumsal amaçlar dengelemek zorundad rlar.
•
ç giri im yöneticileri, giri im plan na ba"l l klar bak m ndan s k
de"erlemeye tabidirler.
• Ba" ms z giri imciler giri imin sonucundaki ba ar ya odakl d rlar, çünkü
onlar n getirisi giri imin ba ar s na ba"l d r.
• Ba" ms z giri imciler ba ar l olmak zorundad rlar çünkü onlar n i
hayat nda yüksek ve sürekli zarar etme lüksleri yoktur.
• Ba" ms z giri imler daha aç k ve kesin(mutlak) amaçlara sahiptir.
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Personel ve fonksiyonel e(ilimler
•
ç giri imler de"i ik fonksiyonel alanlardaki üst yöneticilere eri im
kolayl " na sahiptirler
•
ç giri imciler pazarlama fonksiyonunu önemserler
• Ba" ms z giri imlerin üst yönetim ekipleri daha çok teknolojik altyap s
olan personelden olu maktad r.
• Ba" ms z giri imler, giri imsel yöneticilere daha yüksek eri im kolayl " na
sahip olabilirler
ç giri0imlere ana firma taraf)ndan sa(lanan mkanlar
•
ç giri imler ana firman n mevcut imkanlar dolay s yla dü ük maliyetle
etkili da" t m sistemleri ve sat elamanlar na eri im kolayl " na sahiptir.
•
ç giri imler ana firman n bir halkas olarak, girdi sa"lay c lar üzerinde
daha fazla kontrole sahiptirler.
• ç giri imler ana firman n fazla kapasitesine eri im imkan ndan dolay
ölçek ekonomisinden yararlanmaktad rlar.
Kaynak: R.C. Shrader ve M. Simon(1997).

SONUÇ VE DE ERLEND RME
Bu çal madan ç kar lmas gereken en önemli sonuçlardan
birisi, iç giri imcilikle ba" ms z giri imcilik aras ndaki farklar n her
iki giri imcilik tipinde yer alan giri imcililer perspektifinden ziyade
daha çok giri imsel e"ilim ve davran lar bak m ndan oldu"udur. ç
giri imcilik kaynaklar elde etme ve kullanma yetene"i bak m ndan
sistematik olarak ba" ms z giri imcilikten farkl d r. Bu farkl l k
kendini farkl i letme stratejileri seçme ve farkl performans seviyeleri
olu turma bak m ndan devam ettirmektedir. Özellikle ba" ms z
giri imcili"in kar
kar ya oldu"u organizasyonel me ruiyet
yetersizli"i sorunu, giri imcilerin yeni kaynaklar yaratmada kendini iç
giri imcili"e göre daha fazla hissettirmektedir. Bu farkl l k,
kendisinden sonra gelen di"er a amalar olan, strateji, yap ve
performans alanlar na da yans maktad r.
Çal madan ç kar labilecek di"er bir önemli sonuçta bu iki tip
giri imcilik dünyas nda en ba ar l i letmenin ya da organizasyonun,
genel giri imcilik ruhunu ve ilkelerini takip eden iç giri imciler
taraf ndan yönetilen organizasyon oldu"udur. Her iki giri imcilik tipi
de giri imcilik özelliklerine sahip bireyler taraf ndan yönetildikleri
için de"erli projeleri hayata geçirmek amac yla yenilik faaliyetlerini
170
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ve kaynaklar harekete geçirme potansiyeline sahiptirler. Ba" ms z
giri imciler bu i i ba" ms z organizasyonlar veya yeni firmalar
kurarak yaparken iç giri imciler ise bu i i mevcut, faaliyet halindeki
bir firma içerisinde yaparlar.
Son olarak bu çal man n, özellikle ülkemizdeki giri imcilik
literatüründe her iki giri imcilik tipini kar la t rmas bak m ndan
önemli bir ilk ad m olarak hizmet edece"i umulmaktad r. Bu ilk
ad mdan sonra at lmas gerekli ad mlar n daha fazla pratik de"eri olan
ve genelle tirilebilen ad mlar olmas kaç n lmazd r. Bu bak m ndan
bu konunun özellikle farkl i letmeler, sektörler, çevresel etkiler ve
kültürler bak m ndan incelenmesinin yararl olaca" dü ünülmektedir.
Ayr ca, bu ad mlar n burada i aret edilen farkl l klarla birlikte ba ka
farkl l klar n ara t r lmas na yönelik olarak at lmas da tavsiye
edilmektedir.
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