
İŞLETME BAŞARISINDA 
GİRİŞİMCİNİN BİREYSEL KAYNAKLARI
Dr. Ayhan TERZİBAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Barış KAVCAR
Doç. Dr. Hakan Tahiri MUTLU



 

 

 

İŞLETME BAŞARISINDA  

GİRİŞİMCİNİN BİREYSEL KAYNAKLARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Ayhan TERZİBAŞ 

Dr. Öğr. Üyesi Barış KAVCAR 

Doç. Dr. Hakan Tahiri MUTLU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Copyright © 2023 by iksad publishing house 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed or 

transmitted in any form or by 

any means, including photocopying, recording or other electronic or mechanical 

methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of 

brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses 

permitted by copyright law. Institution of Economic Development and Social 

Researches Publications® 

(The Licence Number of Publicator: 2014/31220) 

TURKEY TR: +90 342 606 06 75 

USA: +1 631 685 0 853 

E mail: iksadyayinevi@gmail.com 

www.iksadyayinevi.com 

 

It is responsibility of the author to abide by the publishing ethics rules. 

Iksad Publications – 2023© 

 

ISBN: 978-625-6404-79-3 

Cover Design: İbrahim KAYA 

March / 2023 

Ankara / Turkey 

Size = 16x24 cm 



i  | İŞLETME BAŞARISINDA GİRİŞİMCİNİN BİREYSEL KAYNAKLARI  

 

 

 

ÖNSÖZ 

İşletmeler, üretim faktörlerini bir araya getirerek toplumun mal ve 

hizmet ihtiyaçlarını karşılayan ekonomik birimlerdir. İşletmeler, bu ihtiyaçların 

karşılanması sürecinde hem istihdam imkânları sağlayarak hem de ekonomik 

genişleme ve canlanmaya hizmet ederek ülke ekonomilerine fayda sağlarlar. 

Bu açıdan bakıldığında işletme sayılarının artması ekonomi için önem arz 

etmektedir. İşletme sayılarının artmasının yanında, hayatta kalması ve başarı 

düzeylerinin artması, sundukları sosyal ve ekonomik faydaların devamlılığını 

sağlayan diğer önemli hususlardır. 

İşletmelerin başarı düzeylerini etkileyen birçok unsur bulunmaktadır. Bu 

unsurlar işletmenin kendi iç çevresinden veya kontrol edemediği dış 

çevresinden kaynaklanmaktadır. İşletmenin iç çevresinde başarıyı etkileyen 

birçok unsur bulunmaktadır. Bu unsurların bir bölümü, işletmeyi kuran veya 

devralıp yöneten girişimcinin bireysel olarak sahip olduğu sermaye türleri ile 

ilgilidir. Sermaye teorilerinin gelişmeye başladığı erken dönem araştırma 

aşamalarında, girişimcilik araştırması sermaye teorilerini benimsemiş ve 

girişimcinin bireysel olarak sahip olduğu sermaye türleri ile ilgilenmiştir. Bu 

sermaye türlerinin işletmenin başarısındaki rolü üzerine birçok çalışma 

yapılmıştır. 

İşletme başarısının ve girişimcinin bireysel olarak sahip olduğu sermaye 

türlerinin tanımlandığı, yapılmış çalışmaların incelendiği ve ülkemizde işletme 

başarılarını arttırmak üzere önerilerin geliştirildiği bu kitap “Girişimci 

Sermayesinin Girişim Başarısına Etkisi” isimli doktora tez çalışmasından 

türetilmiştir. 
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1. GİRİŞİMCİLİK VE TEMEL KAVRAMLAR 

 Girişimcilik analizi, ekonomik analiz tarihinin en zorlu konularından biri 

olmuştur. Girişimcilik üzerine araştırma, ekonomik analizin kendisi kadar 

eskidir. Girişimcilik alanı için kavramsal bir çerçeve oluşturmanın önündeki 

belki de en büyük engel tanımı olmuştur. Bugüne kadar çoğu araştırmacı, alanı 

yalnızca girişimcinin kim olduğu ve ne yaptığı açısından tanımlamıştır (Shane 

ve Venkataraman, 2000). Girişimcilerin ekonomideki önemi her zaman 

vurgulanmış, ancak hiçbir zaman girişimcilik üzerine tutarlı ve kapsamlı bir 

teori geliştirecek kadar ileri gitmemiştir (Grebel, 2004). Üzerinde fikir birliğine 

varılmamış olmasına rağmen girişimcilik ile ilgili literatür tarandığında, 

kavramın aydınlatılmasında fayda sağlayan birçok yayın karşımıza 

çıkmaktadır. Çalışmanın bu bölümünde, girişimcilik kavramından önce 

girişim, girişimci kavramları ve girişimci kişilik özellikleri tanımlanacak ve 

ekonomik, davranışsal ve sosyolojik girişimcilik kuramları incelenecektir. 

1.1. Girişim 

 Türk Dil Kurumu (TDK), girişim kavramını, “bir işe girişme, teşebbüs” 

olarak tanımlamıştır (TDK, 2022). Girişim kavramı birçok bilimsel yayında 

farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Bu tanımlardan bazıları aşağıda 

verilmektedir.  

 Bozkurt (2011), girişimcilerin ticari faaliyetlerini gerçekleştirmek 

amacıyla kurdukları ekonomik birimlerin tümünü, girişim olarak tanımlamıştır. 

Bir başka tanıma göre, “belli bir unvanı, bir yeri, belirli bir sermayesi ve belirli 

bir organizasyonu olan ekonomik birimler” girişim olarak tanımlanır (Parıltı ve 

Aydıntan, 2008, s. 352). Kolmann ve diğerlerinin (2016) hazırladığı raporda 

girişimler, piyasaya yeni ürünler veya hizmetler ekleyerek ve önemli sayıda 

istihdam oluşturarak zenginlik yaratan önemli ekonomik itici güçler olarak 

tanımlanmıştır. Bir diğer tanımda girişim, kâr veya başka biçimlerde fayda 

sağlamak amacıyla, ücret karşılığında satmak için mal veya hizmet üretmek, ya 
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da fonlar sağlamak üzere kurulan, hukuki ve finansal kişiliğe sahip, devamlı 

nitelikte bir örgüt olarak tanımlanmaktadır (Tutar ve Küçük, 2003). 

Özdevecioğlu ve Karaca (2015, s. 13) girişimi, “kâr amacıyla mal ve hizmet 

üretmek için kurulan, hukuki ve finansal kişiliğe sahip bir örgüt” olarak 

tanımlamıştır. 

 Genel olarak bakıldığında girişim, girişimcilerin yapısını oluşturdukları, 

üretim faktörlerini bir araya getirerek kar veya fayda sağlamak amacına hizmet 

edecek yasal ve finansal kişilikleri olan örgütler olarak tanımlanmaktadır. 

Günlük kullanımda da girişim kavramı genellikle bir işletmeyi tanımlamak 

amacıyla kullanılır. Girişimci açısından değerlendirildiğinde, sahip veya ortak 

olunan işletme yada bir fayda sağlamak üzere ortaya çıkarılan yapı bir 

girişimdir.  

1.2. Girişimci 

 “Girişimci” kelimesi aslında, bir girişimin kurucusu, bir şirketin yönetim 

kurulu üyesi, devralınan bir işte serbest meslek sahibi, yenilikçi bir yönetici ve 

benzeri gibi çok farklı ekonomik ajanları tanımlamak için yaygın olarak 

kullanılır (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü [OECD], 2012). Girişimci 

kavramı günlük kullanımda, kısaca girişimde bulunan kişi olarak 

tanımlanabilmektedir. TDK girişimciyi, “üretim için bir işe girişen, kalkışan 

kimse, müteşebbis” olarak tanımlamıştır. Girişimci kavramı, Latincede “intare” 

kökünden gelen, İngilizce enter (giriş) ve pre (ilk) kelime köklerinden 

gelmektedir. Bu kökten gelen İngilizce “entrepreneur” sözcüğü, “ilk girişen, ilk 

başlayan” anlamına gelmektedir (Korkmaz, 2000). 

 Ekonomi yazınında bir kavram olarak girişimciyi kullanan ilk düşünür, 

İrlanda asıllı Fransız ekonomist Richard Cantillon’dur. Richard Cantillon’a 

göre, üreticiler ile tüketiciler arasındaki bağın kurulmasında koordinatörlük 

rolünü üstlenen kişiler girişimcilerdir (Grebel, Pyka ve Hanusch, 2003). Bu 

bağlamda, üretimin başlamasında en önemli rolü üstlenen kişide girişimcidir.  
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 Birçok düşünür girişimci kavramının tanımını netleştirmek üzere 

çalışmalar yapmıştır. Düşünürler, bu çalışmalarda, girişimcinin üstlendiği 

rolleri tanımlamış ve bu şekilde kavramın netleşmesine katkı sağlamaya 

çalışmışlardır. Aidis (2003, s. 3) çalışmasında,  iktisat teorisinde girişimciliğe 

başlıca katkı sağlayanları bir tablo halinde aşağıdaki şekilde listelemiştir. 

 

Tablo 1.1. İktisat Teorisinde Girişimciliğe Katkı Sağlayan Başlıca Düşünürler 

YIL  EKONOMİST GİRİŞİMCİ ROLÜ (GR) 

Klasik Dönem 

1755 R. Cantillon Girişimci terimini tanıttı – (GR) Spekülatör  

1800 J.B. Say (GR) Koordinatör 

Erken Neoklasik Dönem 

1890 A. Marshall (GR) Koordinatör, yenilikçi, arbitrajcı 

1907 F.B Hawley (GR) Çıktının sahibi (belirsizlik taşıyıcısı) 

1911 J. Schumpeter (GR) Yenilikçi  

1921 F. Knight (GR) Belirsiz bir ortamda karar vermeden 

sorumlu kişi 

1925 F. Edgeworth (GR) Koordinatör 

Olgun Neoklasik Dönem 

1925 M.Dobb (GR) Yenilikçi 

1927 C. Tuttle (GR) Belirsiz bir ortamda sorumlu sahip 

Modern Neoklasik Dönem 

1973 I. Kirzner (GR) Arbitrajcı "karlı fırsatlara karşı uyanık" 

1982 M. Casson (GR) Belirsizlik durumunda kıt kaynakları 

uyumlaştıran 

1993 W. Baumol (GR) Yenilikçi- Teşviklerden etkilenen yönetici 

  

 İktisat teorisyenleri arasında girişimcilik konusunda çok az fikir birliği 

vardır. Girişimcinin bağımsız sahip, karar verici, kaynakların birleştiricisi ve 

yöneticisi olduğu görüşü Say, Marshall ve Knight tarafından benimsenmiştir 

(Van Praag ve Cramer, 2001, s. 46). Schumpeter (1936), girişimciyi aktif, 

dengesiz bir güç olarak görmüştür. Kirzner (1979) ise daha farklı bir bakış 

açısıyla girişimciyi, pasif bir dengeleyici olarak değerlendirmiştir. Schultz 

(1975), girişimcinin dengesizlikle başa çıkma yeteneğine sahip olduğunu 

belirtmiştir (Mitton, 1989, s. 9). Hisrich ve Peters’e göre (2002) girişimci, 
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ekonomik etkinliği artırmak için finansal ve sosyal riskler alarak para ve kişisel 

tatmin amacıyla sonuçlar elde eden kişidir. 

 Kuratko ve Hodgetts (2001, s. 28), girişimciyi, fırsatların farkına vararak 

bu fırsatları pazarlanabilir fikirler haline dönüştüren, zaman, uğraş, maddi 

imkân veya yeteneklerini kullanarak fikirleri değerli hale getiren ve bu fikirleri 

hayata geçirmek amacıyla riske girerek çabaları sonucunda maddi veya manevi 

kazanım sağlayan kişi olarak tanımlamıştır.  

 Hébert ve Link (1982) yaptıkları çalışmada, ekonomistlerin yapmış 

olduğu girişimci tanımlarını on iki noktada sentezlemiştir (Akt. Veciana, 2007, 

s. 24-25). Hébert ve Link’e (1982) göre girişimci: 

• Belirsizlikle ilişkili risk üstlenici, 

• Bir finansal sermaye tedarikçisi, 

• Bir yenilikçi, 

• Bir karar verici, 

• Bir sektör lideri, 

• Bir idareci veya müfettiş, 

• İktisadi kaynakların düzenleyicisi veya uyumlaştırıcısı, 

• Bir işletme sahibi, 

• Üretim faktörlerinin işvereni, 

• Bir yüklenici, 

• Bir arbitrajcı, 

• Kaynakları alternatif kullanımlara tahsis eden kişidir. 

 

 Girişimci kavramına en önemli katkılardan birini yapan düşünür 

Schumpeter’dir. Schumpeter (1934), girişimci ve yenilikçilik kavramlarının 

birbirleriyle olan ilişkisi üzerinde durmuştur. Schumpeter, diğer teorilerden 

farklı olarak, ekonomik gelişme için girişimcinin rolünün çok önemli olduğunu 

vurgulamıştır. Ona göre girişimciler, yenilikler yaparak ve kaynakların yeni 
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birleşimlerini gerçekleştirerek ekonomik gelişmeyi mümkün kılan çok önemli 

karakterlerdir (Özkul, 2007). 

 Girişimci tanımlamaları, ekonomistler haricinde diğer disiplinlerin 

düşünürleri tarafından da üzerinde durulan ve incelenen bir alandır. 

Cunningham ve Lischeron (1991), “Defining Entrepreneurship” isimli 

çalışmalarında girişimciliği tanımlamaya yönelik yaklaşımları özetlemeye 

çalışmışlar ve çalışmalarında aşağıdaki tabloyu sunmuşlardır. 

 

Tablo 1.2: Girişimciliği Tanımlamaya Yönelik Yaklaşımların Özeti 

DÜŞÜNCE OKULU "BÜYÜK İNSAN" GİRİŞİMCİLİK OKULU- 

Merkezi Odak Girişimci doğuştan gelen sezgisel bir yeteneğe “Altıncı 

his”, içgüdülere ve özelliklere sahiptir. 

Varsayım Birey, doğuştan sezgisi olmadan, tüm diğerleri gibi 

gerekenden yoksun olurdu. 

Davranış ve Beceriler Sezgi, canlılık, enerji, sebat ve benlik saygısı 

DÜŞÜNCE OKULU PSİKOLOJİK ÖZELLİKLER GİRİŞİMCİLİK OKULU 

Merkezi Odak Girişimciler, onları yönlendiren benzersiz değer, tutum 

ve ihtiyaçlara sahiptir. 

Varsayım Kişiler, sahip oldukları değerlere uygun davranış 

sergiler ve elde ettikleri tecrübelerine göre 

gereksinimlerini nasıl karşılayacaklarını belirlerler. 

Davranış ve Beceriler Kişisel değerler, risk alma, başarı ihtiyacı ve diğerleri 

DÜŞÜNCE OKULU KLASİK GİRİŞİMCİLİK OKULU 

Merkezi Odak Girişimci davranışın temel özelliği yeniliktir. 

Varsayım Girişimciliğin kritik tarafı, sahiplenmeden ziyade 

gerçekleştirme süreci olmasıdır. 

Davranış ve Beceriler Yenilik, yaratıcılık ve keşif 

DÜŞÜNCE OKULU YÖNETİM GİRİŞİMCİLİK OKULU 

Merkezi Odak Girişimciler, organize eden, sahiplenen, yöneten ve riski 

üstlenen kişidir. 

Varsayım Girişimciler, yönetimin teknik işlevleri hakkında 

eğitilebilir ve kendilerini geliştirebilir. 

Davranış ve Beceriler Üretim planlaması, insan organizasyonu, kapitalizasyon 

ve bütçeleme 

DÜŞÜNCE OKULU GİRİŞİMCİLİĞİN LİDERLİK OKULU 

Merkezi Odak Girişimciler, insanların liderleridir ve tarzlarını 

insanların ihtiyaçlarına göre uyarlama yeteneğine 

sahiptir. 
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Varsayım Girişimci tek başına hedeflerini başaramaz; ancak diğer 

insanlarla birlikte ve onlara güvenerek başarabilir. 

Davranış ve Beceriler Motive etmek, yönlendirmek, liderlik etmek 

DÜŞÜNCE OKULU İÇ GİRİŞİMCİLİK OKULU 

Merkezi Odak Girişimcilik becerileri karmaşık organizasyonlarda 

faydalı olabilir. 

Varsayım Örgütler, hayatta kalmak için adapte olma gereksinimi 

duyarlar; girişimciler girişimsel faaliyeti örgüt yapısına 

adapte eder ve yöneticisi haline gelirler. 

Davranış ve Beceriler Fırsatlara karşı uyanıklık, kararları en üst düzeye 

çıkarma 

  

 Girişimcilik kavramında olduğu gibi girişimci kavramında da düşünür ve 

araştırmacılar tarafından ortaya konulmuş net, standart ve evrensel bir girişimci 

tanımı bulunmamaktadır. Girişimcilerin birey olması veya bireyler tarafından 

oluşturulan yapılar olması ve değişen çevre koşullarından sürekli etkilenmesi, 

girişimcilerin üstlendiği rollerinde dinamik ve değişken olması sonucunu 

beraberinde getirmektedir. Ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik değişim ve 

gelişmeler, girişimci tanımının kapsamını ve yapısını da etkilemektedir. Ancak 

yapılan tanımlamaların ortak fikrine bakacak olursak, girişimciye ilişkin 

tanımların hemen hemen tümü, girişimcinin değer ortaya çıkarma 

faaliyetlerinin ana aktörü olduğunu vurgulamaktadır. 

 Düşünürler, girişimci kavramını tanımlamak üzere, girişimcilerin sahip 

olduğu ortak kişilik özelliklerini belirlemeye çalışmışlardır. Bu kişilik 

özellikleri, araştırmacıların çalışmaları sonucunda belirlenmiş ve sınırlı sayıda 

özellik üzerinde hemfikir olunmuştur. 

1.3. Girişimci Kişilik Özellikleri 

 Girişimcilere yönelik büyük ilgi ve araştırmalara rağmen, girişimciliği 

ve girişimcileri tanımlamak, anlamak, zor ve karmaşık bir süreçtir (Mitton, 

1989). Girişimcilik araştırmacıları, girişimci davranışı motive etmede etkili 

olduğuna inanılan bir dizi kişisel özellik tanımlamıştır (Mueller ve Thomas, 

2001). Pek çok ekonomist, girişimci davranışı anlamak ve açıklamak için 
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yalnızca piyasa arzı ve talebi gibi ekonomik faktörlere bakmanın yeterli 

olacağına inanır. Ancak girişimcinin kişiliğinin ve motivasyonlarının 

bireyselliğini tamamen göz ardı etmek hata olur. Bu, yalnızca kişilik 

özelliklerinin ve motivasyonlarının girişimciliğin belirleyicileri ve 

yordayıcıları olduğu anlamına gelmez. Aslında bu belirleyiciler, kesinlikle 

birçok faktörün oldukça karmaşık bir kombinasyonudur (Carraher, Buchanan 

ve Puia, 2010). 20. yüzyılın ortalarında girişimcilerin kişilik özellikleri üzerine 

araştırmalar ekonomi, psikoloji, sosyoloji ve işletme yönetiminden gelen 

yaklaşımları birleştirerek bazı önemli soruları yanıtlamaya çalıştı. Bu sorular 

şunlardır (Kerr, Kerr ve Xu, 2018). 

• Girişimci kimdir?  

• Onları harekete geçiren nedir?  

• Hangi özellikler onları tanımlar? 

 Araştırmacılar, bu sorular üzerinden giderek girişimcilerin standart 

özelliklerini belirlemeye çalıştılar. Churchill’in (1986) belirttiği üzere, 

girişimcilik araştırması alanında, girişimcilerin özelliklerini içeren hemen 

hemen her türden daha fazla deneysel çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalar 

aracılığıyla girişimcilerin, toplum içindeki diğer karakterlerden farklı hangi 

özelliklere sahip olduğu belirlenmeye çalışılmıştır. Girişimcilere (girişimci 

olmayanlara kıyasla) özgü özelliklerin anlaşılmasının, girişimciliği incelemede 

doğru bir ilk adım olduğu mantıklı bir yaklaşım olarak kabul edilebilir. 

Baron’un (2004) yaptığı gibi çalışmalarda, girişimcilerdeki kişilik 

özelliklerinin diğer popülasyondan farklılıkları araştırılarak ve bu özelliklerin 

işletmenin hayatta kalması ve büyümesi gibi girişimci performans faktörleriyle 

ilişkisi analiz edilerek girişimcilerin kişisel özellikleri değerlendirilmeye 

çalışılmıştır.  



İŞLETME BAŞARISINDA GİRİŞİMCİNİN BİREYSEL KAYNAKLARI | 14 

 

 Girişimcilerin kişilik özellikleri, klasik iktisat teorilerinde dahi üzerinde 

durulmuş bir konudur. Örneğin, Schumpeter (1935), girişimcinin yenilikçilik, 

başarı yönelimi, baskınlık ve diğer kişilik faktörlerine benzer kavramları, 

ekonomik kalkınma teorilerine dâhil etmiştir. Knight (1921), girişimciliği 

belirsizlik altında risk almak olarak değerlendirmiştir. Hayek (1941), bilgi ve 

girişimci keşfi ekonomik kalkınma için itici güçler olarak kavramsallaştırmış, 

McClelland (1961) ise, başarı motivasyonu kavramını girişimcilik ve ekonomik 

kalkınma ile ilişkilendirmiştir (Baum, Frese ve Baron, 2014). Bu dönemden 

sonra birçok araştırmacı, girişimcilerin farklı özelliklerini belirlemek amacıyla 

çeşitli çalışmalar yürütmüştür. 

 Mitton (1989), girişimcileri, amaçlarına tam bağımlı olma, tam kontrol 

ihtiyacı hissetme, neyin doğru olduğuna dair faydacı bir görüşe sahip olma, 

belirsizlik ve meydan okumadan hoşlanma gibi belirli psikolojik özelliklere 

sahip kişiler olarak tanımlamıştır. Stewart ve diğerleri, (2003) yenilik tercihini, 

risk alma eğilimini ve başarı ihtiyacını, girişimcilerin eğilimi olan özellikler 

olarak vurgulamıştır. 

 Bygrave (1989) girişimcilik sürecini analiz ederken, başarı ihtiyacı, içsel 

kontrol odağı, belirsizliğe tolerans ve risk alma eğilimini hayati bileşenler 

olarak içeren bir model sunmuştur. Benzer şekilde Robinson ve diğerleri 

(1991), başarı, yenilikçilik, kontrol ve özgüveni girişimci tutumlar olarak 

sıralamıştır. Bugüne kadar, başarı ihtiyacı ve kontrol odağı, girişimcilik 

literatüründe en fazla dikkati çeken konular olmuştur (Akt. Koh, 1996). 

Baum (1994), “The relation of traits, competencies, vision, motivation, and 

strategy to venture growth” isimli kitabında, seçilmiş önemli bazı girişimci 

çalışmalarında belirlenen kişilik özellikleri ve güdüleri tablo haline getirmiştir. 
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Tablo 1.3.  Seçilmiş Girişimci Çalışmalarında Belirlenen Özellikler ve Güdüler 

Düşünür Özellikler ve Güdüler 

McClelland 

(1961, 1965, 1987} 

Yüksek başarı ihtiyacı 

Swayne ve Tucker  

(1973) 

Kendine güvenen, sempati duymadan empatik, hedef 

odaklı, zeki, eylem odaklı, inatçı, kontrolcü, 

rekabetçi, agresif 

Welsh ve White (1983) Kendine güvenen, hedef odaklı, ısrarcı 

Sexton ve Bowman 

(1984) 

Yüksek özgüven, enerjik, kontrolcü, düşük 

kişilerarası etki, düşük bağlılık, düşük uyumluluk, 

inatçı, düşük katılım 

Ahmed (1985) 

 

Yüksek başarı ihtiyacı, iç kontrol odağı, yüksek risk 

alma eğilimi 

Begley ve Boyd (1987) Yüksek başarı ihtiyacı, yüksek risk alma eğilimi, 

belirsizliğe karşı yüksek tolerans, A tipi davranış1 

Cromie (1988) 

 

Özerklik arzusu, kişisel başarı arzusu, statü arzusu, 

mevcut işten memnuniyetsizlik, para kazanma arzusu 

 

 Baum, Frese ve Baron (2014), makalelerinde girişimci kişilik 

özelliklerini genel kişilik özellikleri ve spesifik kişilik özellikleri olarak 

sınıflandırarak incelemiştir. Onlara göre genel kişilik özellikleri; dışa dönüklük, 

duygusal istikrar, deneyime açıklık, uyumluluk ve vicdanlılıktır. Spesifik 

kişilik özellikleri ise; başarı ihtiyacı, risk alma, yenilikçilik, özerklik,  kontrol 

odağı ve öz yeterliliktir. 

 Smith, Bell ve Watts (2014), girişimci kişilik özellikleri ile ilgilenen 

araştırmacıları ve üzerinde durdukları ana özellikleri incelemiştir. Onlara göre, 

bazı araştırmacılar (McClelland ve diğerleri, 1953; Gartner, 1985; Caird, 1991; 

Roberts, 1991; Kirby, 2003; Bolton ve Thompson, 2004; Wickham, 2006; 

Stokes ve diğerleri, 2010; Carsrud ve Brannback, 2011; Burns, 2012) özellikle 

başarı ihtiyacı özelliği ile ilgilenmişlerdir. Birçok araştırmacı (Caird, 1991; 

Kirby, 2003; Bolton ve Thompson, 2004; Stokes ve diğerleri, 2010; Hedner ve 

diğerleri, 2011; Schjoedt ve Shaver, 2012; Burns, 2012; Heinrichs ve Sascha, 

 

1 A Tipi olarak tanımlanan bireylerde, aşırı derecede yarışma seviyesinde başarı için çabalama, 

dürtüsellik, acelecilik, düşmanca ve saldırganca davranış örüntülerinin frekansının yüksek 

olduğu belirtilmektedir (Soysal ve diğerleri, 2009). 
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2013) girişimci kişilik özelliklerinden, iç kontrol ve kararlılık odağı üzerinde 

durmuştur. Caird (1991), Kirby (2003), Bolton ve Thompson (2004), Stokes ve 

diğerleri (2010), Sarri ve diğerleri (2010), Wiktorsson ve Groth (2011), Parker 

(2012), Burns (2012), inovasyona yatkınlığı en önemli özelliklerden biri olarak 

kabul etmişlerdir. Hornaday (1982), Caird (1991), Kirby (2003), Bolton ve 

Thompson (2004), Kirzner (2009), Stokes ve diğerleri (2010), Fillis ve 

Rentschler (2010), Burns (2012), yaratıcılığın, Bolton ve Thompson (2004), 

Macko ve Tadeusz (2009), Hebert ve Link (2009), Gifford (2010), Burns 

(2012), risk alma eğiliminin önemli girişimci kişilik özelliklerinden olduğunu 

vurgulamıştır. Bağımsızlık/özerklik ihtiyacı, Kirby (2003), Bolton ve 

Thompson (2004), Stokes ve diğerleri (2010), Oosterbeek ve diğerleri (2010), 

Anokhin ve diğerleri (2011) ve Burns (2012) tarafından ileri sürülmüştür. 

Ayrıca, sıra dışı bakış açısı, Bolton ve Thompson (2004), farklı problem çözme 

stili, Hsieh ve diğerleri (2007), Harper (2008), Baron (2008), Stokes ve 

diğerleri (2010), Simmons ve Wiklund (2011) ve Burns (2012) tarafından 

önemli girişimci kişilik özellikleri olarak kabul edilmiştir (Smith, Bell ve 

Watts, 2014). 

 Literatür taraması yapıldığında, araştırmacıların, girişimci kişilik 

özellikleri ile ilgili tam bir fikir birliğine varmadıkları anlaşılmaktadır. Farklı 

fikirler olmasına rağmen birçok araştırmacı ve düşünürün, “başarı ihtiyacı, risk 

alma eğilimi, iç kontrol odağı, belirsizlik toleransı, özgüven, yenilikçilik ve 

yaratıcılık” (Koh, 1996) özelliklerinde hemfikir olduğu söylenebilir.   

1.3.1. Başarı İhtiyacı  

 Başarı ihtiyacı özelliğini literatüre kazandıran düşünür McClellands’dır. 

McClellands’ın (1961) çalışmasında başarı ihtiyacını bir güdü olarak 

tanımlamıştır. Başaran (1982) güdüyü, bir iç güç olarak tanımlamıştır. Bu 

tanımda güdü, kişiyi bir amaç doğrultusunda harekete geçiren, yönlendiren, bu 

amaca ulaşma isteğini daha güçlü hale getiren içsel bir güç olarak ifade 
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edilmektedir. Güdü, insan dürtülerini, istek ve ihtiyaçlarını kapsayan geniş 

kapsamlı bir kavramdır. 

 McClellands’ın başarı ihtiyacı üzerine geliştirdiği teorideki çıkış noktası, 

güdünün öğrenileceği ve bu güdünün beklentiler olarak görülebileceğidir. 

Başarı güdüsü, gerçekleştirilmesi amaçlananı, başkalarından daha iyi, daha 

hızlı yapma ya da kişinin daha önce elde ettiği başarılarından daha iyi yapma 

beklentilerine dayanır. McClelland (1958, 1961, 1987, 1990), ekonomik 

kalkınma için başarı güdüsünün önemini ve girişimcilerin kişisel bir özellik 

olarak daha yüksek başarı ihtiyacına sahip bireyler olduklarını ileri sürmüştür 

(Hansemark, 1998). Stewart ve diğerlerine (2003) göre, yüksek başarı ihtiyacı, 

bir kişiyi diğer pozisyon türlerinden elde edilebilecek olandan daha fazla başarı 

memnuniyeti elde etmek için girişimci bir pozisyon aramaya yatkın hale getirir. 

1.3.2. Risk Alma Eğilimi  

 Araştırmacıların en çok ilgisini çeken ve tartışma yaratan kişilik 

özelliklerinden biride, girişimcilerin risk alma eğilimleri olmuştur. Girişimcilik 

ve risk arasındaki ilişki, girişimcilik kavramının ilk tanımlarından günümüze 

kadar devam etmektedir. Düşünürlerin neredeyse tamamı, ücretlilerin aksine 

girişimcilerin tüm belirsizlik veya riskleri üstlendiğini vurgulamaktadır (Van 

Praag ve Cramer, 2001).  

 Kavram üzerinde ilk bilimsel eseri yazan Cantillon (1755), gelirleri risk 

barındıran girişimcileri incelemiş ve girişimciliğin, riskin sorumluluğunu 

sahiplenme ve riski üstlenme özelliğini vurgulamıştır (Alada, 2001). Risk alma 

eğilimi, bireyin riskli durumlarla karşılaştığında risk alma veya riskten kaçınma 

eğilimini ifade eder. İşletme faaliyetlerinde girişimci ve profesyonel yönetici 

ayrımında özellikle vurgulanan husus, girişimcinin kâr ve zarar riskini bizzat 

üstlenmesidir. Girişimcilik literatüründe, girişimciler genellikle diğer gruplara 

göre daha fazla risk alma eğilimine sahip olarak nitelendirilmektedir (Teoh ve 
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Foo, 1997; Cromie, 2000; ve Thomas ve Mueller, 2000; Akt. Gürol ve Atsan, 

2006). 

1.3.3. İç Kontrol Odağı  

 Kişisel özelliklerle ilgili araştırmalarda, kontrol odağı önemli bir yer 

tutmaktadır. Rotter (1966), bir “kontrol odağı” kurgusu geliştirerek bu geleneğe 

göz ardı edilemeyecek düzeyde bir katkı sağlamıştır. Rotter'a göre bireyler, 

gerçekleşen olayları, kendi bireysel kontrolleri içinde veya dışında olarak 

algılar. Yani Hansemark’ında (1998) belirttiği üzere insanlar, bir şeyin 

gerçekleşme nedenini, kendilerine veya dış çevreye bağlar. Gerçekleşenler 

üzerinde kontrol sahibi gibi görünenler, iç kontrol odağına sahiptir. Olup 

bitenler üzerindeki kontrolün dış güçlerle konumlandığını düşünen insanlar, 

dışsal bir kontrol odağına sahiptir. İç kontrol odağı olan kişi, yetenek, çaba veya 

beceriler yoluyla sonuçlar üzerinde kendi etkisi olduğuna inanır. Öte yandan, 

“dışsallar” bireyin kontrolü dışındaki güçlerin sonuçları belirlediğine inanır 

(Rotter 1966; Akt. Mueller ve Thomas, 2001).  

 İç kontrol odağı, düşünürler tarafından en baskın girişimcilik 

özelliklerinden biri olarak tanımlanmıştır ve birçok çalışma girişimcilerin, 

girişimci olmayanlara göre daha fazla iç kontrol odağına sahip olduğuna işaret 

etmiştir (Mescon ve Montanari, 1981; Ahmed, 1985; Begley ve Boyd, 1987; 

Akt. Hansemark, 1998) 

1.3.4. Belirsizlik Toleransı  

 Budner'e (1982) göre, belirsiz durumlar yenilik, karmaşıklık veya 

çözülmezliği içeren durumlar olarak tanımlanabilir. Norton’a göre (1975) 

belirsiz bir durum, bireye çok karmaşık, yetersiz veya görünüşte çelişkili olan 

bilgilerin sağlandığı durumdur. Belirsizliğe toleransı düşük olan bir kişi, stres 

yaşayacak, erken tepki verecek ve belirsiz uyaranlardan kaçınacaktır. Öte 

yandan, belirsizliğe toleransı yüksek olan bir kişi, belirsiz bir durumu ve 

uyaranları arzu edilir, zorlayıcı ve ilginç olarak algılayacaktır (Ogunleye ve 
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Osagu, 2014, s. 242). Belirsizliğe tolerans, belirsiz durumlara olumlu yanıt 

verme yeteneğidir. Girişimcilerin belirsizliği tolere etme kapasitesinin, 

girişimci olmayanlara göre önemli ölçüde daha yüksek olduğunu öne süren çok 

sayıda çalışma bulunmaktadır (Gürol ve Atsan, 2006). 

1.3.5. Yenilikçilik (İnovasyon)  

 Girişimcilik potansiyeli ile ilgili olarak sıkça bahsedilen bir diğer kişisel 

özelliği yenilikçiliktir (Mueller ve Thomas, 2001). Yenilikçilik, yeni ürünler 

veya yeni kalite yaratmak, yeni üretim yöntemleri yaratmak, yeni bir pazara 

girmek, yeni bir tedarik kaynağı yaratmak veya iş dünyasında yeni 

organizasyon veya yapı oluşturmak şeklinde tanımlanabilir (Gürol ve Atsan, 

2006). Başarı ve risk alma ihtiyacına benzer şekilde yenilikçilik, Schumpeter'in 

(1935) girişimcilik yaklaşımının temel kavramlarından biri olmuştur. 

Kümülatif kanıtlar, girişimcilerin diğer insanlardan daha yenilikçi olduğunu ve 

yenilikçiliğin başarı ile pozitif olarak ilişkili olduğunu göstermektedir (Baum, 

Frese ve Baron, 2014).  

 Birçok ampirik çalışma (Smith ve Miner, 1985; Sexton ve Bowman-

Upton, 1986; Carland ve diğerleri, 1988; Carland ve Carland, 1991; Goldsmith 

ve Kerr, 1991; Buttner ve Gryskiewicz, 1993), girişimcilerin, özellikle de bir 

girişimi büyütmede başarılı olanların, girişimci olmayanlardan daha yenilikçi 

olduğu iddiasını desteklemektedir (Mueller ve Thomas, 2001). 

1.3.6. Özgüven  

 Çoğu toplumlarda, özgüven, değerli bir bireysel özellik olarak kabul 

edilir. Zorlukların üstesinden gelebilmenin destekleyicilerinden biride 

özgüvendir. Özgüvenli insanların, diğer insanların desteğine ihtiyaç duymadan 

daha fazla iş başarabileceklerini söylemek yanlış olmayacaktır. Başarı ile 

sonuçlanmasa bile bir işe girişme konusunda diğer insanlardan daha cesur 
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davranabilecekleri söylenebilir. Girişimciler tipik olarak kendine güveni olan 

kişiler olarak tanımlanır.  

 Ho ve Koh (1992), özgüvenin gerekli bir girişimcilik özelliği olduğunu 

ve içsel kontrol odağı, risk alma eğilimi ve belirsizliğe tolerans gibi diğer 

psikolojik özelliklerle ilişkili olduğunu öne sürmüşlerdir (Koh, 1996). Zorlu 

görevlerin üstesinden gelmeyi, risk almayı ve belirsizliklere karşı daha 

toleranslı olmayı başarması beklenen girişimcilerin, kendilerine güvenlerinin 

yüksek olması beklenir. Girişimcilik literatüründeki bazı ampirik çalışmalar 

(Churchill ve Bygrave, 1989; Robinson ve diğerleri, 1991; Ho ve Koh, 1992) 

girişimcilerin, girişimci olmayanlara göre daha yüksek derecede özgüvene 

sahip olduğunu saptamıştır (Koh, 1996). 

1.4. Girişimcilik 

 Girişimcilik, dünya genelinde 70’li yıllarda, özellikle 1980’li yıllardan 

sonra belirgin bir biçimde önemi daha fazla anlaşılan bir kavram haline 

gelmiştir. Ancak 1980'lerden itibaren girişimcilik başlı başına bir araştırma 

alanına doğru evrilmiştir. 1980’lerde dünya, yüksek işsizlik oranları ve 

stagflasyonla mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu dönemde, ekonomik 

büyümeyi destekleyen temel faktörler ve arz yönlü ekonomi daha ilgi çeken 

konular haline gelmiştir. Bu ilgi, arz yönlü ekonomiye dönük teşviklerin 

artışına ve piyasaların düzenlenmesi için girişilen yoğun çabalara sebep 

olmuştur. Bu gelişmeler, takip eden yıllarda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

(KOBİ) piyasalar için öneminin daha net anlaşılmasına ve girişimciliğin, daha 

fazla önemsenen ve ilgi gösterilen bir kavram haline gelmesine sebep olmuştur 

(Başar, Ürper ve Tosunoğlu, 2013, s. 153). 

 Girişimcilik araştırmalarında, Richard Cantillon ve Jean Baptiste Say, 

girişimcilik kavramını iktisat bilimi literatürüne soktukları için sıklıkla itibar 

görürler. Paris'te ikamet eden İrlanda doğumlu bankacı Richard Cantillon, 

ölümünden sonra 1755'te yayınlanan “Essai sur la Nature du Commerce en 
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Général” adlı eseri ile sadece ekonomi kavramına anlam vermekle kalmadı, 

aynı zamanda ekonomik kalkınmada girişimcinin rolünü de tanımladı 

(Landstörm, 2004, s. 4). Say ve Cantillon’dan sonra birçok ekonomist 

girişimciliğin kavramsal çerçevesini oluşturmak için çaba göstermiştir. Tüm bu 

çabalara rağmen kavramın tanımlanmasında bir fikir birliğine varılamamıştır.  

 Yaklaşık 200 yıldır ekonomistlerin, girişimcilerin ekonomik 

fonksiyonlarının belirlenmesi üzerinde durmasına rağmen, girişimcilik 

kavramının tanımı konusunda net bir fikir birliği bulunmamaktadır (Aidis, 

2003, s. 2). Günümüzde girişimcilik, benzersiz bir dizi ampirik fenomeni 

açıklamak ve tahmin etmek yerine, altında bir yığın araştırmanın barındırıldığı 

geniş bir etiket haline gelmiştir (Shane ve Venkataraman, 2000). Ayrıca 

günümüzde etkilerinin yalnızca ekonomik olmaması nedeniyle farklı disiplinler 

girişimciliğe ilgi duymaktadır. Geçmişte yalnızca ekonomistlerin üzerinde 

durduğu, tanımlamaya çalıştığı girişimcilik kavramı günümüzde birçok disiplin 

tarafından ilgi duyulan ve açıklanmaya çalışılan bir konu haline gelmiştir. 

 Girişimcilik tanımlamalarında genel olarak karşımıza çıkan kavram 

“süreç” kavramıdır. Girişimcinin tanımlanmasında, bir birey olarak yerine 

getirdikleri, özellikleri, üstlendikleri sorumlulukları gibi unsurlar üzerinde 

durulurken, girişimcilik tanımlamalarında genellikle girişimcinin geçirdiği 

süreç tanımlanmaya çalışılmıştır. İlgili bir bakış açısına göre, Ekonomik 

İşbirliği ve Kalkınma Organizasyonu (2006) girişimciliği, girişimcilerin yeni 

ürünler/hizmetler sağlamak veya ürün veya hizmetlere değer katmak için 

girişimler yaratıp büyüttüğü bir süreç olarak tanımlamaktadır. 

 Gartner ve Carter (2003), girişimciliği örgütsel bir fenomen ve daha 

spesifik olarak bir örgütlenme süreci olarak tanımlamıştır. Coulter ve Robbins 

(2003, s. 42), girişimciliği; bir birey veya bir grup için “Ellerinde olan 

kaynaklar ne olursa olsun, değer ve büyüme için benzersizlik ve yenilik yoluyla 

ihtiyaçları karşılamaya yönelik fırsatları takip etmek üzere tasarlanan gücü ve 
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fırsatları kullanma süreci” olarak tanımlar. Kuratko (2005) bireyin bir fırsatı 

değerlendirdiği ve değer yarattığı bir süreç olduğuna işaret etmiştir. Hisrich ve 

Peters’e (2001) göre girişimcilik, yeterli miktarda emek ve zaman harcayıp, 

finansal, fiziksel ve sosyal riskleri üstlenerek, parasal ödüller elde etme 

amacıyla yeni bir değer yaratma sürecidir (Er, 2013, s. 77). McClelland (1961), 

belirli bir ihtiyaca ulaşmak amacıyla piyasada yeni değer yaratmak için 

ekonomik inovasyondan yararlanmaya çalışan bir birey tarafından yaratılan ve 

yönetilen dinamik bir süreç olarak tanımlamaktadır (Adekiya ve Ibrahim, 2016, 

s. 118). Hisrich, Peters ve Shepherd’a göre (2010)  girişimcilik, yeni bir şey 

yaratma ve riskleri, ödülleri üstlenme sürecidir.  

 Diğer araştırmacılar şu şekilde farklı yaklaşımlar benimsemiştir: 

"Girişimcilik, kar odaklı bir iş başlatmak, sürdürmek ve geliştirmek için amaçlı 

bir faaliyettir" (Cole, 1968, s. 65). “Girişimcilik, ekonomik kaynakların 

yeniden tahsisini başlatan ve yöneten ve amacı bu yollarla değer yaratmak olan 

davranışlar bütünüdür” (Herron ve Robinson, 1993, s. 283). “Girişimcilik, 

bireylerin yeni iş firmaları yaratarak ve büyüterek pazardaki olumlu fırsatları 

kullandıkları kaynak, süreç ve varoluş halidir” (Gries ve Naudé, 2011, s. 217). 

Ancak, iş literatüründe girişimciliğin yarı genel kabul görmüş ve artık popüler 

olan, süreç ve insan odaklı bir tanımı ortaya çıkmıştır: “Girişimcilik, yeni 

ürünleri, hizmetleri, süreçleri, örgütlenme yollarını veya pazarları tanıtmak için 

fırsatların kullanılmasını, keşfetmeyi ve değerlendirmeyi içeren bir süreçtir.” 

(Shane ve Venkataraman, 2000, s. 219). 

Bu tanımlamaların ışığında girişimcilik kavramı ile ilgili net bir sonuca varmak 

zordur. Çünkü ne evrensel bir girişimcilik tanımı ne de evrensel bir göstergeler 

dizisi vardır. Wennekers, Thurik (1999) ve Davidsson’a göre (2004), 

girişimcilik, bireyden firmaya, bölge veya endüstriye ve hatta ulusa kadar farklı 

gözlem birimlerini kapsayan çok boyutlu bir olgudur (Akt. Grilo ve Thurik, 

2008). Bu çok boyutlu doğası nedeniyle girişimcilikle ilgili kavramsal ve teorik 

yaklaşımlar ekonomi, sosyoloji ve psikoloji gibi çeşitli disiplinler üzerine inşa 
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edilmiştir (Wennekers, Uhlaner ve Thurik, 2002). Girişimcilik araştırmasının 

bilgi tabanı üç kurucu disiplin tarafından oluşturulmuştur denilebilir; 

(McClelland 1961) psikoloji, (Schumpeter, 1934) ekonomi ve (Weber, 1904) 

sosyoloji (Thornton, 1999, s. 33-34). 

1.4.1. Ekonomik Girişimcilik Kuramı 

 Ekonomi biliminde, girişimcilikte olduğu gibi zengin bir tarihsel bilgi 

tabanıyla desteklenen çok az konu vardır. En fazla katkıda bulunan klasikler 

Cantillon, Say, Marshall, Schumpeter, Knight ve Kirzner'dir (Van Praag, 1999, 

s. 311). Cantillon, mal ve hizmetleri önceden belirlenmiş bir fiyata alan ve 

belirlenmemiş bir fiyat üzerinden satan girişimcileri birer arbitrajcı olarak 

tanımlamış ve gelir sahiplerinden farklı tutmuştur. Gelecekle ilgili 

belirsizliklerden dolayı gelirleri risk barındıran girişimcileri detaylı bir şekilde 

inceleyen Cantillon, girişimcilik kavramı ile ilgili risk alma özelliğini öne 

çıkarmıştır (Alada, 2001). Alana en büyük katkılardan birini yapan John 

Baptiste Say, iktisadi gelişmeyi girişimcilik faaliyetlerinin bir sonucu olarak 

görür. Say, faaliyetleri yürütürken kendi sermayelerini kullanmasından dolayı 

girişimcileri Cantillon’a benzer şekilde risk alıcı bireyler olarak değerlendirir. 

Say’a göre girişimciler değişim aktörleridir ve girişimcilik kavramı, 

yenilikçilikle ilişkilidir (Er, 2013, s. 77). 

 Schumpeter'in teorisinde ise girişimcinin vizyonu, John Bates Clark, 

Frank William Taussig, Eugen Boehm-Bawerk, Friedrich von Wieser, Leon 

Walras ve Alfred Marshall gibi düşünürlerinkinden farklıdır. İsmi geçen 

düşünürler, Adam Smith,  Richard Cantillon ve iktisat teorisine "girişimci" 

karakterini getiren kişi olarak tanınan Jean Baptiste Say tarafından yapılan 

girişimci tanımlamalarına atıfta bulundular. Tüm bu teorik kavramlarda 

girişimci, basitçe üretim veya ticaretin organizatörü ve yöneticisiydi. Çoğu 

zaman işveren ve bir sermayenin sahibidir. Schumpeter'in "girişimci" tanımı 

ise işlevsel bir karaktere sahiptir ve yalnızca yenilikle ilgili işlevler ve 
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faaliyetlerle ilgilidir. Aynı zamanda girişimci, sermaye sahibi olmayan bir kişi 

de olabilir. Kapitalizmin girişimcilik ve ekonomik gelişimi üzerine çağdaş 

tartışma bağlamında, Schumpeter'in “girişimci” kavramı, ekonomiye yenilikler 

yerleştirme olanağı verir (Śledzik, 2013, s. 92). Schumpeter'in bakış açısıyla 

girişimciler, yenilik aracılığıyla ekonomik dengeyi yerinden oynatıp, toplumsal 

refah açısından daha iyi bir noktaya taşıyan kişiler olarak tanımlanabilir. 

 Knight, girişimcilik teorisinin temel özelliği olan rasyonalite veya 

inovasyon yerine belirsizliğe vurgu yaparak tartışmaya katkıda bulunmuştur. 

Knight'ın görüşüne göre belirsizliğin riskten keskin bir şekilde ayırt edilmesi 

gerekir. Knight'a göre, risk önceden hesaplanabilir ve bu nedenle bir maliyet 

olarak ele alınabilir. Knight, girişimcilik teorisinde kâr veya zararın 

belirleyicisinin, hatalar veya belirsizlikler olduğunu öne sürmüştür (Brouwer, 

2002, s. 85-92). Tanımlardaki risk alma faktörünün hesaplanabilir olmasından 

dolayı başarı etkeni olmadığı, asıl etkenin bu hesaplardaki hata ve belirsizlikler 

olduğu yönündeki görüşü Knight’ın, teoriye en önemli katkısı sayılabilir. 

 Kirzner, girişimciliğin özünü kâr fırsatlarına karşı uyanıklık olarak 

tanımlar. Kirzner'e göre, girişimcinin rolü, ekonomik piyasaları denge 

durumuna doğru hareket ettirmek için gerekli olan ayarlamayı başarmaktır. Bu 

önemli rolün, dengenin elde edildiği süreçten ziyade denge sonuçlarına 

odaklanan ekonomik modellerde gözden kaçırıldığını ileri sürer. Kirzner'in 

uyanıklığı göstermek için en iyi bilinen örneği, zamanlar arası veya mekânlar 

arası taleplerdeki farklılıklar nedeniyle düşük fiyatlarla satın alma ve aynı 

ürünleri yüksek fiyatlarla satma fırsatını keşfeden kişi olan arbitrajcıdır (Hébert 

ve Link, 1989, s. 46-47).  

 Yakın dönem düşünürlerinden Baumol (1996) bir çalışmasında, 

girişimcilik uygulamasının bazen verimsiz ve hatta yıkıcı olabileceğini 

belirtmiştir. Girişimcinin verimli ve yapıcımı olacağı yoksa tam tersimi 

olacağının büyük ölçüde ekonomideki getirilerin yapısına bağlı olduğunu öne 

sürmüştür. Baumol’a göre (1996) girişimci çabalarının çeşitli rolleri vardır ve 
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bu rollerden bazıları geleneksel olarak girişimciye atfedilen yapıcı ve yenilikçi 

senaryoyu takip etmez. Ona göre bazen girişimci, ekonomiye gerçekten zarar 

veren asalak bir varoluşa bile öncülük edebilir. Girişimcinin belirli bir zamanda 

ve yerde nasıl davranacağı büyük ölçüde ekonomideki ödül yapısına ve hâkim 

olan kurallara bağlıdır.   

1.4.2. Psikolojik ve Davranışsal Girişimcilik Kuramı 

 Son yarım yüzyıl boyunca, birkaç istisna dışında (örneğin Dahmén, 

Arrow ve Baumol) girişimciliğin ekonomik modellerde az çok göz ardı edildiği 

görülmektedir. Schumpeter'den sonra toplumun dikkatinin girişimciliği 

açıklamaya çalışmaktan girişimciliği geliştirmeye doğru kaydığı söylenebilir. 

Ancak ekonomistler bu yeteneğin belirlenmesinde ve geliştirilmesinde yararlı 

bir rol oynayamamışlardır. Girişimcilik üzerine literatür eklektiktir ve girişimci 

davranışın özünün izini sürmekte neredeyse başarısız olur (Grebel, 2004). 

Ekonomistlerin boş bıraktığı bu alan, psikolog ve davranış bilimi 

düşünürlerinin ilgisini çekmiş ve teorik açıdan alanın geliştirilmesi gittikçe 

daha ilgi çeken bir hal almıştır (Landström, 2002, s. 9). 

 Girişimciliği açıklamaya yönelik oluşturulan psikolojik kuramlar, 

girişimcilerin kişiliklerini tanımlamaya çalışırken, bireylerin kişisel 

özelliklerinden yola çıkmıştır. Girişimci kişi, sosyal psikoloji ve psikodinamik 

kuramlar tarafından yenilikçi ve değişimci performansıyla farklı bir karakter 

olarak tasvir edilmektedir (Aytaç, 2006, s. 142). Psikoloji kuramcıları, 

girişimcilerin ekonomik dengeye veya kalkınmaya olan etkileri ile 

ilgilenmemiş, kişilerin girişimci olmasını belirleyen tutumlar, davranışlar, 

ortak özellikler ve kişileri girişimciliğe yönlendiren unsurlar üzerinde 

durmuşlardır.  

 Ekonomistler, ikinci dünya savaşı sonrasında bozulan ekonomik 

dengenin düzelmesi ve kalkınması için girişimcilerin önemli aktörler olduğunu 

vurgularken, girişimciliğe uygun kişilik özelliklerine sahip bireyleri ayırt etmek 



İŞLETME BAŞARISINDA GİRİŞİMCİNİN BİREYSEL KAYNAKLARI | 26 

 

ve teşvik etmek, açıklanmak istenen konular haline gelmiştir. Ancak 

ekonomistlerin alanı dışında kalan bu konular farklı disiplinlerin ilgisini 

çekmiştir ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında girişimcilikle ilgili araştırma 

alanları davranış bilimlerine doğru kaymıştır (Landström, 2002).  

 McClelland’ın (1961) yayınladığı “The Achieving Society” isimli kitap, 

girişimcilikle ilgili kişilik özelliklerini psikolojik yaklaşımlarla ele alan ilk ve 

en önemli çalışmalardan biri olarak kabul edilebilir. McClelland insanların 

başarı ihtiyacı üzerinde durmuş ve girişimciliği tetikleyen en önemli unsurun 

bu olduğunu vurgulamıştır. Ona göre girişimciler için para ve diğer kazançlar, 

maddi değerinden ziyade başarı anlamına geliyordu. Dolayısıyla McClelland’a 

göre girişimciliği güdüleyen en önemli ödül başarıdır. 

 McClelland'ın katkısı, girişimcinin kişisel niteliklerinin 1960'larda ve 

1970'lerde davranış bilimi alanındaki girişimcilik araştırmalarında önemli bir 

yer işgal ettiği anlamına geliyordu. Girişimcinin belirli niteliklerini belirlemeye 

çalışan çok sayıda çalışma vardır. Delmar, (2000) bunlardan bazılarını şu 

şekilde sıralamıştır (Akt. Landström, 2002). 

• Başarı ihtiyacı; girişimcilerle ilişkilendirilen ve McClelland'ın 1961 

çalışmasına dayanan en yaygın özelliklerden biri. 

• Risk alma eğilimi; Girişimcinin ekonomik sistemde risk alan kişi 

olarak rolü, erken dönem iktisat bilimi yazarlarına, özellikle Knight'a 

(1921) kadar götürülebilir. 

• Denetim alanı; Rotter (1966) tarafından geliştirilen bu kavram, 

potansiyel bir amaca kişinin kendi eylemiyle mi ulaşılabileceği veya 

bunun yalnızca kontrol edilemeyen dış faktörlerin bir sonucu olup 

olmadığı ile ilgilidir. 

• Aşırı iyimserlik; Cooper, Woo ve Dunkelberg (1988) girişimcileri 

genellikle aşırı derecede iyimser olan karakterler olarak resmederler. 
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• Özerklik arzusu; girişimcilerin büyük bir özerklik ihtiyacı (Sexton ve 

Bowman, 1985) ve dış kontrol korkusu (Smith, 1967) olduğu 

görülmektedir. 

 Sciascia ve De Vita’da (2004, s. 13-14) birçok düşünürün psikolojik 

modeller aracılığıyla girişimciliği kavramsallaştırmaya yönelik girişimlerini şu 

şekilde özetlemiştir.  

• Sutton (1954), sorumluluk arzusunu girişimcinin temel özelliği olarak 

tanımladı;  

• Davids (1963), hırs, bağımsızlık arzusu, sorumluluk ve özgüvene 

odaklandı;  

• Palmer (1971) “risk ölçümü” ifadesini kullanmıştır;  

• Hornaday ve Aboud (1971), girişimci profili tanımlamak için temel 

unsurlar olarak başarı, özerklik, saldırganlık, güç, tanınma ve 

yenilikçilik ihtiyacının altını çizdi;  

• Winter (1973), girişimcilerin gücüne olan ihtiyacı vurgularken, 

Borland (1974) “iç kontrol odağı” kelimelerini kullandı;  

• Gasse (1977), bireysel değer yönelimini belirtir;  

• Timmons (1978) girişimciyi 1) kendine güveni olan, 2) hedefe 

odaklanan, 3) orta düzeyde risk alan, 4) yaratıcı ve yenilikçi ve 5) iç 

kontrol odaklı;  

• Sexton (1980) enerjik, hırslı sıfatlarını kullanmış ve girişimciyi farklı 

kılan aksiliklere karşı olumlu tepkinin altını çizmiştir;  

• Welsh ve White (1981) kontrol etme ihtiyacını, sorumluluk aramayı ve 

meydan okumayı;  

• Dunkelberg ve Cooper (1982), girişimciyi büyümeye ve bağımsızlığa 

yönelik kişi olarak görmektedir. 
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 Bu çalışmalardan da anlaşılacağı üzere psikolojik kuramcılar, ekonomik 

denge, kalkınma, topluma etki gibi kavramlarla ilgilenmemiş, daha çok 

girişimcilerin ortak kişilik özelliklerini saptamaya çalışmıştır. İkinci dünya 

savaşı sonrası ekonomik kalkınmanın kilit unsurlarından biri olarak kabul 

edilen girişimci sayısının artışı, önemli bir çözüm aracı olarak düşünülüyordu. 

Ancak psikolojik kuramcıların görüşleri her bireyin girişimcilik için uygun 

özellikler taşımayacağı sonucunu ortaya çıkardı. Aynı zamanda girişimcilik 

için uygun özellikleri belirleme ile doğru bireylerin girişimci olmasının ve bu 

şekilde girişimcilik faaliyetlerinin başarı ihtimalinin arttırılmasının mümkün 

hale gelmesi öngörülüyordu.  

 Günümüzde halen girişimcilik alanında psikolojik ve davranışsal 

çalışmalar yürütülmekte ve farklı sanayi dalları, iş kolları, ekonomik yapılarda 

girişimcilik için en uygun kişilik özellikleri saptanmaya çalışılmaktadır. 

1.4.3. Sosyolojik Girişimcilik Kuramı 

 Ekonomi düşünürlerinden sonra, girişimci teorisyenleri genellikle 

bireysel girişimci davranışa ya da girişimci (yeni) firmaların faaliyetlerine 

odaklanmışlardır. Genellikle çalışmalar kişisel, davranışsal ve ekonomik 

düzlemde gerçekleşmiştir. Sosyolojik çalışmaların girişimciliğe olan ilgisi 

özellikle seksenli yıllardan sonra artmıştır. ABD, İngiltere, İskandinav ülkeleri, 

Japonya, Güney Kore ve Çin gibi girişimcilik odaklı olan ve odağını girişimci 

ekonomiye çeviren ülkelerde, sosyolojik girişimcilik araştırmalarına eğilim 

ciddi oranda artış göstermiştir (Aytaç, 2006, s. 140). Girişimciliğin daha iyi 

anlaşılması hususunda açıkta kalan unsurlardan sosyal çevreye etki ve sosyal 

çevrenin etkisi daha çok dikkat çeker hale gelmiştir. 

 Girişimcilik faaliyetinin ortaya çıkmasında kişisel, davranışsal ve 

ekonomik güdüleyicilerin yanı sıra kar amacı içermeyen güdüleyiciler üzerinde 

de durulmuştur. Sosyolojik veya kurumsal yaklaşım, bir şirket kurma kararında 

çevrenin rolünün kritik olduğunu, ancak bunun yalnızca yasal yönler, kamu 
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politikası ve destek hizmetleri açısından değil, özellikle sosyo-kültürel 

bağlamla ilgili olduğunu savunur (Alvarez ve diğerleri, 2011). Sosyolojik 

açıdan girişimcilik kavramı ile ilgilenen düşünürler, sosyal çevrenin, toplumun 

ortaya çıkardığı kültür, toplumsal değerler, normlar, gelenekler ve benzeri 

unsurların girişimcilik kavramını şekillendirmedeki etkisi üzerinde 

durmuşlardır. Ayrıca benzer şekilde, girişimciliğin toplum üzerindeki etkileri 

de sosyolojik açıdan üzerinde durulan önemli konulardan biridir.  

 Weber, Schumpeter, Auster ve Aldrirch, Storey, Lyon, Werbner, 

Reynolds, Hofstede ve birçok diğer teorisyen, girişimci faaliyeti kar amacı 

gütmeyen güdüleyicilerle açıklamaya çalışmıştır. Bu yaklaşımlarda ırk, etnik 

köken, tarihsel koşullar, sosyal yapı, statü, din, cinsiyet, eğitim gibi çevresel ve 

toplumsal özelliklere odaklanmışlardır (Verheul ve diğerleri, 2002). Bu 

özellikler, girişimciliğin şekillenmesinde önem taşıyan sosyolojik özelliklerden 

sadece bir bölümü olarak kabul edilebilir. Bir toplumun inançları, değerleri ve 

tutumları, üyelerinin davranışlarını belirler ve girişimci olma kararını önemli 

ölçüde etkileyebilir (Shapero ve Sokol, 1982). Sosyolojik yaklaşımlar, 

girişimcilerin karar sürecinde sosyal yapının ve bahsedilen sosyolojik 

özelliklerin önemini vurgular. 

 Sosyoloji düşünürleri, çevrenin, sosyal faktörlerin ve içinde bulunulan 

sosyal yapının, girişim fikirlerinin oluşumunu, girişimcilerin fırsat ve 

kaynaklara erişimini, girişimcinin bireysel yeteneklerinin gelişimini ve 

girişimcinin başarı motivasyonunu desteklediğini öne sürmektedirler. Birçok 

sosyolog, kişinin kökeninin, dini inancının, eğitim seviyesinin, demografik 

özelliklerinin ve toplumsal bazı etkenlerin, ekonomik faaliyetlerin 

gerçekleşmesine ve girişimciliğin artışına veya azalışına neden olduğunu 

belirtmiştir (Aytaç ve İlhan, 2007, s. 105). Bazı sosyoloji kuramcılarına göre 

girişimcilik, sosyal imkânlardan yararlanarak ortaya çıkabilecek bir unsurdur. 

Bu düşünürlere göre toplum ve sosyal yapı ne kadar çok fırsat sağlarsa, 
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girişimcilik faaliyetleri için o kadar elverişli bir sosyal ortam meydana çıkar 

(Bridge ve O'Neill, 2017). Sosyologlara göre girişimciler toplum üzerinde ciddi 

etkisi olan ve toplumdan ciddi anlamda etkilenen karakterlerdir.  

1.5. Girişimciliğin Önemi 

 Girişimcilik konusu, son yüzyılda, özellikle yaklaşık son kırk senedir 

tüm dünyada ilgi gören bir konu haline gelmiştir. Geçmişte yalnızca ekonomik 

etkilerinden dolayı önemsenen girişimcilik, sosyal, kültürel, bireysel ve 

toplumsal etkileri sebebiyle gün geçtikçe önemi artan bir kavram haline 

gelmiştir. Özellikle ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasında girişimciliğin 

önemli bir rolü olduğu yaygın olarak kabul görmüş bir gerçekliktir (Alvarez ve 

diğerleri, 2011, s. 121). 

 Girişimciliğe verilen önemin artışında en önemli sebeplerden biri, küçük 

ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) ekonomiler için öneminin anlaşılması 

olmuştur. 1980'lerde küresel stagflasyon ve yüksek işsizlik oranları 

döneminden sonra girişimciliğin ve küçük işletmelerin rolüne yeniden vurgu 

yapılmıştır. Ekonomik büyümeye ana katkıda bulunanların artık ağırlıklı olarak 

büyük şirketler olmadığı, ancak küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) 

belirli ekonomilerin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasına (GSYİH) önemli katkılarda 

bulunduğu gerçeği ortaya çıkmıştır (Toma, Grigore ve Marinescu, 2014). 

KOBİ'lerin oluşturduğu toplam istihdam 1990'ların sonunda toplam işgücünün 

2/3'ü seviyesine ulaşmıştır. Aynı dönemlerde, Amerika Birleşik Devletleri'nde 

(ABD) toplam istihdamın yaklaşık % 53'ü küçük işletmeler tarafından 

gerçekleştirilmiştir (Aykaç, Parlak ve Özdemir, 2008, s. 70).  

 Bu ekonomik durum, devletlerin KOBİ’leri destekleyerek ekonomiyi 

kalkındırma çabalarına girişmelerine sebep olmuştur. KOBİ’lerin ortaya 

çıkışında en önemli aktörlerin girişimciler olması nedeniyle ülkelerin 

girişimciliğe verdiği önemde ciddi bir artış söz konusu olmuştur.  
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 Değişen dünya düzeni içerisinde küreselleşmenin hızla devam etmesi, 

iletişimin, ulaşılabilirliğin artması, teknolojinin gelişmesi, insan istek ve 

ihtiyaçlarının artmasına ve çeşitlenmesine sebep olmuştur. Yaşadığımız 

dönemde, girişimci haricindeki tüm üretim faktörleri daha mobil hale gelmiş ve 

dünyanın her bölgesinin birbirine uzaklığı temsili olarak daha da azalmıştır. Bu 

değişen güçlerle baş edebilmek için hükümetler, kamu kurumları, özel 

kuruluşlar ve kamuoyu, girişimciliğin öneminin giderek daha fazla farkına 

varmaktadır (Toma, Grigore ve Marinescu, 2014, s. 436). Artan önemi 

sebebiyle girişimciliğe olan ilgide gün geçtikçe artmaktadır. 

 Girişimcilik kavramı ortaya çıkışından günümüze, istihdam, yenilikçilik, 

sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınmanın önemli bir katkı sağlayıcısı 

olarak tanımlanmaktadır (Meyer ve Jongh, 2018). Birçok düşünür 

çalışmalarında girişimciliğin önemini vurgulamak üzere yorumlamalar 

yapmıştır. Kavramı ortaya atan Cantillion’a göre girişimci diğer üretim 

faktörlerini organize ederek üretimi mümkün kılan karakterdir. John Baptiste 

Say, girişimciliğin ekonomi için önemini vurgularken, ekonomik gelişmeyi 

girişimcilik faaliyetlerinin bir sonucu olduğunu öne sürer. Schumpeter (1934), 

girişimciyi yenilikleri tanıtmadaki rolü nedeniyle ekonomik kalkınmada 

anahtar figür olarak tanımlamıştır. Kirzner'e göre, girişimciler piyasaları denge 

durumuna hareket ettirmek için gerekli olan ayarlamayı yaparak ekonomik 

açıdan çok önemli bir rol üstlenmektedir (Hébert ve Link, 1989, s. 46).  

 Harbison (1965), girişimcileri yeniliklerin başlıca itici güçleri arasında 

sayar ve Sayigh (1962), girişimciliği basitçe gerekli bir dinamik güç olarak 

tanımlar. Batılı ülkelerin kalkınmasında girişimcilerin oynadığı önemli rol, 

azgelişmiş ülke insanlarını, ekonomik kalkınma için girişimciliğin önemi 

konusunda fazlasıyla bilinçlendirmiştir. Artık insanlar, ekonomik kalkınma 

hedefine ulaşmak için ülkede hem nitelik hem de nicelik olarak girişimciliğin 

artırılması gerektiğini anlamaya başlamışlardır. Ülkenin mevcut doğal 
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kaynaklarını, emek, teknoloji ve sermaye potansiyellerini tam olarak 

keşfedenler yalnızca aktif ve hevesli girişimcilerdir (Dhaliwal,  2016, s. 4264). 

Audretsch’e göre (2005) ülke ekonomileri incelendiğinde, girişimcilik 

oranlarındaki artış ile işsizlik oranlarındaki düşüş arasında doğru orantı olduğu 

söylenebilir. The Economist'teki (1998) bir makale, yüksek düzeyde 

girişimciliğin istihdam yarattığını ve büyümeyi teşvik ettiğini öne sürmüştür 

(Henry, Hill ve Leitch, 2003, s. 4). Bu açıdan girişimcilik faaliyetinin işsizliği 

düşürme etkisi ile ekonomik ve toplumsal refaha olumlu etkisi olduğu 

söylenebilir.  

 Henry, Hill ve Leitch’ın (2003, s. 3) çalışmasına göre girişimciliğin 

teşvik edilmesinin sadece sağlıklı bir ekonomi için gerekli olmadığı, aynı 

zamanda refahın sürdürülmesi ve yeni işler yaratılması için de kritik önemde 

olduğu artık yaygın olarak kabul edilmektedir. Girişimciliğin yenilikçilik ile 

ilişkilendirilmesi Schumpeter’den günümüze düşünürler tarafından 

vurgulanmaktadır. Yeni işler, yeni ürünler, yeni pazarlar, yeni tedarik zincirleri, 

yeni teknolojiler ve yeni uygulamalar girişimcilik sürecinde sıklıkla karşılaşılan 

çıktılardır. Bu “yeniler” bazen faydadan ziyade zarara sebep olsa da 

(Baumol,1996), genellikle ekonomik, toplumsal ve bireysel faydaları göz ardı 

edilemez. Girişimciliğin önemi, ekonominin tüm sektörlerine ve her tür 

kuruluşa yayılmıştır. Ancak sanayi ve bireysel işletmeler, özelliklede küçük 

işletmeler, ekonomik büyüme, üretkenlik kazanımları ve iş yaratma için 

girişimciliğin çok önemli olduğu yerlerdir (Ball, 2005, s. 2). 

 Girişimcilik faaliyetleri, sundukları iş imkânları sayesinde istihdam 

artışına, ülke ekonomilerinin büyümesine ve kalkınmasına önemli derecede 

fayda sağlamaktadır. Bu faydaların en önemli nedenleri, piyasaya sürülen yeni 

mal ve hizmetler sayesinde rekabetin, toplumsal refahın artışı, girişimcilerin 

yeni iş olanaklarını ortaya çıkarması ve geliştirilen teknolojilerin verimlilik 

artışına sebep olmasıdır (Amorós ve Bosma, 2014). 
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 Girişimciler, toplumun bir parçası olarak toplum içinde bazı önemli 

görevleri yerine getirirler. Yerine getirdikleri bu görevler, onları toplumsal 

refah için ve ekonomik gelişme için önemli aktörler haline getirirler. İraz’a 

(2005) göre girişimcilerin toplum içindeki görevleri şu şekilde 

sınıflandırılabilir (Akt. Önce ve diğerleri, 2014, s. 2): 

• Ülke ekonomilerinde istihdam önemli bir sorundur. İş imkânlarının 

yetersizliği işsizliğe sebep olduğu için, iş imkânlarının arttırılması 

toplum açısından karşılanması gereken önemli bir ihtiyaçtır. 

Girişimciler, gerçekleştirdikleri ekonomik faaliyetlerle hem kendi iş 

ihtiyaçlarını hem de sundukları iş imkânları ile toplumun iş 

ihtiyaçlarını karşılamada önemli rol oynarlar. Bu açıdan 

değerlendirildiğinde, girişimcilerin, özellikle başarılı girişimlerin 

sayısı arttıkça iş imkânları ve istihdam oranı artar. 

• Girişimciler, sundukları mal ve hizmetlerle insanların ihtiyaçlarının 

karşılamasına fayda sağlar. Ayrıca rekabeti geliştirmeleri sebebiyle 

tüketicilerin ihtiyaçlarını daha kolay, daha kaliteli ve daha çeşitli 

yollarla karşılamalarını sağlarlar. Diğer bir yandan ekonomik büyüme 

ve kalkınmaya sağladıkları fayda göz ardı edilemez bir gerçektir. Bu 

ve benzeri birçok durumdan dolayı girişimciler, insanların yaşam 

kalitesini ve toplumsal refah seviyesini arttırırlar. 

• Girişimciler, yeni ürünler, yeni kaynaklar, yeni yöntemler arayışında 

diğer girişimciler ve işletmeler ile rekabet eder. Bu rekabet sürecinde 

ve yenilik arayışında girişimciler, yaptıkları yatırımlarla teknolojinin, 

bilimin gelişmesine katkıda bulunurlar.  

• Küreselleşmenin etkisi ile artan rekabet, girişimcileri dış pazarlara 

açılmaya ve uluslararası piyasalarda rekabet etmeye iter. Yurtdışında 

faaliyet gösteren girişimciler ülkesinin daha fazla tanınmasını ve 

bilinirliğinin artmasını sağlayarak ülkelerinin reklamını yaparlar. 
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• Girişimcilik faaliyetini gerçekleştirirken girişimciler, kullanılmayan 

üretim faktörlerini kullanıma sokarlar. Bu şekilde atıl kalmış veya 

potansiyelinin altında kullanılan unsurların ekonomiye katılmasını 

sağlamış olurlar. 

 Bu bilgilere dayanarak, girişimciliğin yalnızca risk alma ve üretim 

faktörlerini bir araya getirerek kar elde etme faaliyetleri olarak tanımlanması 

yetersiz bir tanımlama olacaktır. Aynı zamanda girişimciliğin, ülkemiz ve tüm 

dünyada istihdam sağlama, topluma mal ve hizmet ulaştırarak toplumsal refahı 

arttırma, yeni yatırımlarla teknolojinin gelişmesine önayak olma, ülkesinin tüm 

dünyada tanınmasına imkân sağlama ve rekabeti arttırarak ekonomilerin 

büyümesine destek olma faaliyetlerini de içeren bir kavram olduğunu söylemek 

mümkündür. 

 Günümüzde birçok ülkede desteklendiği gibi ülkemizde de girişimcilik 

devlet tarafından çeşitli yöntemlerle desteklenmektedir. Ülkemizde 

girişimciliği destekleyen kurumların başında Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve 

Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 

(KOSGEB) gelmektedir. KOBİ’lerin desteklenmesi kapsamında, sadece KOBİ 

sayısının artışı değil aynı zamanda başarı seviyelerinin arttırılması da önemli 

bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. KOSGEB verdiği eğitimler, finansal 

ve yönetimsel desteklerle girişimcilerin sayısını ve girişim başarı oranlarını 

arttırmayı hedeflemektedir.
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2. İŞLETME BAŞARISI 

 Araştırmalar, başarının çok boyutlu bir yapı olduğunu göstermektedir 

(Combs, Crook ve Shook, 2005). Başarı farklı karakterler tarafından farklı 

bakış açısı ile değerlendirilip farklı şekilde tanımlanabilir. Başarı, kişilerin 

belirledikleri hedeflere ulaşması olarak tanımlanmaktadır. Başka bir ifadeyle; 

bir insanın ve ya topluluğun herhangi bir amaca ulaşmak için gösterdiği gayret 

sonucu elde ettiği olumlu sonuçlardır (Bekçi ve Doğru, 2011, s. 171). İş 

dünyasında başarı bir fikir meselesidir ve bazıları için başarı, kritik önem 

taşıyabilecek hedeflere ulaşılma veya aşılma derecesiyle ilgili olabilir 

(Simpson, Padmore ve Newman, 2012, s. 212). Girişimin başarısından 

bahsedildiğinde, girişim için kritik önem taşıyabilecek hedeflere ulaşılma veya 

aşılma derecesi söz konusu olur.  

 İşletme başarısı çalışmasında sıklıkla benimsenen teorik çerçeve, 

başlangıçta örgütsel etkililikten kaynaklanan örgütsel performanstır 

(Venkatraman ve Ramanujam, 1986). Girişimler için hedeflere ulaşma derecesi 

performans değerleme ile saptanan bir olgudur. Genellikle girişimler için 

performans ölçümü, organizasyon için önceden belirlenen amaç ve hedeflere 

hangi derecede ulaşıldığının belirlenmesi için yapılmaktadır (Bakoğlu, 2001). 

 Brush ve Vanderwerf (1992) başarıya performansın belirli bir yönü 

olarak atıfta bulunur. Brooksbank ve diğerleri (2003) işletmelerde başarıyı 

yüksek performansla eşitler. İşletmeler için yüksek performansın, başarı 

anlamını taşıdığı söylenebilir. Bu açıdan değerlendirildiğinde performans 

işletme başarısının belirlenebilmesi için kullanılabilecek bir kavramdır. 

 İşletmelerde başarı, ekonomi, işletme ve birçok bilim dalının uzun 

dönemlerden beri üzerinde durduğu konulardan biri olmuştur. Brown ve 

Laverick (1994) 1950’li yıllardan önce işletmelerin başarılarını tespit 

edebilmek için, anahtar gösterge olarak, finansal ölçütler kullanıldığını 

belirtmiştir. Ancak uzun vadede istenilen sonuçların alınamadığı görülmüş ve 
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sonraki yıllarda finansal olmayan göstergeler performans ölçümünde 

kullanılmaya başlanmıştır.  

2.1. Genel Anlamda İşletme Performansı 

 Performans kavramı, Türk Dil Kurumu sözlüğünde (2022), “Başarım - 

Herhangi bir eseri, oyunu, işi ve benzerini ortaya koyarken gösterilen başarı - 

Kişinin yapabileceği en iyi derece.” tanımlarıyla açıklanmaktadır. Performans 

kavramı girişimler açısından değerlendirildiğinde, belli bir dönem veya zaman 

aralığında, girişimin önceden belirlenmiş amaç ve hedeflere ulaşmada 

gösterdiği başarının derecesi şeklinde tanımlanabilir. Baş ve Artar’a göre 

(1991) performans, bir işi yapan bireyin, bir grubun ya da bir teşebbüsün o iş 

ile amaçlanan hedefe yönelik olarak nereye varabildiğinin nicel ve nitel olarak 

anlatımıdır (Akt. Tetik, 2003, s. 222). Dwight’a (1999) göre performans, kısaca 

“hedefe ulaşma seviyesi” olarak tanımlanır. Lebas ve Euske, (2002, s. 67-68) 

çalışmalarında, sözlükleri (Fransızca ve İngilizce) gözden geçirmiş ve 

performans terimi için çeşitli anlamları aşağıdaki şekilde sunmuşlardır.  

 Performans: 

• İletişime izin veren bir sayı veya ifade ile ölçülebilir (örneğin, 

yönetimde performans çok kişili bir kavramdır), 

• Belirli bir niyetle bir şeyi başarmak (örneğin, değer yaratmak), 

• Bir eylemin sonucu (yaratılan, ancak ölçülen değer), 

• Bir sonuca ulaşma yeteneği veya bir sonuç yaratma potansiyeli 

(örneğin, organizasyonun gelecekteki satışlar için potansiyelinin bir 

ölçüsü olarak görülen müşteri memnuniyeti), 

• Bir sonucun, dâhili veya harici olarak seçilen – veya dayatılan – bazı 

kıyaslama veya referanslarla karşılaştırılması, 

• Beklentilere kıyasla şaşırtıcı bir sonuç, 

• Psikolojide rol yapma, 
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• Hem oyunculuğu hem de eylemleri ve eylemlerin sonucunu ve ayrıca 

sanatçıların yabancılar tarafından gözlemlenmesini içeren “gösteri 

sanatlarında” bir gösteri, 

• Karşılaştırmalı bir yargıdır. 

 İşletme performansını tanımlamak için birçok tanım kullanılmıştır. 

Smith ve Reece’e (1999, s. 153) göre, işletme performansı işletmenin ana 

paydaşlarının isteklerini yerine getirme operasyonel yeteneğidir. Cherrington, 

(1994) performansı bir organizasyonun başarısı veya etkinliği olarak ele 

almıştır. Venkatraman ve Ramanujam’a (1986) göre işletme performansı, genel 

organizasyon kavramının bir alt kümesi olarak etkinliği göstermektedir. Bu, 

başarı veya başarısızlığı ölçmek ve kurumsal hedeflere ulaşmak için işletme 

performansının değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir (Zulkiffli, 2014). 

Porter’e göre (1991) firma başarısının nedenlerine yönelik herhangi bir 

araştırmanın belirli bir sektördeki firmaların performanslarındaki çarpıcı 

farklılıklarla yüzleşmesi gerekmektedir. Porter, bu çalışmasında firma 

başarısının belirlenmesinde rakip firma performanslarının değerlendirilmesi 

gerekliliğinden bahsetmiştir. Birçok boyutu içinde barındıran girişim 

performansı, belirlenmiş amaç ve hedeflere ulaşma derecesini, dolayısıyla 

girişimin başarısını tanımlamaktadır (Mistepe, 1998). Yönetim ve işletme 

biliminde girişim performansı, finansal, örgütsel ve operasyonel boyutları içerir 

(Hart ve Banbury, 1994) ve bir bütün olarak bu boyutlar başarıyı 

tanımlamaktadır (Erdil ve Kitapçı, 2010). 

2.2. İşletme Performansı Göstergeleri 

 İşletme performans göstergeleri, uzun zamandır işletme sahipleri, 

hissedarları, yatırımcıları, bilim insanları ve daha birçok paydaşın ilgisini çeken 

ve üzerinde durulan bir konu olmuştur. Öncelikle açıklanması gereken kavram 

olarak performans göstergesi karşımıza çıkıyor. Neely, Gregory ve Platts’a 
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(1995) göre performans göstergesi, eylemin verimliliğini ve/veya etkinliğini 

ölçmek için kullanılan bir ölçüm aracı olarak tanımlanabilir.  

 Kuruluşlar, performanslarını değerlendirmek için kullanmaları gereken 

göstergeleri tanımlamak için yoğun çabalar harcamışlardır. Yirminci yüzyılın 

başlarında ilk olarak DuPont şirketi, çok çeşitli finansal oranları yatırım 

getirisine bağlayan bir finansal oranlar piramidi kullandı. Yönetim muhasebesi 

sistemlerinin evrimini gözden geçirdikten sonra, Thomas Johnson ve Robert 

Kaplan (1987), işletmeleri yönetmek için yönetim muhasebesi bilgilerinin 

kullanılma şekli ile ilgili birçok eksiklik vurguladılar (Kennerley ve Neely, 

2002). 

 İşletme performansı ile ilgili literatür, yüksek çeşitlilikte performans 

göstergeleri bildirmektedir. Zerenler, (2005) makalesinde performans 

ölçütlerini vurgulamak üzere yaptığı literatür taramasını aşağıdaki şekilde tablo 

haline getirmiştir. 

 

Tablo 2.1. Performans Ölçütleri Literatür Taraması 

DÜŞÜNÜR(LER) İNCELENEN PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ 

Skinner Üretkenlik, hizmet, kalite, yatırımın geri dönüsü 

Campanella ve Corcoran Kalite seviyesi, kalite maliyetleri 

Richardson, Tayloar ve 

Gordon 

Çıktı hacmi, birim basına maliyet, kalite, zamanında 

teslim, işgücü verimliliği, yeni ürün sunma yeteneği, 

ürün esnekliği, hacim esnekliği 

Rosenfield, Shapiro ve 

Bohn 

Maliyet, teslim süresi 

Skinner Maliyet ve etkinlik, ürün kalitesi/güvenirlik, teslim 

süresi ve güvenirliği, yatırım, ürün esnekliği, hacim 

esnekliği 

Fine Uygunluk seviyesi (hatalı olmama oranı), maliyet 

Miller ve Roth Fiyat, kalite tutarlılığı, yüksek üretkenlik, esneklik, 

hızlı hacim değişimi, hızlı teslim, güvenilir teslim, 

satış sonrası hizmet 

Munir Ahmad ve 

Nasreddin Dhafr 

Ürün çeşidi, teslim süresi, esneklik, kalite, verimlilik 

Ferfows ve De Meyer Kalite, birim üretim maliyeti, envanter değişimi, 

gelişme hızı, zamanında teslim, yığın büyüklüğü, 

genel maliyetler 
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Miller ve Kim Genel maliyetler, üretim maliyeti, teslim hızı, ürün 

geliştirme hızı, stok devir hızı, kalite 

Schonberger İşleme süresini azaltma, işgücü üretkenliği, girdi ve 

çıktı kalitesi, üretim birim maliyeti, tahmin 

uygunluğu 

Rajan Suri ve 

Ramakrishna Desiraju 

Esneklik, üretim süreci esnekliği, ürün teslim süresi, 

ürün çeşitliliği 

Flynn, Filipini ve Forza Teslim süresi, kalite tutarlılığı, üretkenlik, satış 

maliyeti 

Marcello Braglia ve 

Alberto Petroni 

Üretkenlik, esneklik, üretim süreci hızı, ürün teslim 

süresi, depolama süresi, yeni ürün sunumu 

Mapes Üretim süresi, kalite tutarlılığı, isleme süresi, üretim 

süreci esnekliği, teslimat güvenirliği, yeni ürün 

sunum hızı ve oranı, ürün çeşitliliği 

New ve Szwecjczewski Üretkenlik, müşteri hizmeti 

Parker ve Wirth Üretim esnekliği, süreç esnekliği, yeni ürün sunumu, 

teslimat süresi 

Not. Zerenler, M. (2005). The performance measurement system design and a study 

on performance measurement of manufacturing systems. The International Journal of 

Economic and Social Research, s, 5.. 

 

 Çoğu yönetici, işletme performansını değerlendirmek için sihirli bir 

formül veya tek bir doğru ölçü olmadığı konusunda hemfikirdir. Bu nedenle, 

işletme performansının özünü yakalama çabası içinde, birçok şirket çok çeşitli 

finansal ve finansal olmayan önlemleri içeren yeni performans ölçüm sistemleri 

oluşturmaya çalışır (Stivers, Covin, Hall ve Smalt, 1998, s. 45). Temel olarak, 

farklı akademisyenler çalışmanın kapsamına göre farklı göstergeler 

kullanmıştır. İşletme performansını ölçmede sıklıkla kullanılan ölçümler, kar, 

yatırım getirisi, ciro veya müşteri sayısı, tasarım kalitesi ve ürün geliştirmedir 

(Laura, Shawnee ve Cornelia, 1996; Wood, 2006: Akt. Zulkiffli, 2014). 

Araştırmacılar, standart ölçütler belirlemek için birçok çalışma yapmıştır. 

Ancak farklı sektörlerde, farklı örgüt yapılarında, farklı mali yapılarda, farklı 

büyüklüklerde olan ve diğer farklı özelliklere sahip işletmelerin performansını 

standart ölçütlerle ölçmenin pek de mümkün olmadığı ortaya çıkmıştır. 
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 Performans ölçümü ile ilgili literatürün iki ana aşaması vardır. İlk aşama 

1880'lerin sonlarında başladı ve 1980'lere kadar devam etti. Geleneksel olarak, 

performans ölçütleri öncelikle yönetim muhasebesi sistemlerine 

dayanmaktaydı. Bu aşamada vurgu, kâr, yatırım getirisi ve üretkenlik gibi 

finansal ölçütler üzerindeydi. Ghalayini ve Noble (1996), bahsi geçen 

dönemde, yatırım geri dönüşü, üretkenlik oranları, üretim adedi-kazanç, eleman 

sayısı-satış miktarı, satış getirileri, fiyat farklılıkları gibi finansal verilerin 

performans ölçütleri oluşturmada sıklıkla kullanılan değişkenler olduğunu 

belirtmiştir. Geleneksel finansal performans ölçütleri endüstriyel çağ için iyi 

çalışmış, ancak şirketlerin bugün ustalaşmaya çalıştıkları beceri ve 

yetkinliklere ayak uyduramamıştır. Ayrıca bu ölçütleri kullananlar, yatırım 

getirisi ve hisse başına kazanç gibi geleneksel finansal muhasebe ölçütlerinin, 

günümüzün rekabetçi ortamının talepleri doğrultusunda sürekli iyileştirme ve 

yenilik faaliyetleri için yanıltıcı sinyaller verebileceğini anlamıştır. (Kaplan ve 

Norton, 2005, s. 71). Bu nedenlerle performans ölçütlerinin ikinci aşaması olan 

finansal olmayan performans ölçütleri literatürde kendine yer bulmuş ve 

düşünürlerin çok önem verdiği bir alan olmuştur.  

 İşletmelerin başarısını saptamak için işletme performansını kullanmak, 

çok sıklıkla karşılaşılan bir uygulamadır. Ancak işletme performansını 

değerlendirmek karmaşık ve zor bir konudur. Düşünürler, genellikle 

performans ölçümü için finansal ve finansal olmayan göstergeleri kullanırlar. 

Performans, doğası gereği çok boyutlu bir kavram olarak kabul edilir. Bu 

nedenle performansın doğru ölçümü için çeşitli finansal ve finansal olmayan 

performans göstergelerini entegre etmek avantajlıdır (Venkatraman ve 

Ramanujam, 1986; Kaplan ve Norton, 1992; Murphy, Trailer ve Hill, 1996; 

Combs ve diğerleri 2005; Wiklund ve Shepherd, 2005). 

 Günümüzde performans ölçümünü yapmak üzere geliştirilmiş sistemler 

genellikle finansal ve finansal olmayan performans göstergelerini entegre 

ederek kullanmaktadır. Entegre göstergeleri kullanan sistemlerin en 



41 | İŞLETME BAŞARISINDA GİRİŞİMCİNİN BİREYSEL KAYNAKLARI  

 

 

 

önemlilerinden biri Kaplan ve Norton (1992; 1993; 1996) tarafından geliştirilen 

Balanced Scorecard sistemidir. Bu sistem dört temel soruya yanıt sağlamak 

üzere farklı performans göstergelerini birleştirir (Kaplan ve Norton, 1992, s. 

72). 

1. Müşteriler bizi nasıl görüyor? (müşteri perspektifi) 

2. Nelerde üstün olmalıyız? (iç perspektif) 

3. Geliştirmeyi ve değer yaratmayı sürdürebilir miyiz?(Yenilikçilik ve 

öğrenme perspektifi) 

4. Hissedarlar bizi nasıl görüyor? (Mali perspektif) 

 Kaplan ve Norton tarafından geliştirilen bu sistemde, farklı sektör ve 

yapıdaki farklı işletmeler için finansal ve finansal olmayan performans 

göstergelerinden oluşturulan farklı kombinasyonlar kullanılabiliyor. Daha açık 

bir ifade ile farklı işletmelerin performans ölçümleri, farklı göstergeler 

kullanılarak gerçekleştiriliyor. 

 Dixon, Nanni ve Vollmann (1990) tarafından geliştirilen PMQ (The 

performance measurement questionnaire) aynı Balanced Scorecard 

sistemindeki gibi finansal ve finansal olmayan performans göstergelerinden 

oluşturulan farklı kombinasyonlar ile yürütülen bir performans ölçüm 

sistemidir. Bu modelde yöneticiler, benzersiz ve gelişen ihtiyaçlarını 

karşılamak için kullanabilecekleri ölçüleri tasarlayarak ölçüm sistemini 

işletmenin, amaçların, stratejilerin, hedeflerin ve çevrenin durumuna göre 

şekillendirebilmektedir. 

 Bir diğer performans ölçüm sistemi olan SMART, (The strategic 

measurement analysis and reporting technique) verimlilik, üretkenlik ve diğer 

finansal farklılıklar gibi geleneksel performans göstergelerin kullanımından 

duyulan memnuniyetsizliğin bir sonucu olarak geliştirilmiştir (Cross ve Lynch, 

1988). Geleneksel göstergelerin kısıtlı penceresinden rahatsız olan işletmeler 
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ve araştırmacılar için gösterge kısıtlarını ortadan kaldırmayı amaçlayan bir 

sistem olan SMART, diğer entegre sistemler gibi hem finansal hem de finansal 

olmayan performans göstergelerinden yararlanmaktadır.  

 Murphy ve diğerleri, (1996) performans göstergelerini, verimlilik, 

büyüme, kar, likidite boyutu, başarı/başarısızlık, pazar payı, kaldıraç gücü ve 

diğer olmak üzere sekiz performans boyutu altında aşağıdaki tablodaki şekilde 

gruplandırmıştır.  

Tablo 2.2. Performans Boyutları-Performans Göstergeleri 

Performans 

Boyutları 

Performans Göstergeleri 

Verimlilik Yatırım Getirisi-Öz Kaynak Kârlılığı-Aktif Karlılığı-Net 

Değer Getirisi-Çalışan Başına Brüt Gelir-Varlıkların 

Ortalama Getirisi-Net Satışların Toplam Sermayeye Oranı-

Ortalama Öz Kaynak Karlılığı-İç Getiri Oranı-Nispi Ürün 

Maliyetleri 

Büyüme Satışlardaki Değişim-Çalışanlardaki Değişim-Pazar Payı 

Büyümesi-Net Gelir Marjındaki Değişim-CEO/Sahip 

Tazminatındaki Değişim-İş Genellemesi-Şirket 

Doğumları-Bugünkü Değerdeki Değişim-Satın Alma 

Sayısı-Vergi Öncesi Kârdaki Değişim-İşçilik Giderindeki 

Değişim Gelir-Kredi Büyümesi 

Kar Satışlardan Elde Edilen Getiri-Net Kar Marjı-Brüt Kar 

Marjı-Net Kar Seviyesi-Faaliyetlerden Elde Edilen Net 

Kar-Vergi Öncesi Kar-Hisse Senedi Fiyatının Değer 

Kazanması-Kazançlara Fiyat-Katılımcı Değerlendirmesi-

Hisse Başına Kazanç-Ortalama Satış Getirisi-Ortalama Net 

Kar Marjı-Müşterilerin Artımlı Tahmini Karlar-Müşteri 

Rezervasyonları 

Likidite Boyutu Satış Seviyesi-Nakit Akışı Seviyesi-Büyümeyi Finanse 

Etme Yeteneği-Çalışan Sayısı-Cari Oran-Hızlı Oran-Satışa 

Yönelik Vaka Akışı-Envanter Devir-Alacak Hesapları 

Devir-Toplam Borca Vaka Akışı-Toplam Aktif Devir-

İşletme Sermayesi-Satışlara-Nakit Yatırım Akışı 

Başarı/Başarısızlık   Durdurulan İşler-Mahkeme Kararıyla Faaliyette Bulunma-

Araştırmacının Öznel Değerlendirmesi-Yeni Telefon 

Numarası Yok-Net Değerin Getirisi-İşletme Sahibinin 

Maaşı- Yanıtlayıcının Öznel Değerlendirmesi-Brüt 

Kazançta Değişiklik 

Pazar payı Katılımcı Değerlendirmesi-PIMS* Değeri-Firma Ürün 

Satışlarından Endüstri Ürün Satışlarına 
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Kaldıraç gücü Öz Sermayeye Borç-Öz Sermayeye Uzun Vadeli Borç-

Kazanılan Faiz-Hissedar Sermayesinin Toplam Sermayeye 

Oranı 

Diğer Çalışan Devir Hızındaki Değişim-Göreceli Kalite-

Kurumsal Sponsorlara Bağımlılık 

Not. Murphy, G. B., Trailer, J. W. ve Hill, R. C. (1996). Measuring performance in 

entrepreneurship research. Journal of business research, 36(1), s. 17. 

* PIMS(Profit impact of marketing strategy), General Elektrik firması tarafından 

geliştirilmiş, hangi iş stratejilerinin başarı ve başarısızlık arasındaki farkı yarattığını 

belirlemek için ampirik verileri kullanan bir projedir. 

 

 Tüm bu bilgiler ışığında, işletmelerin performansını belirlemek için 

kullanılan performans göstergelerinin çok çeşitli olduğunu ve farklı 

araştırmacılar, farklı uygulayıcılar tarafından farklı göstergeler kullanıldığını 

söylemek doğru olacaktır. Birçok araştırmacı ve uygulamacı, kullanılan bu 

performans göstergelerini finansal ve finansal olmayan göstergeler olarak 

sınıflandırmıştır. Göstergelerin yapısını daha iyi kavramak için bu şekilde 

gruplandırarak açıklamak, performans göstergelerinin anlaşılması açısından 

daha faydalı olacaktır. 

2.2.1. Finansal Performans Göstergeleri 

 Çok eski tarihlerden beri finansal performans göstergeleri, işletme 

performansını değerlendirme amaçlı kullanılmıştır. Eski Mısır, Finikeliler ve 

Sümerler’in, finansal göstergeleri kayıt altında tuttuğu ve değerlendirmede 

kullandıkları bilinmektedir (Zerenler, 2005, s. 3). Finansal performans 

göstergeleri, nesnel, basit, anlaşılması ve hesaplanması kolaydır. Ancak çoğu 

durumda tarihsel olmaktan zarar görürler ve kamuya açık alanda kolayca 

bulunmazlar (Chong, 2008, s. 2).  Geleneksel olarak, performansı 

değerlendirmek için nesnel veriler tercih edilmesi ile birlikte nesnel verilerin 

daha az taraflı olduğuna, ancak her zaman mevcut olmadığına inanılmaktadır 

(McCracken, McIlwain ve Fottler, 2001). Bununla birlikte, ampirik strateji 
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araştırmalarında da kullanılan baskın performans kriterleri, organizasyonun 

karlılığını veya büyümesini ele alan finansal performans ölçütleridir 

(Venkatraman ve Ramanujam, 1986). 

 Hill, Jones ve Galvin’e (2007) göre, finansal göstergelerin çoğu, ortak 

bir gelir ölçüsü aracılığıyla birbirleriyle ilişkilidir, ancak hepsi aynı bilgiyi 

yakalamamaktadır. Finansal performans sadece artan karlılıkla değil, aynı 

zamanda finansal istikrar ve büyüme ile de ölçülür. Ortak kârlılık ölçüleri, 

yatırım getirisi, öz sermaye getirisi, toplam varlık getirisi, artan hisse fiyatı, brüt 

kar marjı ve net kar marjıdır (Akt. Simon ve diğerleri, 2015). Yaklaşık 80’li 

yıllara kadar ölçülebilir ve net veriler içeren bu performans ölçütleri, 

yöneticileri, yatırımcıları, araştırmacıları ve kamuoyunu bilgilendirmede 

yeterli kabul edilmekteydi.  

 Günümüzde hala, araştırmacılar ve uygulamacılar, tam anlamıyla genel 

kabul görmüş standart finansal ölçütler üzerinde net bir görüş birliğine 

varamamıştır. Ancak çeşitli düşünürler, finansal performans göstergeleri olarak 

genellikle, karlılık, verimlilik, maliyetler, üretkenlik, satışlardaki artış, sermaye 

getiri oranı, yatırım geri dönüşü ve pazar payındaki artış gibi kavramların 

kullanılmakta olduğunu belirtmiştir (Venkatraman ve Ramanujam, 1986; 

Ghalayini ve Noble, 1996; Honig, 1998; Perren, 2000;  McCracken ve diğerleri 

2001; Gray, 2002; Wall, Michie, Patterson, Wood, Sheehan, Clegg ve West, 

2004; Amiri ve diğerleri, 2009: Rauch ve diğerleri, 2009). 

2.2.2. Finansal Olmayan Performans Göstergeleri 

 Performans ölçüm literatürü, finansal olmayan ölçümlerin ölçüm 

sistemlerine entegrasyonunun, yöneticilerin çeşitli stratejik hedefler arasındaki 

ilişkileri daha iyi anlamalarına, çalışanların eylemleri ile stratejik hedefler 

arasındaki ilişkiyi iletmesine ve kaynakları tahsis etmesine ve bu hedeflere 

dayalı olarak öncelikleri belirlemesine olanak tanıdığını varsaymaktadır 

(Kaplan ve Norton, 1989).  
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Finansal olmayan performans göstergelerinin dâhil edilmesi, finansal 

göstergelerin özel kullanımını karakterize eden ve finansal performansa yol 

açabilecek temel operasyonel başarı faktörlerine odaklanan "kara kutu" 

yaklaşımının ötesine götürür ve elde edilmesi zor verilerden kaynaklanan 

belirsizlik azalmış olur (Venkatraman ve Ramanujam, 1986, s. 804). 

Performans değerlendirmesi için finansal olmayan ölçütlerin kullanımını haklı 

çıkarmak için sunulan temel gerekçe, finansal olmayan ölçütlerin, finansal 

performansın öncü göstergeleri olduğudur (Kaplan ve Norton 1992; Ittner ve 

Larcker 1998). Çoğu işletme çalışması, finansal başarıyı firma başarısının bir 

göstergesi olarak kullansa da, giderek artan sayıda araştırmacı, yalnızca 

finansal verilerin kullanılmasıyla ilişkili ölçüm sorunlarını ele almak için 

finansal olmayan ölçekler kullanmaya başlamaktadır (Kotey ve Meredith, 

1997).  Sadece rakamsal verilerin yanıltıcılığının ortadan kaldırılmasında, 

finansal olmayan performans göstergeleri büyük önem taşımaktadır. 

 Performans ölçme sistemlerine finansal olmayan göstergelerin dâhil 

edilmesinin arkasındaki mantık, genellikle finansal ölçütlerin sınırlamaları ile 

ilgilidir. Finansal olmayan göstergelerin daha ileriye dönük, gelecekteki 

performansı daha iyi tahmin edebilen, maddi olmayan varlıkları ölçmek için 

daha yeterli ve finansal ölçütlere göre manipülasyona daha az maruz kaldığı 

kabul edilir. Yönetim literatüründe belgelenen finansal olmayan göstergelerin 

yaygınlaşması, finansal performans göstergelerinin sınırlamalarına ilişkin 

akademik araştırma görüşünü desteklemektedir (Dossi ve Patelli, 2010). 

 Finansal olmayan performans göstergeleri birçok çalışmada kullanılmış 

olmakla beraber farklı değişkenlerin gösterge olarak kabul edildiği 

görülmektedir. Bu çerçevede, üretilen mal ve hizmetlerin kalitesi, işletmenin 

pazar payı, pazarlama hedeflerine ulaşma düzeyi, üretilen ürünlerin katma 

değeri, işletmenin verimlilik düzeyi ve müşteri memnuniyeti gibi önlemleri 

işletme performansı alanı içinde ele almak mantıklı olacaktır. Stivers, Covin, 
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Hall ve Smalt, (1998) makalelerinde, Kaplan ve Norton (1992), Drucker (1992) 

ve Reichheld’ın (1996) çalışmalarından yola çıkarak,  finansal olmayan 

performans göstergelerini “müşteri hizmetleri, pazar performansı, yenilik, 

hedefe ulaşma ve çalışan katılımı” olmak üzere beş grupta sınıflandırmıştır.  

 Ittner ve Larcker (2003), firmaların finansal olmayan performansı 

ölçmeye çalışırken yaptıkları hatalara dikkat çekmektedir: 

1. Ölçütleri Stratejiyle İlişkilendirmemek: Doğru finansal olmayan 

göstergeleri kullanmak gereklidir. 

2. Bağlantıları Doğrulamamak: Doğru model uygulanmazsa birçok şeyin 

ölçülmesine yol açar ve bunların çoğu alakasızdır. 

3. Doğru Performans Hedeflerini Belirleyememe: Yanlış belirlenmiş 

hedefler değerlendirme için seçilecek göstergelerde hataya sebep 

olabilir. 

4. Yanlış Ölçümler: Birçok değerlemede, istatistiksel geçerliliği olmayan 

metrikler kullanılır. 

2.3. Performans Ölçüm Yöntemleri 

 İşletme performansının değerlendirilmesinde, kullanılacak olan 

performans göstergelerini belirlemek önemlidir. Ancak tek önemli nokta 

performans göstergeleri değildir. Performans göstergelerinin yanı sıra, 

performansın ölçümünde kullanılacak yöntemin belirlenmesi de önemli bir 

konudur. İşletme yönetimi ve örgütsel performans alanındaki literatür, 

performansın ölçülmesi konusunda araştırmacılar arasında bir fikir birliğinin 

olmadığını ortaya koymaktadır (Vij ve Bedi, 2016). Elde edilebilecek veriler, 

bilgi toplanabilecek kaynaklar, performans değerlendirmenin yapılış amacı, 

tekrarlama sıklığı, kapsayacağı zaman aralığı, edinilebilecek verilerin 

objektifliği ve birçok diğer unsur yapılacak olan değerlendirmede kullanılacak 

yöntemin seçilmesi için önem arz eder.  
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Bir diğer önemli nokta performans ölçümünün ne amaçla yapıldığıdır. Bazı 

işletmeler, önceki dönemlerle kıyaslayarak, önceden belirlenmiş hedeflere 

ulaşma derecesini belirlemek amacıyla, bazıları ise rakiplerle kıyaslayarak 

stratejik kararlarda kaynak olarak kullanmak amacıyla genel işletme 

performansı ölçümü yaparlar. Her iki amaçta da işletmenin başarısının 

değerlendirilmesi mümkün olabilir. Bititci, Carrie ve Turner’ın (2002, s. 176) 

çalışmalarında öne sürdüğü üzere performans ölçümleri aşağıdaki amaçlar için 

gereklidir: 

• İzlemek ve kontrol etmek; 

• İyileştirmeyi sağlamak; 

• İyileştirme çabasının etkinliğini en üst düzeye çıkarmak; 

• Kurumsal amaç ve hedeflerle uyum sağlamak için; 

• Ödüllendirmek ve disipline etmek. 

 Performans ölçümü, “literatürde tanıtıldığı ve önde gelen şirketlerde 

uygulandığı şekliyle”, çok boyutlu bir dizi performans ölçütü kullanımına atıfta 

bulunur. Ölçüm için kullanılan set çok boyutludur. Çünkü ölçüm setinin 

geliştirilmesinde, finansal ve finansal olmayan önlemler bir arada 

kullanılmıştır. İşletmenin kendinden ve dışarıdan elde edilen veriler, genellikle 

hem başarılanları nicelleştiren ölçütleri hem de geleceği tahmin etmeye 

yardımcı olmak için kullanılan niteliksel ölçütleri içerir (Bourne ve diğerleri, 

2003, s. 3). İşletme performansının değerlendirilmesi aşamasında kullanılan 

yöntemlere bakıldığında genellikle öznel ve nesnel olmak üzere iki yöntem 

karşımıza çıkar (Venkatraman ve Ramanujam, 1987; Wall ve diğerleri 2004; 

Zulkiffli, 2014; Vij ve Bedi, 2016; Selvam, Gayathri, Vasanth, Lingaraja ve 

Marxiaoli, 2016). Nesnel ve öznel performans ölçüm yöntemleri finansal ve 

finansal olmayan performans göstergelerini kullanarak işletmenin 



İŞLETME BAŞARISINDA GİRİŞİMCİNİN BİREYSEL KAYNAKLARI | 48 

 

performansını belirlemede kullanılır. Öznel ölçümler genellikle göreceli, 

nesnel ölçümler ise mutlaktır. 

2.3.1. Nesnel (Objektif) Performans Ölçümü 

 İşletme performansının nesnel ölçüm yöntemi dâhili muhasebe veya 

harici ajanslar tarafından sistematik izleme gibi bazı yerleşik sistemlere 

dayanmaktadır (Venkatraman ve Ramanujam, 1987, s. 110). Nesnel ölçüm, 

genellikle üretkenlik, kar veya varlıkların getirisi gibi, tipik olarak harici olarak 

kaydedilen ve denetlenen hesaplara dayanır (Wall ve diğerleri, 2004, s. 96). 

Nesnel ölçümün ihtiyaç duyduğu sayısal ve nicel veriler muhasebe kayıtlarının 

kullanılmasını ve net değerler elde edilebilecek dâhili ve harici kaynakların 

kullanımını gerektirir. Örneğin işletmenin pazar payının net olarak 

belirlenebilmesi için işletmenin kendi yaptığı veya dışarıdan destek alarak 

yaptırdığı pazar araştırmasına ihtiyacı olacaktır.  Çatı ve diğerlerine göre 

(2012), nesnel ölçüm mutlak (kesin) verilere dayanarak yürütülen bir 

yöntemdir.  

 Woods’un (2012) belirttiğine göre, önceki araştırmalar, yöneticilerin 

eylemlerine duyarlı olmadığında, örgütsel amaçlarla uyumlu olmadığında, kafa 

karıştırıcı olduğunda, eksik bilgi içerdiğinde ve manipüle edilebilir olduğunda, 

nesnel performans ölçütlerinin yetersiz olduğunu vurgulamıştır ve nesnel 

performans ölçüleri kusursuz olmadığından, hepsi bir dereceye kadar bu 

eksiklikleri sergiler. Araştırmacılar genellikle yöneticilerden doğru nesnel 

performans verileri elde etmekte zorlanırlar. Dess ve Robinson’a (1984) göre, 

nesnel veriler mevcut olsa bile, yöneticiler kişisel veya kurumsal vergilerden 

kaçınmak için verileri manipüle edebildiğinden, veriler genellikle firmaların 

gerçek performansını tam olarak temsil etmez. 

2.3.2. Öznel (Sübjektif) Performans Ölçümü 

 İşletme performansının öznel ölçümleri, araştırmalarda yaygın olarak 

kullanılır ve tipik olarak nesnel ölçümlere eşdeğer olarak yorumlanır. Öznel 
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performans ölçümünde, işletmenin finansal ve finansal olmayan göstergeleri 

kullanılır. Genellikle girişimci, sahip, hissedar veya üst düzey yöneticilere, 

işletme performans göstergelerinin düzeyi ile ilgili değerlendirmeler yaptırılır. 

Venkatraman ve Ramanujam (1987) bu ölçüm yöntemini kişilerin algısına 

dayandığı için “algısal performans ölçümü” ismi ile tanımlamışlardır. 

 Birçok çalışma, yanıtlayıcılar tarafından değerlendirilen öznel ölçümlere 

dayanmaktadır. Sektör tipi, zaman ufku, kültürler veya ekonomik koşullar gibi 

firmalar ve bağlamlar arasında karşılaştırmaya izin verdikleri için, öznel 

ölçümler iş performansını incelemenin etkili bir yolu olabilir (Song, Droge, 

Hanvanich ve Calantone, 2005). Bilim insanları, nesnel ölçüm yerine öznel 

ölçümlerin kullanılması gerekliliğini tartışmışlardır ve bu tartışmalara öncülük 

eden çalışma Dess ve Robinson'un (1984) çalışmasıdır. Araştırmacılar, 

genellikle öznel performans ölçümünde yanıtlayıcıların, işletmenin performans 

göstergelerini rakipler veya sektör ortalamalarıyla kıyaslaması gerekliliği 

üzerinde durmuştur (Gupta ve Govindarajan, 1984; Venkatraman ve 

Ramanujam, 1987; Birley ve Westhead, 1990; Golden, 1992; Jaworski ve Kohli 

1993; Deshpande ve diğerleri 1993; Covin ve diğerleri, 1994; Dawes, 1999; 

Brewer, 2006; Zulkiffli, 2014; Vij ve Bedi, 2016). Endüstri ortalamasıyla veya 

yakın rakiplerle karşılaştırmalarda yöneticilerin karşılaştırmalı performansa 

ilişkin öznel görüşleri önemli tamamlayıcı bilgileri ortaya çıkarmada yardımcı 

olabilir (Porter, 1985; Venkatraman ve Ramanujam, 1986; Birley ve Westhead, 

1990; Brush ve Vanderwerf, 1992; Delaney ve Huselid, 1996; Vij ve Bedi, 

2016). Birley ve Westhead (1990) işletme performansının doğru şekilde 

ölçülebilmesi için işletmenin gerçek rakibi olarak belirlenen işletmelerle 

kıyaslama yapılması gerektiğini belirtir. 

 Öznel ölçümlerin kullanımı, özellikle araştırma çok endüstrili firmaların 

ve özel firmaların iş birimlerinde yürütüldüğünde, nesnel ölçümlere olan 

bağımlılığı azaltabilir (Dess ve Robinson, 1984). 
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2.4. İşletme Performansı ile İlgili Çalışmalar 

 Literatür incelendiğinde, işletme performansı ile ilgili sayısız çalışma 

olduğu dikkati çekmektedir. Bu kadar çok çalışma olması, işletme 

performansının önemsenen bir kavram olduğunu ortaya çıkarmaktadır. 

Performansla ilgili önemli bir noktada ölçüm yöntemleridir. Literatür taraması 

yapıldıktan sonra, çalışmada kullanılacak olan öznel ölçüm yöntemlerini 

kullanan bazı araştırmalar ve bu araştırmaların bulguları incelenmiştir. 

 Dess ve Robinson, (1984) bir firmanın en üst düzey yöneticilerinden, 5 

yıl boyunca düzenli bilgi alarak, varlık ve satış getirisinde firmalarının 

sektörlerindeki benzer firmalara göre iyileşmesine (veya kötüleşmesine) ilişkin 

(öznel) bilgi topladılar. Göreceli iyileşmenin bu öznel algılarının, aynı zaman 

diliminde varlık ve satış getirisindeki mutlak değişikliklerin nesnel 

ölçümleriyle güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu saptadılar. 

 Brush ve Vanderwerf, (1992) yeni girişimlerin performans ölçümlerini 

inceledikleri çalışmalarında, arşiv kaynaklarından elde edilen satış rakamları 

verileri ile yürütülen nesnel yöntem ve girişimcilere sorular sorarak elde edilen 

verilerle yürütülen öznel yöntemin sonuçlarının yüksek ve önemli ölçüde 

ilişkili olduğunu belirtmiştir. 

 Cooper ve diğerleri (1994) girişimcilerin başlangıç döneminde sahip 

olduğu bazı kaynakların işletme performansına etkisini inceledikleri 

çalışmalarında, öznel ölçüm yöntemini kullanarak girişimcilere yöneltilen 

soruların cevaplarından veriler elde etmişlerdir. Bu verilere dayanarak sahip 

olunan finansal sermayenin rastgele şoklara karşı bir tampon oluşturabileceğini 

ve taklitten iyi korunan, daha sermaye-yoğun stratejilerin izlenmesine izin 

verebileceğini saptamışlardır. 

 Dawes, (1999) pazar yönelimi araştırmalarının öznel ve nesnel şirket 

performans ölçümleri arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmasında, öznel ve 

nesnel performans ölçümleri arasında güçlü bir ilişki olduğunu bulmuştur. 
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 Hitt ve diğerleri, (2001) insan sermayesinin, profesyonel hizmet 

firmalarının performansı üzerindeki doğrudan ve düzenleyici etkisini 

inceledikleri çalışmada, öznel ölçüm yöntemi kullanarak, işletmelerin 

paydaşlarına performans değerlendirmesi yaptırmıştır. Araştırmanın sonuçları, 

beşeri sermayeden yararlanmanın işletme performansı üzerinde olumlu etkisi 

olduğunu göstermiştir.  

 McCracken ve diğerleri, (2001) araştırmalarında, hastane yöneticilerinin 

öznel algılarını, 60 hastanenin nesnel finansal performans verileriyle 

karşılaştırmıştır. Öznel ve nesnel ölçümler arasındaki korelasyonlar farklılık 

gösterse de, varlıkların getirisi (ROA) ve faaliyet kar marjı, hastane 

performansının öznel ölçümlerinin geçerli sonuçlar sunduğunu göstermiştir. 

 Bosma ve diğerleri, (2004) girişimcilerden oluşan zengin bir Hollandalı 

boylamsal veri setinin ampirik analizine dayanan çalışmalarında, beşeri ve 

sosyal sermayeye yapılan yatırımın, girişimsel performansı önemli ölçüde ve 

anlamlı şekilde etkilediği sonucuna varmıştır. Araştırmada, 1994 yılında 

işlerine başlayan Hollandalı girişimcilerden oluşan bir örnekleme, öznel ölçüm 

yöntemleri ile uygulanan yıllık anketlerden elde edilen veriler kullanılmıştır. 

 Wall ve diğerleri, (2004) “On the validity of subjective measures of 

company performance.” isimli çalışmada, Şirket performansının öznel 

ölçümleri ile nesnel ölçümleri karşılaştırmaya çalışmıştır. Araştırmanın 

bulgularına göre şirket performansının öznel ve nesnel ölçümleri pozitif olarak 

(yakın geçerlilik) ilişkilendirilmiştir. Ayrıca öznel ve nesnel şirket performans 

ölçümlerinin bir dizi bağımsız değişkenle ilişkilerinin (yapı geçerliliği) eşdeğer 

olduğu ileri sürülmüştür. 

 Fatoki, (2011) Güney Afrika'daki küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

(KOBİ'ler) performansı üzerindeki işletmenin beşeri, sosyal ve finansal 

sermayesinin etkisini araştırdığı makalesinde, performansı ölçmek için hem 
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nesnel hem öznel yöntemler kullanmış ve sermaye türleri ile KOBİ'lerin 

performansı arasında önemli bir pozitif ilişki olduğunu saptamıştır. 

 Vij ve Bedi, (2016) işletme performansının öznel ölçümlerini işlevsel 

hale getirmek ve nesnel ölçümlerin yerine kullanım gerekçelerini 

değerlendirmek için yürüttükleri çalışmada öznel işletme performansı ile nesnel 

işletme performansı arasında güçlü bir pozitif ilişki bulmuştur. Ayrıca 

çalışmada, işletme performansının öznel ölçümlerini kullanmanın doğru bir yol 

olacağı ileri sürülmüştür. 

2.5. İşletme Başarı Faktörleri 

 İşletmelerin başarısı birçok farklı etken ve değişkenden etkilenmektedir. 

İşletmeler için başarılı veya başarısız yargısına varmak rakipleri ile 

karşılaştırma veya önceden belirlenmiş hedeflere ulaşma derecelerini saptama 

ile mümkün olabilir. Girişimcilik faaliyeti neticesinde hayat bulan işletmelerin 

başarısı birçok faktörden etkilenmektedir. İşletmelerin farklı büyüklüklerde, 

farklı hukuki yapılarda olması ve farklı sektörlerde, farklı rekabet ortamlarında, 

farklı ekonomik çevrelerde faaliyet yürütmeleri, başarılarını etkileyen 

faktörlerinde farklı olmasına sebep olmaktadır. 

 İşletmelerin başarısını etkileyen faktörlerin genel olarak iki sınıfta 

değerlendirildiği görülmektedir. Birinci faktör grubu girişimlerin kendi 

kontrolü altındaki çevreden kaynaklanan iç çevre faktörleridir. İkinci grup ise 

kontrolleri dışındaki çevreden kaynaklanan dış çevre faktörleridir (Ülgen ve 

Mirze, 2007). İşletmelerin başarısını etkileyen dış çevre faktörleri, girişimcinin 

veya yöneticinin kontrol alanı dışında olan, dolayısıyla işletmenin neredeyse 

etkileyemediği ama yoğun şekilde etkilendiği faktörlerdir.  

 İşletmenin başarısını etkileyen dış çevre, genel çevre (uzak dış çevre) ve 

iş çevresi (yakın dış çevre) olarak sınıflandırılabilir. Genel çevrede, politik, 

yasal, ekonomik, sosyo-kültürel, demografik, teknolojik ve uluslararası 

faktörlerden bahsedilebilir (Ülgen ve Mirze, 2010). Bu genel çevrenin 
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büyüklüğü içinde işletme çok uluslu ve çok büyük bir yapıya dönüşmediği 

sürece çevreyi etkileme durumu imkânsıza yakındır. İş (sektör) çevresinde ise 

pazar, rakipler, tedarikçiler, müşteriler ve potansiyel rakipler bulunmaktadır. 

Yakın dış çevrede denilen iş çevresi, girişimci veya yöneticinin strateji, politika 

ve faaliyetleri ile daha fazla etkileyebileceği faktörleri barındırır. 

 İşletmelerin iç çevre faktörleri, işletmenin kendi yapısında 

barındırdıklarından kaynaklanır. Bu yapı girişimci veya yönetici tarafından 

kontrol edilebilirdir. Bu faktörler arasında, örgüt, finansal sermaye, fiziksel 

donanım, finans, muhasebe, pazarlama, araştırma geliştirme, insan kaynakları 

departmanlarının yönetimi, üretim imkanları, ürünler, müşteri iletişimi ve diğer 

güçlü ve zayıf yönler bulunmaktadır.   Bu çevre faktörleri işletmeler açısından 

kendi dinamikleri ile başarı ihtimalini yükseltme açısından yönetilebilir 

faktörlerdir.   

 Tüm bu faktörlerin başarı için önem dereceleri işletmeden işletmeye 

değişiklik göstermektedir. Örneğin hizmet sektöründeki bir işletmenin başarısı 

için insan kaynakları daha önemli bir faktörken, sanayi sektöründeki bir işletme 

için fiziksel donanım daha önemli bir faktör olabilir. Faktörlerin önem derecesi 

zaman içinde değişiklik gösterebilmektedir.  80’li yıllara kadar bu faktörlerden 

en önemlisi fiziksel sermaye olarak kabul edilmekte idi. İlerleyen yıllarda 

teknoloji, araştırma geliştirme ve insan kaynakları başarı için daha önemsenen 

unsurlar haline geldi.  Yakın geçmişe ve günümüze bakıldığında, yönetim 

birikimi, girişimcinin, yöneticinin veya liderin önemi en ön plandadır 

(Akdemir, 2003). 

 Bu çalışmada işletme başarısında en fazla etkisi olan faktörlerden biri 

olduğu için girişimci üzerinde durulmuştur. Girişimcilerin, girişimcilik 

faaliyetini başlatmak ve sürdürmek için birçok kaynağa ihtiyacı vardır. 

Literatüre bakıldığında girişimcinin bireysel olarak sahip olduğu bu kaynaklar, 

girişimci sermayesi olarak tanımlanmaktadır (Firkin, 2001; Erikson 2002; 
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Shaw ve diğerleri, 2008; Bastié ve diğerleri, 2013). Girişimcilerin bireysel 

olarak sahip olduğu sermaye türleri birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir. 

Çalışmanın sonraki bölümünde girişimci sermayesi kavramı ve girişimci 

sermaye türleri geniş şekilde açıklanmaya çalışılmıştır.
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3. GİRİŞİMCİ SERMAYESİ 

 Sermaye kavramı, günümüz dünyasında günlük hayatta birçok anlamı 

içeren bir kelimedir. Sözlük anlamına bakıldığında, sermayenin ekonomik bir 

terim olarak kabul edildiği görülmektedir. Türk Dil Kurumu (2022) sözlüğünde 

sermaye, “Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken anapara ve 

paraya çevrilebilir malların tamamı, anamal, başmal, kapital, meta, resülmal” 

ifadeleriyle tanımlanmaktadır. Bourdieu (2010, s. 45) göre sermaye, 

maddileşmiş biçimi ya da “içerilmiş”, cisimleşmiş haliyle birikmiş emektir. 

Ekonomistler tarafından emek, doğal kaynaklar ve girişimci ile birlikte üretim 

faktörlerinden biri olarak tanımlanan sermaye ilk başlarda sadece parasal ve 

fiziksel bir kavram olarak kabul edilmiştir. Günümüze yaklaştıkça, teorilerin 

gelişmesi ile her türlü maddi ve maddi olmayan; politik, örgütsel, çevresel, 

entelektüel, kültürel, beşeri, bilimsel, teknolojik ve sosyal unsurlar sermaye 

olarak kabul edilmeye başlandı (Karagül ve Masca, 2005). 

 Önceki araştırmalar sermayeyi fiziksel (Hofer ve Schendel, 1978), 

finansal (Bygrave, 1989) ve insan (Becker, 1964) olmak üzere üç kategoriye 

ayırmıştır. Diğerleri, sermaye muhakemesini genişletti ve fenomeni, sosyal 

sermayeyi (Bourdieu, 1983; Leibenstein, 1968; Glade, 1967; Johanisson, 1988, 

Nahapiet ve Ghoshal, 1998) ve örgütsel sermayeyi (Dollinger, 1995, Tomer, 

1987, Hofer ve Schendel, 1978) içerecek şekilde geliştirdi (Erikson, 2002, s. 

276). 

 Sermaye teorilerinin gelişmeye başladığı erken dönem araştırma 

aşamalarında, girişimcilik araştırması sermaye teorilerini benimsemekte hızlı 

davrandı ve çok sayıda araştırmacı, çeşitli sermaye biçimlerinin girişimcilik 

süreci üzerindeki etkisini incelemeye, araştırmaya ve açıklamaya çalıştı (Bkz: 

Bourdieu, 1986; Bates, 1990; Brüderl, Preisendörfer ve Ziegler, 1992; 

Dollinger, 1995; Cooper, Gimeno-Gascon ve Woo, 1997; Gimeno Folta, 

Cooper ve Woo, 1997; Boden ve Nucci, 2000; Firkin, 2001; Adler ve Kwon, 
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2002; Brush, Carter, Greene, Hart ve Gatewood, 2002; Hospers ve van Lochem, 

2002; Carter, Brush, Greene, Gatewood ve Hart, 2003; Davidsson ve Honig, 

2003; Simon ve Hitt, 2003; Cope, Jack ve Rose, 2007; Shaw, Lam ve Carter, 

2008; Stringfellow ve Shaw, 2009). Girişimci sermayesi kavramı, girişimcilik 

faaliyetinde bulunan şahısların sahip oldukları bireysel sermayeyi tanımlamak 

amacıyla kullanılmaktadır. 

 Sermaye teorisine göre (Bourdieu, 1986; Dollinger, 1995), finansal, 

beşeri ve sosyal sermaye, bireysel sermayenin anahtar biçimleridir 

(Sahasranamam ve Nandakumar, 2020). Simon ve Hitt (2003), finansal 

sermaye, insan sermayesi ve sosyal sermayenin, etkin kaynak yönetimi ile ilgili 

en önemli kaynaklar olduğunu belirtmiştir.  

 Literatür taraması yapıldığında birçok çalışmanın girişimcinin insan 

sermayesinin diğer bazı kavramlar ile etkileşimi üzerinde durduğu 

görülmektedir (Bates, 1990; Brüderl ve diğerleri, 1992; Cooper ve diğerleri, 

1997; Gimeno ve diğerleri 1997; Firkin, 2001; Davidsson ve Honig, 2003; 

Carter ve diğerleri, 2003; Bosma, Van Praag, Thurik ve De Wit, 2004; Kim, 

Aldrich ve Keister, 2006; Coleman, 2007; Marvel ve Lumpkin, 2007; Shaw ve 

diğerleri, 2008; Stringfellow ve Shaw, 2009; Santarelli ve Tran, 2013). Birçok 

çalışma da girişimcinin sosyal sermayesinin bazı kavramlar ile etkileşimi 

üzerinde durmaktadır (Honig, 1998; Carter ve diğerleri, 2003; Davidsson ve 

Honig, 2003; Liao ve Welsch, 2005; Cope ve diğerleri, 2007; Shaw ve diğerleri, 

2008; Stringfellow ve Shaw, 2009; Bastie´, Cieply ve Cussy, 2013;  

Sahasranamam ve Nandakumar, 2020). Bunun yanında, girişimci sermayesi ile 

ilgili birçok çalışmada, girişimcinin finansal sermayesinin diğer bazı kavramlar 

ile etkileşimi ile ilgilidir (Chandler ve Hanks, 1998; Honig, 1998; Carter ve 

diğerleri, 2003; Henley, 2005; Kim ve diğerleri, 2006; Coleman, 2007; 

Stringfellow ve Shaw, 2009; Berge, Bjorvatn ve Tungodden, 2012;  Bastie´ ve 

diğerleri, 2013; Oliveira, Laplume ve Pathak, 2015). Bu çalışmalar dışında ilgili 

kavramlar üzerinde duran birçok başka çalışmada bulunmaktadır. 
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 Bu çalışmada kullanılan olan girişimci sermaye türleri de birçok 

araştırmacı tarafından önemleri üzerinde sıklıkla durulduğu için finansal 

sermaye, insan sermayesi ve sosyal sermaye olarak belirlenmiştir. 

3.1. İnsan Sermayesi ve Girişimci 

 Beşeri sermaye kavramı 1960’lı yıllarda akademisyenlerin üzerinde 

yoğunlukla durmaya başladıkları bir konu olarak karşımıza çıkmıştır. Öncüleri 

arasında Ted Schultz, Jacob Mincer, Milton, Sherwin Rosen ve Chicago 

Üniversitesi ile bağlantılı birkaç diğer akademisyen bulunmaktadır (Becker, 

1994, s.15).  

 İnsan sermayesi, Oxford İngilizce sözlüğünde “işgücünün sahip olduğu 

ve bir kaynak veya varlık olarak görülen beceriler” olarak tanımlanır. 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün (OECD) tanımına göre insan 

sermayesi, geniş anlamda, insanlarda daha üretken olmalarına yardımcı olan 

bilgi, beceri ve diğer kişisel özellikler stoku olarak tanımlanabilir (Botev ve 

diğerleri, 2019). Schultz, (1961) Friedman (1955) Mincer, (1981) gibi erken 

dönem insan sermayesi teorisyenleri, kavramı makroekonomik ve toplumsal 

açılardan değerlendirmiştir. İnsan sermayesinin, ekonomik büyüme, kalkınma 

ve yatırım gibi kavramlarla ilişkisi üzerinden tanımlamalar yaparak, teorinin 

gelişmesinde çok önemli roller üstlenmişlerdir. İlerleyen dönemlerde yapılan 

çalışmalarda (örn. Becker, 1975; Bates ve Timothy, 1985; Preisendörfer ve 

Voss 1990; Bruderl ve diğerleri, 1992; Gimeno ve diğerleri, 1997) insan 

sermayesi teorisi daha çok bireysel düzeyde incelenmiştir. İnsan sermayesi 

teorisini geliştiren düşünürler (Schultz, 1961; Becker, 1964; Mincer, 1981), 

bilginin bireylerin bilişsel yeteneklerinde artışlar sağladığını, bunun da daha 

üretken ve verimli potansiyel faaliyetlere yol açtığını ileri sürer (Davidsson ve 

Honig 2003). 

 Kavramın gelişmesinde en etkili karakterlerden biri olan Schultz (1961), 

“Investment in human capital” başlıklı makalesinde, insan Sermayesi teorisini 
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tanıtmış, hem bilgi hem de becerinin bir sermaye biçimi olduğunu ve bu 

sermayenin kasıtlı yatırımın bir ürünü olduğunu savunmuştur. Schultz’a (1961) 

göre insan sermaye kavramı, eğitim ve öğretim yoluyla insana yapılan yatırımı 

ifade eder. Mincer’e göre (1981) insan sermayesi, okulda, evde, örgün ve 

yaygın eğitim yoluyla ve eğitim, deneyim ve işgücü piyasasında hareketlilik 

yoluyla geliştirilen kazanılmış kapasitelerle ilgilenir. İnsan sermayesi teorisi 

(Becker, 1975), üretkenliği artıran becerilere ve bilgiye (okullaşma, eğitim, 

firmaya özel bilgi yatırımı), kariyer seçimlerine (çalışma kararı, istihdam 

değiştirme, işgücü hareketliliği) ve diğer çalışma özelliklerine (ücretler, 

rezervasyon ücretleri, çalışma saatleri), yapılacak yatırımlarla ilgili bireysel 

kararları incelemek için ekonomik mantığı kullanır (Gimeno ve diğerleri, 

1997). İnsan sermayesine yapılan yatırım, örgün eğitime (örgün öğretim, 

yetişkinler için eğitim programları vs.) yapılan yatırımın yanı sıra, gayri resmi 

ve iş başında öğrenme ve iş deneyimini de içerir. Pek çok bilim insanı, 

ekonomik aktörlerin sahip olduğu en kritik kaynağın insan sermayesi olduğunu 

iddia etmektedir (Hitt ve diğerleri 2001). 

3.1.1. Girişimcinin İnsan Sermayesi 

 Bruderl ve diğerleri, (1992) insan sermayesinin genel uygulamasının 

çalışanlar üzerinde olmasına rağmen, girişimciler için de geçerli olmaması için 

hiçbir neden olmadığını savunarak, insan sermayesi teorisini girişimcilik 

bağlamına uyduran ilk araştırmacılardandır. Coleman’a (2007) göre, insan 

sermayesi, girişimciyi işletme sahipliğinin zorluklarına hazırlamaya yardımcı 

olan eğitim, istihdam veya endüstri deneyimi ve diğer deneyim türlerini ifade 

eder. İktisat teorisinde, insan sermayesinin başarılı girişimciliğin ana itici 

güçlerinden biri olduğu, sahiplerin genel girişimcilik görevlerini yerine getirme 

ve iş fırsatlarını keşfetme ve kullanma kapasitesini artırdığı varsayılır (Santrelli 

ve Tran, 2013). 



59 | İŞLETME BAŞARISINDA GİRİŞİMCİNİN BİREYSEL KAYNAKLARI  

 

 

 

 Hessels ve Terjesen'e (2008) göre girişimci insan sermayesi, bireyin 

girişimci faaliyetlerle ilgili bilgi, beceri ve deneyimlerini ifade eder. Girişimci 

insan sermayesi, girişimcilik gelişimi için önemlidir. İnsan sermayesinin 

unsurları olan eğitim, istihdam veya endüstri deneyimi ve diğer deneyimler 

arttıkça insan sermayesinin daha yüksek olması beklenir. Bu nedenle, yeni 

ekonomik faaliyetler için karlı fırsatlar varsa, daha fazla veya daha kaliteli insan 

sermayesine sahip bireylerin bunları daha iyi algılaması gerekir (Davidsson ve 

Honig 2003). Girişimciler, fırsatları değerlendirmek amacıyla yeni ekonomik 

faaliyetlerde bulunarak belirli veya belirsiz düzeyde riskin sorumluluğunu 

üstlenirler. Bu süreçte, bireysel olarak ne kadar yüksek düzeyde insan 

sermayesine sahip olurlarsa, girişimcilerin risk aldıkları bu sürecin olumlu bir 

şekilde etkilenmesi beklenir. Kim ve diğerlerine (2006) göre, eğitim geçmişi ve 

iş deneyimi gibi insan sermayesinin çeşitli boyutları, potansiyel girişimcilere 

gerekli beceri ve nitelikleri kazandırarak girişimcinin insan sermayesini daha 

yüksek düzeylere getirebilir ve organizasyon sürecini başlatmak için 

girişimcileri cesaretlendirebilir.  

 Becker (1994), insan sermayesini genel ve spesifik olarak ikiye 

ayırmıştır. Genel insan sermayesi, çeşitli ekonomik ortamlarda kolayca 

aktarılabilen bilgi ve becerilerle ilgilidir. Buna karşılık, spesifik insan 

sermayesi, daha az aktarılabilir ve daha dar bir uygulanabilirlik alanına sahip 

olan beceri ve bilgi ile ilgilidir (Gimeno ve diğerleri, 1997).  

 Ganotakis’e göre (2012), bir çalışan için genel insan sermayesi, eğitim, 

öğretim veya deneyime yapılan yatırımlar yoluyla kazanılan ve ekonomideki 

diğer işlere aktarılabilen becerileri ifade eder. Buna karşılık, spesifik insan 

sermayesi, diğer firmalarda çalışanların üretkenliği üzerinde hiçbir etkisi 

olmayan, yani başka mesleklere transfer edilemeyen belirli bir işe (veya 

pozisyona) özgü becerilere atıfta bulunur. Genel ve özel insan sermayesi 

yüksek olan girişimcilerin, genel ve özel insan sermayesi düşük olan 
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girişimcilere göre daha yüksek performans göstermeleri beklenebilir (Fatoki, 

2011). Bir dizi çalışma, (Brüderl ve diğerleri, 1992; Gimeno ve diğerleri, 1997; 

Wiklund ve Shepherd, 2003; Bosma ve diğerleri, 2004; Marvel ve Lumpkin 

2007; Üçbaşaran, Westhead, ve Wright 2008; Zarutskie, 2008; Ganotakis, 

2012) girişimcilerin genel ve spesifik beşeri sermaye profillerini ele almıştır. 

3.1.1.1. Girişimciye Ait Genel İnsan Sermayesi 

 Becker’e (1975) göre genel insan sermayesinin temel bileşenleri eğitim 

ve deneyimdir. Eğitim, genel beşeri sermayenin en sık incelenen 

bileşenlerinden biridir. Eğitim bir bilgi, beceri, disiplin, motivasyon ve özgüven 

kaynağıdır (Üçbaşaran ve diğerleri, 2008). Hitt ve diğerlerine (2001) göre 

eğitim, insan sermayesinin önemli bir bileşenidir ve becerilerin, ifade edilebilir 

bilginin geliştirilmesine yardımcı olur. Çetindamar ve diğerleri (2011), eğitim 

yoluyla geliştirilebilecek bu bilgi ve becerilerin, girişimci olmayı düşünen 

kişiler için faydalı olabileceğini vurgulamıştır. Eğitimin başarılı girişimciliği 

güçlü bir şekilde etkilediği ileri sürülmektedir. Bir girişimcinin eğitim seviyesi 

ne kadar yüksekse, başarı şansı da o kadar büyük olur (Van Praag ve Cramer, 

2001). 

 Becker’e (1975) göre genel insan sermayesinin diğer önemli bileşeni 

deneyimdir. Becker, (1975) hem iş deneyiminin derinliği hem de piyasalar 

arasındaki geniş deneyimin, insan sermayesini artırmada önemli etkenler 

olduğunu vurgulamıştır. İş deneyimi, işlevsel deneyim ve endüstri deneyimin, 

fırsatların keşfedilmesi ve kullanılmasında önemli faydaları bulunduğu için 

(Shane, 2003) girişimciler açısından deneyim çok önemli bir genel insan 

sermayesi bileşenidir. Birçok araştırma, işgücü piyasası deneyimi, yönetim 

deneyimi ve önceki girişimcilik deneyimlerinin, girişim faaliyetleri ve olumlu 

sonuçlarla önemli ölçüde ilişkili olduğunu göstermiştir (Bates, 1990; Robinson 

ve Sexton, 1994; Gimeno ve diğerleri 1997; Marvel ve Lumpkin, 2007). 
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 Girişimcilere açısından değerlendirildiğinde, genel insan sermayesi, 

örgün eğitim, öğretim ve iş tecrübesi yoluyla kazanılan beceri ve bilgi anlamına 

gelir (Ganotakis, 2012). Cooper ve diğerlerine (1994) göre genel insan 

sermayesi, girişimcinin eğitimi, cinsiyeti ve ırkı ile temsil edilir ve bu, 

girişimcinin ilgili becerileri ve bağlantıları geliştirme fırsatına ne ölçüde sahip 

olduğunu yansıtabilir. Kazanılmış tecrübeler, sahip olunan beceriler, alınmış 

eğitim girişimcilik sürecinde kişiler tarafından kullanılan kaynaklar 

arasındadır. Örgün eğitim ve girişimcinin önceki iş deneyimi gibi yapılarla 

ölçülen genel insan sermayesi, çok çeşitli mesleki alternatifler arasında yararlı 

olan becerilere yol açabilir (Becker, 1975). İşe özgü (spesifik) insan 

sermayesinin aksine, genel insan sermayesi girişimci için sadece kendi işi veya 

sadece girişimcilik faaliyeti için kullanacağı bir sermaye türü değildir. Artan 

eğitim ve deneyim düzeylerinin ekonomik performansı yükseltmesi muhtemel 

olmakla birlikte, bunlar aynı zamanda girişimcilerin fırsat setini genişletecek 

ve alternatif istihdamdan beklenen gelirlerini yükseltecektir (Gimeno ve 

diğerleri, 1997). Genel insan sermayesi, girişimci için mevcut işi dışındaki tüm 

ekonomik faaliyetleri için fayda sağlaması beklenen bir sermaye türüdür. 

3.1.1.2. Girişimciliğe-İşe Özgü (Spesifik) İnsan Sermayesi  

 Kişinin bir işle ilgili sahip olduğu bilgi, beceri ve deneyim, kişinin sahip 

olduğu işe özgü beşeri sermayeyi oluşturur. Becker’e göre (1994) işe özgü 

beşeri sermaye bileşenleri genel beşeri sermayeye göre daha az aktarılabilir ve 

daha az uygulama alanına sahip bilgi ve becerilerden meydana gelmektedir. 

Daha az aktarılabilirlik ve sınırlı bir uygulanabilirlik kapsamına sahip olan işe 

özgü insan sermayesine yapılan yatırımlar, belirli bir iş bağlamında değer 

yaratır, ancak alternatif mesleklerle ilgisi yoktur (Gimeno ve diğerleri, 1997). 

 Girişimciliğe-işe özgü beşeri sermaye yürütülen iş ile ilgili olduğu için, 

girişimcilerin sahip olduğu işe özgü beşeri sermaye kavramını inceleyen 

araştırmacılar, çalışmalarında, kavramı girişimcilik üzerinden irdelemiştir. 
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Brüderl ve diğerlerine (1992) göre, işe özgü insan sermayesi, girişimcinin kendi 

firmasının sektöründe önceden deneyime sahip olup olmadığı ile gösterilir. 

Üçbaşaran ve diğerleri (2008) girişimciliğe-işe özgü (spesifik) insan 

sermayesinin unsurları olarak, yönetim yetenekleri, girişimcilik yetenekleri, 

teknik yetenekler ve işletme sahipliği deneyimini belirtmiş ve önceki işletme 

sahipliği deneyimi ve kendi kendine algılanan yeteneklerle ilgili değişkenleri, 

girişimciliğe-işe özgü (spesifik) beşeri sermayenin vekil ölçüm unsurları olarak 

kullanmıştır. İnsan sermayesi teorisi ışığında, girişimciye özgü insan 

sermayesi, girişimciye doğrudan girişimcilik sürecini yönetmede yardımcı 

olabilecek becerileri içerecek şekilde tanımlanabilir (Ganotakis, 2012). Genel 

insan sermayesinin aksine, işe özgü insan sermayesi sadece deneyime ve 

eğitime sahip olunan sektör veya iş dalında faydalı olacaktır. 

3.1.2. Girişimcinin İnsan Sermayesi ile İlgili Çalışmalar 

 Birçok düşünüre göre, girişimcinin insan sermayesi, kurmuş olduğu 

işletme için çok önem arz eden başarı faktörlerinden biri olarak kabul 

edilmektedir (Brüderl ve diğerleri, 1992; Cooper ve diğerleri, 1994; Davidsson 

ve Honig, 2003; Dimov ve Shepherd, 2005; Coleman, 2007; Santarelli ve Tran, 

2013). Önceki araştırmalar, tutarlı bir şekilde, girişimcilerin sahip olduğu 

bireysel insan sermayesinin, girişimlerinin karlılığında ve büyümesinde rol 

oynadığını göstermektedir (Coleman, 2007, s. 304). 

 Bates (1990) çalışmasında, girişimci insan sermaye girdileri ile küçük 

işletme hayatta kalma süresinin ilişkisini incelemiştir. Çalışmanın sonuçlarına 

göre, insan sermayesi bileşenlerinden eğitim ile işletme uzun ömürlülüğü 

arasında pozitif yönlü ilişki bulunmaktadır. Yüksek eğitimli girişimcilerin daha 

uzun ömürlü firmalar yaratmalarının daha olası olduğunu ileri sürmüştür. 

 Bruderl ve diğerleri, (1992) yeni kurulan iş organizasyonlarının ölüm 

oranını etkileyen faktörleri inceledikleri çalışmalarında, girişimcinin beşeri 
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sermaye özelliklerinin, özellikle eğitim, iş tecrübesi ve sektöre özgü deneyimin, 

hayatta kalmaya güçlü, doğrudan ve dolaylı etkileri olduğunu saptamışlardır. 

 Cooper ve diğerleri (1994) girişimcilerin başlangıç döneminde sahip 

olduğu bazı kaynakların işletme performansına etkisini inceledikleri 

çalışmalarında, girişimcinin sahip olduğu insan sermayesinin işletme 

performansıyla pozitif yönlü ilişkisi olduğunu öne sürmüşlerdir. 

 Honig (1998), Jamaika’da girişimcilerin sahip olduğu insan sermayesi, 

sosyal sermaye ve mali sermayenin işletme karlılıkları üzerindeki etkisini 

incelediği araştırmasının sonucunda, insan sermayesinin ortalama geliri 

arttırdığını ortaya koymuştur.  

 Carter ve diğerleri (2003) yaptıkları araştırmada, beşeri ve sosyal 

sermayenin, öz sermaye fonu arama olasılığı, fon kaynaklarına erişim, ön 

finansman teknikleri ve finansal stratejilerin geliştirilmesi üzerindeki etkisini 

incelemiştir. Araştırma, insan sermayesi bileşenlerinden eğitimin daha yüksek 

düzeyde olmasının, kadınların fon bulma olasılıklarını artırabileceğini öne 

sürmüştür. Sonuçlar, yalnızca lisansüstü eğitimin, kadın girişimcilerde, dış 

sermaye finansmanı kullanma olasılığını önemli ölçüde etkilediğini 

göstermiştir. 

 Bosma ve diğerleri (2004) araştırmalarında, beşeri ve sosyal sermayeye 

yapılan yatırımların, girişimcilik performansına etkisini incelemiştir. 

Girişimcilik performansını saptamak için girişimin hayatta kalma süresi, 

karlılık ve yaratılan istihdam olmak üzere üç farklı performans ölçütü 

kullanmışlardır. Araştırmanın sonucunda, sermaye türlerine yapılan belirli 

yatırımların, üç performans ölçütünü de önemli ölçüde ve bariz bir şekilde 

etkilediği sonucuna varmışlardır. 

 Kim ve diğerleri (2006) Amerika Birleşik Devletleri’nde yürüttükleri 

çalışmalarında, yeni bir veri seti kullanarak, başlangıç girişimlerini takip 

etmede üç tür kaynağın göreceli önemini incelemiştir. Çalışmanın sonuçlarına 
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göre, potansiyel girişimciler, yüksek düzeyde insan sermayesine sahiplerse 

önemli avantajlar elde ederler. Spesifik olarak, ileri eğitim ve yönetim 

deneyiminin, girişimciliğe giriş ile önemli ölçüde pozitif ilişkili olduğunu 

saptamışlardır.  

 Marvel ve Lumpkin (2007) teknoloji girişimcilerinin deneyim, eğitim ve 

önceki bilgilerinin inovasyon radikalliği ile ilişkisini inceledikleri araştırmada, 

teknoloji girişimcilerinin genel ve özel beşeri sermayelerinin inovasyon 

sonuçları için hayati önem taşıdığını saptamışlardır. 

 Unger ve diğerleri (2011) ise, girişimcilikte otuz yıllık insan sermayesi 

araştırmalarının sonuçlarını meta-analitik olarak birleştirdikleri çalışmalarında, 

girişimcinin insan sermayesi ve başarı arasında anlamlı bir ilişki olduğunu 

bulmuşlardır. 

 Santarelli ve Tran (2013), girişimcinin insan sermayesinin, sosyal 

sermayesinin ve bunların birbiriyle etkileşimlerinin yeni doğan firmaların 

performansı üzerindeki etkilerini inceledikleri araştırmada,  genel olarak, insan 

sermayesi ile yeni kurulan firmaların başarısı arasında pozitif bir ilişki 

saptamışlardır. 

 Felicio, Couto ve Caiado (2014), yöneticilerin insan sermayesi ve sosyal 

sermayesinin küçük ve orta ölçekli Portekiz şirketlerinin performansı 

üzerindeki etkisini inceledikleri çalışmada, insan sermayesinin sosyal 

sermayeyi etkilediğini ve örgütsel performansın, yöneticinin bilişsel yeteneği 

aracılığıyla insan sermayesinden güçlü bir şekilde etkilendiğini saptamıştır. 

Bu çalışmalar ve daha birçok çalışma, girişimcinin sahip olduğu insan 

sermayesinin çeşitli unsurlarla etkileşimini ve ilişkisini incelemiştir. 

3.2. Sosyal Sermaye ve Girişimci 

 Sosyal sermaye araştırmalarına rehberlik eden temel sezgi, başkalarının 

bize karşı sahip olduğu iyi niyetin değerli bir kaynak olduğudur. İyi niyet sosyal 
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sermayenin özü ise, etkileri bu tür iyi niyetin sağladığı bilgi, etki ve 

dayanışmadan kaynaklanır (Adler ve Kwon, 2002).  

 Nahapiet ve Ghoshal’a (1998) göre sosyal sermaye, bireylerin 

başkalarını tanımaktan, onlarla bir sosyal ağın parçası olmaktan veya sadece 

onlar tarafından tanınmaktan ve iyi bir üne sahip olmaktan elde ettikleri fiili ve 

potansiyel kaynakları ifade eder. Coleman’ın (1988) belirttiği üzere sosyal 

sermayenin kaynakları, aktörün içinde yer aldığı ve ilişkide olduğu sosyal 

yapılardadır. Gaag ve Webber (2008) benzer bir tanımla, sosyal sermayeyi, 

“bireyin kişisel sosyal ağının üyelerinin sahip olduğu ve bu ilişkilerin 

geçmişinin bir sonucu olarak bireyin kullanımına açık hale gelebilecek 

kaynakların toplamı” olarak tanımlamıştır. 

 Portes (1998), sosyal sermayeyi,  "aktörlerin sosyal ağlara veya diğer 

sosyal yapılara üyelik sayesinde fayda sağlama yeteneği" cümlesiyle 

tanımlamıştır. Lin’in (1999) belirttiği üzere sosyal sermaye, kişinin getiri 

beklentisiyle sosyal ilişkilere yaptığı yatırım olarak tanımlanabilir. Bu genel 

tanım, tartışmaya katkıda bulunan akademisyenlerin çoğunun çeşitli 

yorumlarıyla tutarlıdır (Bourdieu, 1986; Coleman, 1988; Burt, 1992; Erickson, 

1996; Portes, 1998; Putnam, 1995; Lin, 1999; Adler ve Kwon, 2002). Bu 

tanımda kullanılan sosyal ilişkiler kavramı, kişilerin sosyal yapılarını, sosyal 

ağlarını ve ağlara üyeliklerini ifade eder (Lin, Ensel ve Vaughn, 1981; Portes, 

1998; Davidsson ve Honig, 2003). Bu ilişkiler, aktörlerin başkaları tarafından 

tutulan çeşitli kaynaklara erişim sağlama araçları olarak görülmektedir (Hoang 

ve Antoncic 2003). Putnam'a (1993) göre, geniş aile veya toplum temelli 

ilişkiler tarafından sağlanan sosyal ağların, eğitim, deneyim ve finansal 

sermayenin etkilerini artırması muhtemeldir (Santarelli ve Tran, 2013). Bilim 

insanları, bildiğimiz, tanıdığımız kişilerin kaynaklarının da 'sermaye' olarak 

görülebileceği ve bunları kişisel (finansal, beşeri, kültürel, politik, sosyal) 

sermayeden (Bourdieu, 1980; Loury, 1987; Coleman, 1990) ayırmanın faydalı 
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olduğu konusunda hemfikir olmuştur. Çünkü bu sermaye türleri de bireysel 

hedeflere ulaşmada tamamlayıcıdırlar (Gaag ve Webber, 2008, s. 2). 

 Nahapiet ve Ghoshal’a (1998) göre sosyal sermaye, hem örgütsel hem 

de bireysel düzeyde meydana gelir ve bireyin ya da grupların sahip olduğu 

sosyal ilişkilerden kaynaklanan mevcut veya potansiyel kaynakların toplamı 

olarak tanımlanabilir. Sosyal sermaye kavramı tanımları genellikle içsel veya 

dışsal olarak odak noktalarına göre birbirinden ayrılır. İçsel bir perspektif 

benimsendiğinde, araştırmacılar bir kolektif, örneğin bir topluluk içindeki 

aktörler arasındaki ilişkilerin yapısını vurgular. Aksine, dışsal bir bakış açısı, 

merkezi bir aktörün diğerleriyle sürdürdüğü ilişkileri dikkate alır (Stringfellow 

ve Shaw, 2009). Gaag ve Webber’e (2008) göre bireysel düzeydeki sosyal 

sermaye tanımları geleneksel “sermaye” kavramlarına daha yakınken, kolektif 

düzeydeki sosyal sermayenin birçok kavramı, sosyal uyum üzerine geleneksel 

araştırmalarla çok ortak noktaya sahiptir. Bu açıdan bakıldığında, kolektif 

sosyal sermaye bir sermaye çeşidinden çok yapısal bir kavrama daha yakındır. 

Bireysel düzeyde araştırmalar, bir girişimcinin kişisel ağının, dahili olarak 

sahip olunmayan kaynaklara erişimine izin verdiğini göstermiştir (Liao ve 

Welsch, 2005).    

 Girişimcinin sosyal sermayesini inceleyen çalışmalar, genellikle bireysel 

bakış açısını esas alarak bir birey olarak girişimcinin dış aktörlerle ilişkileri 

üzerinden ulaştığı kaynaklarla ilgilenmektedir (bkz. Firkin, 2001; Davidsson ve 

Honig, 2003; Hoang ve Antoncic, 2003; Liao ve Welsch, 2005; Shaw ve 

diğerleri, 2008; Stringfellow ve Shaw, 2009; Stam, Arzlanian ve Elfring, 2014). 

3.2.1. Girişimcinin Sosyal Sermayesi 

 Girişimcilik alanında, sosyal sermaye, girişimcilerin davranışlarını 

mümkün kılan ve kısıtlayan bir sosyal bağlamda yerleşik olduğunu kabul 

ederek, bireysel özelliklere odaklanan teorilerin bağlamsal bir tamamlayıcısı 

olarak ortaya çıkmıştır (Stam ve diğerleri, 2014). Sosyal sermaye alanındaki 
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teorisyenlerin tümü, sosyal sermayenin “sosyal ilişkilerden beklenen getirileri” 

içerdiği tanımı üzerinde hemfikir görünmektedir (Gaag ve Webber, 2008, s. 6).  

 Girişimcilik perspektifinden bakıldığında, sosyal sermaye, fırsatların 

keşfedilmesini kolaylaştıran ilişkilerin yanı sıra, kıt kaynakların belirlenmesi, 

toplanması ve tahsis edilmesini sağlar (Davidsson ve Honig, 2003). Sosyal 

sermaye yaklaşımı, ekonomik olmayan bilginin, normlardan, ağlardan ve 

sosyal ilişkilerden ortaya çıktığını ve bunların hepsinin yeni girişimler ve 

girişimciler için önemli kaynaklar olma potansiyeline sahip olduğunu öne sürer 

(Coleman 1988; Nahapiet ve Ghoshal 1998). 

 Sosyal sermayenin girişimciler için de faydalı olduğu, yüksek sosyal 

sermayeye sahip girişimcilerin, ağlara, statüye, kişisel bağlara ve 

yönlendirmelere ulaşma olasılığının daha yüksek olduğu son bulgular 

tarafından desteklenmektedir (Baron ve Markman, 2000). Bosma ve 

diğerlerinin de (2002) ileri sürdüğüne göre, girişimcinin sosyal sermayesindeki 

artış girişimcinin performansında da artışa sebep olmalıdır. Sosyal sermaye, 

kişisel ve örgütsel bağlantıların yakından gömülü olduğu ilişkiler ağlarını ifade 

eder. Bu ağlar girişimci için başkalarının elinde olan kaynaklara erişimi 

mümkün kılar. Özellikle, bireyin fırsatları belirleme, yeni kaynaklar edinme ve 

girişimci bir ruh geliştirme yeteneğini artırarak, girişimcinin insan sermayesini 

geliştirmesini destekler (Bastié ve diğerleri, 2013).  

 Kritik bir sosyal sermaye kaynağı, bireyin sosyal ağıdır. Ağlar, bir 

girişimcinin işinin başarısını ve hayatta kalmasını artırabilecek bilgi ve kaynak 

alışverişi için bir kanal sağlar. Sosyal ağlar, girişimcilerin fırsatlara ve 

kaynaklara erişmelerine, zamandan tasarruf etmelerine ve aksi takdirde 

ulaşamayacakları tavsiye ve ahlaki desteğe erişmelerine olanak tanır (Carter ve 

diğerleri, 2003).  

 Sosyal sermaye kavramı ile ilgili genel bir fikir birliğine göre, olumlu bir 

itibar, ilgili önceki deneyim ve doğrudan kişisel temas üzerine inşa edilmiş 
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yüksek düzeyde bir sosyal sermaye, girişimcilerin, risk sermayedarlarına, 

önemli rekabetçi bilgi kaynaklarına, potansiyel müşterilere ve diğer bazı faydalı 

unsurlara erişimini kolaylaştırmaktadır (Liao ve Welsch, 2005). Baron ve 

Markman’a (2000) göre, sosyal sermaye ne kadar önemli olsa da, girişimcilerin 

başarısı söz konusu olduğunda, toplam hikâyenin sadece bir parçasıdır.  

3.2.2. Girişimcinin Sosyal Sermayesi ile İlgili Çalışmalar 

 Girişimciler, iş faaliyetlerine başlamak için bilgi, fiziksel sermaye, beceri 

ve işgücüne ihtiyaç duyar. Bu kaynakların bazılarını kendileri karşılarken, 

bazılarını ise genellikle bağlantılarına erişerek tamamlarlar (Aldrich ve 

Zimmer, 1986; Cooper, Folta ve Woo, 1995; Hansen, 1995; Greve ve Salaff 

2003; Stringfellow ve Shaw, 2009). Burt’e göre (1992) girişimcilerin 

bağlantıları, girişimci hedeflerine katkıda bulunduğunda, bu ağ bağları onların 

sosyal sermayesi haline gelmiş olur. 

 Yeni girişimlerin başarısını etkileyen faktörler üzerine yaptıkları bir 

çalışmada, Duchesneau ve Gartner (1990), şirketleri başarılı olan girişimcilerin, 

diğerleriyle daha fazla iletişim kurduklarını ve bu faaliyette, şirketleri başarısız 

olan girişimcilere göre daha etkili olduklarını saptamışlardır. 

 Burt (1992), çalışmasında, sosyal sermayenin “sosyal yapının rekabeti 

kusurlu kılma biçiminde, her biri için değil, belirli oyuncular için girişimcilik 

fırsatları yaratarak” avantaj sağladığını öne sürmüştür. 

 Honig (1998), Jamaika mikro girişimcilerinin insan, sosyal ve finansal 

sermayelerinin işletme karlılığı üzerindeki etkisini incelediği araştırmada, 

sosyal sermayenin, genel olarak işletmenin karlılığını arttırdığını belirlemiştir. 

 Baron ve Markman, (2000) sosyal becerilerin, girişimcilerin başarısını 

nasıl arttırabileceğini araştırdıkları çalışmalarında, sosyal sermayenin 

girişimcilerin başarısını olumlu etkileyen unsurlardan biri olduğunu ifade 

etmişlerdir. 
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 Davidsson ve Honig (2003) “yeni doğmakta olan girişimciler arasında 

sosyal ve beşeri sermayenin rolü” konulu çalışmalarında, girişimcilerin sosyal 

sermayesinin işe başlama, satış ve kar elde etme gibi durumlarla olumlu yönde 

ilişkili olduğunu saptamıştır. 

 Liao ve Welsch (2005) işletme kurmada sosyal sermayenin rollerini 

inceledikleri çalışmalarında, girişimciler ile genel toplumun farklı düzeylerde 

sosyal sermaye boyutlarına sahip olduklarını belirtmişlerdir.  

 Shaw ve diğerleri (2008) girişimci sermayesinin hizmet itibarı 

oluşturmadaki rolünü inceledikleri çalışmada, spesifik olarak, finansal, beşeri 

ve sosyal sermaye arasındaki etkileşimin, hizmet itibarı ve firma performansı 

ile pozitif yönde ilişkili olduğunu saptamışlardır. 

 Bastie´ ve diğerleri (2013) bireylerin girişimciliğe geçiş modunda sosyal 

ve finansal sermayenin rolünü inceledikleri araştırmada, bireyin sosyal 

sermayesinin girişimciliğe giriş modunu etkilediğini belirtmiştir. 

 Santarelli ve Tran’ın (2013) insan sermayesi, sosyal sermaye ve bunların 

etkileşiminin yeni firma performansı üzerindeki etkilerini araştırdığı 

çalışmalarının sonuçlarına göre, insan sermayesi ve sosyal sermayenin 

etkileşimi yeni firma performansı üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir 

pozitif etki gösterir. 

 Stam ve diğerleri, (2014) girişimcilerin kişisel ağları ile küçük firma 

performansı arasındaki bağlantının bir meta analizini yaptıkları makalelerinde, 

61 bağımsız örneğin analizi sonucu, girişimcinin sosyal sermayesi ile küçük 

işletme performansı bağlantısının pozitif ve anlamlı olduğunu saptamıştır. 

 Sahasranamama ve Nandakumar, (2020) bireysel sermaye türlerinin 

sosyal girişimciliğe etkilerini inceledikleri çalışmada, girişimcinin sosyal, insan 

ve finansal sermayesinin, sosyal girişimciliğe başlangıçta önemli unsurlar 

olduğunu belirtmişlerdir.  
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3.3. Finansal Sermaye ve Girişimcilik 

 Finansal sermaye, firmaların ve girişimcilerin strateji oluşturmak ve 

uygulamak için kullanabilecekleri tüm farklı parasal kaynak türlerinden oluşur 

(Ireland ve diğerleri, 2003). Bourdieu’ya (1986) göre finansal sermaye, 

doğrudan para birimine çevrilebilir olan her türlü finansal varlığı ifade eder. 

Van Praag'a (2003) göre finansal sermaye, borç ve öz sermayeyi içerir. Finansal 

sermaye, gelecekteki üretimi finanse etmek için kullanılabilecek finansal 

varlıkların stokudur ve banka mevduatları gibi kurumsal varlıkları, tahvil ve öz 

sermaye gibi sermaye piyasası araçlarını içerir (Best, 2017). Bu açıdan 

değerlendirildiğinde finansal sermaye kişinin tek başına sahip olduğu finansal 

varlıklar dışında bazı dış kaynaklardan edinebileceği varlıkları da 

kapsamaktadır. Bu kaynaklar; arkadaşlar, aile ve iş ortakları; bankalar ve diğer 

finansal şirketler, özel yatırımcılar, girişim sermayedarları, hissedarlar ve 

devlet kurumları aracılığıyla faydalanılan kurumsal düzenlemeler olarak 

sayılabilir (Fikrin, 2001, s. 2-3). Daha açık bir ifadeyle, yakınlardan ve 

dışarıdan alınan borçlar, kurum veya kişilerden alınan krediler, hibeler, finansal 

destekler ve yatırım yapan iç ve dış paydaşlar, girişimcinin finansal 

sermayesinin bir parçasıdır.   

 Kişinin kendisine ve ailesine ait geliri ve mal varlığı haricindeki tüm 

finansal imkânlar yüksek derecede belirsizlik barındırır. Dışarıdan 

sağlanabilecek finansal kaynaklar, kişinin kendinden değil birçok dış unsurdan 

etkilenir. Örneğin banka ve diğer finans kuruluşlarının kredilerine erişim, 

ekonomik dalgalanmalardan, piyasa hareketlerinden, bankaların politika ve 

strateji değişikliklerinden, kanunlardaki değişikliklerden etkilenebilmektedir. 

Benzer şekilde yatırımcılardan sağlanabilecek kaynaklarda, piyasa 

hareketlerinden, trendlerden, ekonomik gelişmelerden, yasa ve benzeri 

maddelerden, hatta kişilerin psikolojik durumlarından bile etkilenebilir.  

Belirsizliklerden etkilenme ihtimalini azaltmak amacıyla, bu çalışmada, Honig 

(1998), Kim ve diğerleri (2006), Xavier-Oliveira ve diğerleri (2015) gibi 
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girişimcinin kendisi ve/veya ailesinden elde edebileceği finansal kaynakları, 

finansal sermaye unsurları olarak kabul etmeyi tercih ettik.  

3.3.1. Girişimcinin Finansal Sermayesi 

 Girişimciler, yeni bir girişimde bulunurken, sıfırdan bir işletme kurar, 

mevcut bir işletmeyi devir alır ya da mevcut bir işletmenin yeni ürün, yeni 

pazar, yeni bilgi ve yeni kaynaklara ulaşımı için çaba gösterirler. Bu yeni 

çabalar genellikle finansal kaynakların kullanımını gerektirir. Ireland ve 

diğerlerinin de (2003) belirttiği gibi girişimcilerin faaliyetleri yürütmek 

amacıyla kullandığı tüm farklı parasal kaynak türleri, onların finansal 

sermayesini oluşturur. Birçok girişimcilik araştırmacısı, finansal sermayeye 

erişimin girişimcilik için çok önemli olduğun kabul etmektedir (Kim ve 

diğerleri, 2006).  

 Bastié ve diğerlerinin (2013) belirttiği üzere, girişimcilikle ilgili yapılan 

araştırmalar, girişimcilik kararında finansal sermayenin önemli olduğunu 

göstermiştir.  

 Önceki araştırmalar, yatırılan ilk finansal sermaye miktarının, yeni 

girişimin hayatta kalması ve büyümesi ile olumlu bir şekilde ilişkili olduğunu 

göstermektedir (Cooper ve diğerleri, 1994; Coleman, 2007). Daha fazla 

finansal kaynağa sahip firmaların, ürün/hizmet geliştirme, üretim ve 

pazarlamaya daha fazla yatırım yapabilecekleri ve yavaş başlangıçlara, piyasa 

düşüşlerine veya yönetimsel hatalara karşı yalıtım sağlamak için daha büyük 

bir finansal desteğe sahip olabilecekleri düşünüldüğünde, bu şaşırtıcı bir sonuç 

değildir (Chandler ve Hanks, 1998). Bu sonucu destekleyecek şekilde Bates 

(1990), finansal sermayesi zayıf olan karakterlerin girişimciliğe başlamayı daha 

zor bulduklarını savunur. Buna ek olarak Coleman’ın (2007) aktardığına göre, 

bir dizi çalışma, finansal sermaye eksikliğinin küçük işletme başarısı için büyük 

bir engel olabileceğini göstermiştir. 
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 Finansal sermaye, diğer önemli maddi (örneğin, tesis ve ekipman) ve 

maddi olmayan (örneğin, insan sermayesi) kaynakları elde etmek veya 

biriktirmek için de kullanılabilir (Ireland ve diğerleri, 2003). Finansal 

sermayenin, tüm bu kaynaklara erişimde bir araç olması, girişimciler açısından 

bu sermaye türünün de çok önemli olmasının etkenlerinden biridir. 

3.3.2. Girişimcinin Finansal Sermayesi ile İlgili Çalışmalar 

 Finansal sermaye, çoğu zaman girişim başarısını belirleyen en önemli 

faktörlerden biridir. Hem işletmenin kurulma sürecinde hem de işletilme 

sürecinde ihtiyaç duyulan bir sermaye türüdür.  

 Cooper ve diğerleri (1994) girişimcilerin başlangıç döneminde sahip 

olduğu bazı kaynakların işletme performansına etkisini inceledikleri 

çalışmalarında, sahip olunan finansal sermayenin rastgele şoklara karşı bir 

tampon oluşturabileceğini ve taklitten iyi korunan, daha sermaye-yoğun 

stratejilerin izlenmesine izin verebileceğini öne sürmüştür. 

 Chandler ve Hanks, (1998) çalışmalarında güçlü geçmiş deneyime sahip 

girişimcilerin, daha az deneyimli emsallerine göre daha az finansal sermaye ile 

ayakta kalan ve gelişen işletmeleri başlatabileceklerini saptamışlardır. 

Coleman’ın (2007) hizmet ve perakende sektörlerindeki kadın ve erkeklerin 

sahip olduğu küçük firmalar için insan ve finansal sermaye ile firma 

performansı arasındaki ilişkiyi incelediği çalışmanın sonuçlarına göre, finansal 

sermayenin hem kadın hem de erkeklerin sahip olduğu firmaların karlılığında 

pozitif etkisi bulunmaktadır. Aynı zamanda finansal sermayenin, erkeklerin 

sahip olduğu firmaların karlılığında daha büyük bir etkiye sahip olduğu öne 

sürülmüştür. 

 Fatoki (2011) Güney Afrika’daki küçük ve orta büyüklükteki 

işletmelerin performansını etkileyen bazı unsurları incelediği çalışmada, 

işletme performansı ile finansal sermaye arasında pozitif ilişki olduğunu tespit 

etmiştir. 
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 Çetindamar, Gupta, Karadeniz ve Eğrican, (2012) girişimciliğe 

başlamada etken olan sermaye türlerini inceledikleri çalışmada, kadın ve erkek 

fark etmeksizin finansal sermayenin girişimci olma olasılığını pozitif yönde 

etkilediğini saptamıştır.  

 Bastie´ ve diğerleri (2013) girişimcilerin işe başlangıç türlerini (bireysel 

olarak yeni işletme kurma, ortaklık yapma, işletme devralma vb.) araştırdıkları 

çalışmalarında, finansal sermayenin giriş şekillerinin belirleyicilerinden biri 

olduğunu öne sürmüşlerdir.  

 Yaptıkları araştırmalarda Evans ve Leighton (1989), Evans ve 

Jovanovic, (1989) Amerika Birleşik Devletleri için, Bernhardt, (1994)  Kanada 

için ve Laferrère ve McEntee, (1995) Fransa için, daha fazla aile servetine sahip 

kişilerin girişimci olma olasılığının daha yüksek olduğunu bulmuştur. Ayrıca 

bir dizi çalışma (ABD için bkz. Holtz-Eakin ve diğerleri 1994, Birleşik Krallık 

için bkz. Blanchflower ve Oswald 1998 ve İsveç için bkz. Lindh ve Ohlsson 

1996), girişimci olma kararında kişisel servetin rolünü de vurgulamıştır (Bastie´ 

ve diğerleri, 2013). 

 Xavier-Oliveira, Laplume ve Pathak, (2015) ekonomik eşitsizlik etkisi 

altında girişimciliğe başlangıcı motive eden unsurları inceledikleri çalışmada, 

finansal sermayenin, fırsat girişimciliğine başlangıçta daha güçlü bir öngörücü 

olduğunu bulmuşlardır.  

 Adı geçen çalışmalar ve diğer birçok çalışma girişimcilik ve finansal 

sermayenin değişik açılardan ilgisini, etkisini incelemiştir.
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 İşletmelerde başarıyı etkileyen birçok unsur vardır. Bu unsurların bir 

bölümü işletmenin kontrol edebildiği iç çevre ile bazıları ise kontrol edemediği 

dış çevre ile ilişkilidir. Birçok disiplinin ilgisini çekmiş bu alan üzerinde sayısız 

çalışma yapılmıştır. Bu kitapta özellikle girişimcinin sahip oldukları üzerinden 

işletme başarısı incelenmek üzere alanda yapılmış çalışmalar üzerinde 

durulmuştur.  

 Girişimcilerin bireysel olarak sahip olduğu insan sermayesi ile ilgili 

yapılmış çalışmalar, insan sermayesinin işletme başarısını arttırdığını ileri 

sürmüştür (Cooper ve diğerleri, 1994; Bosma ve diğerleri, 2004; Unger ve 

diğerleri, 2011; Santarelli ve Tran, 2013). Ayrıca bazı çalışmalar (Bates, 1990; 

Bruderl ve diğerleri, 1992), insan sermayesinin, işletme başarısının 

göstergelerinden sayılabilecek işletme hayatta kalma süresini arttırdığını 

vurgulamaktadır. Bazı çalışmalar ise insan sermayesinin, işletme karlılıkları 

üzerindeki olumlu etkilerinden bahsetmektedir(Honig, 1998). Bu çalışmaların 

sonuçlarına göre, girişimcinin insan sermayesi işletme başarısını, doğrudan ve 

dolaylı olarak arttırmaktadır. Ülkemizde de işletmelerin başarısını arttırmak 

için girişimcilerin insan sermayesini destekleyecek önlemler almak faydalı 

olacaktır. İnsan sermayesinin desteklenmesi için girişimcilerin eğitim ve 

deneyim seviyesi arttırılmalı, girişimsel, yönetsel ve teknik yeteneklerini 

arttıracak uygulamalar üzerine odaklanılmalıdır. Bu amaçla girişimciliği 

destekleyebilecek kamu kurum, kuruluşları, sivil toplum kuruluşları eğitim ve 

staj programları sunarak girişimcilerin sahip olduğu insan sermayesini 

destekleyebilirler. 

 Girişimcinin bireysel olarak sahip olduğu sosyal sermaye ile ilgili 

çalışmalar incelendiğinde, işletme başarısında sosyal sermayenin faydası 

olduğu görülmektedir (Duchesneau ve Gartner, 1990; Honig, 1998; Baron ve 

Markman, 2000; Santarelli ve Tran, 2013; Stam ve diğerleri, 2014). Bazı 

çalışmalara göre (Coleman, 1988; Felicio ve diğerleri, 2014) sosyal sermaye, 
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insan sermayesini de olumlu yönde etkilediği için işletme başarısını dolaylı 

olarak desteklemektedir. Sosyal sermaye, girişimcilerin ağ bağlantılarını, 

sosyal ilişkilerini destekleyerek arttırılabilir. Bunu sağlayabilmek için kamu 

kurum, kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları, esnaf, 

sanatkâr odaları, sosyal ağların geliştirilebileceği toplantılar, organizasyonlar 

ve programlar düzenleyebilir. Bu eylemler girişimcilerin sosyal sermayelerinin 

geliştirilmesi yoluyla işletme başarılarını destekleyebilir. 

  Girişimcinin bireysel olarak sahip olduğu finansal sermaye ile ilgili 

çalışmalar incelendiğinde, işletme başarısı için daha yüksek düzeylerde 

finansal sermayenin olumlu etkisi olduğu sonucuna varılmaktadır (Cooper ve 

diğerleri, 1994; Coleman, 2007, Fatoki, 2011). Ayrıca bazı araştırmalar 

(Chandler ve Hanks, 1998; Carter ve diğerleri, 2003; Kim, Aldrich ve Keister, 

2006; Berge, Bjorvatn ve Tungodden, 2015) finansal sermaye ile insan 

sermayesinin birbirini olumlu etkilediğini ileri sürmektedir. Finansal 

sermayenin desteklenmesi doğrudan işletme başarısının artışını sağlayabileceği 

gibi insan sermayesini olumlu yönde etkileyerek işletme başarısına dolaylı 

olarakta fayda sağlayabilir. 

  Sonuç olarak girişimcinin bireysel olarak sahip olduğu insan sermayesi, 

sosyal sermaye ve finansal sermaye işletme başarısını arttıracak unsurlar olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Yurt dışında yapılan birçok araştırma, bu sermaye 

türlerinin işletme başarısı için önemini vurgulamış ve ilgili tüm paydaşların bu 

unsurlara olan ilgisinin artmasını sağlamıştır. Ülkemizde üzerinde çok 

durulmamış olan bu unsurların daha ciddiye alınması, destek amaçlı 

programların uygulamaya konulması, işletmelerin başarılarına olumlu etki 

sağlayarak, ekonomik ve toplumsal refahın artışına fayda sağlayabilir.  
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