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GİRİŞİMCİLİK ve 
GİRİŞİMCİLİĞİN 

ÖNEMİ
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A. EKONOMİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
İnsanların yaşamlarını sürdürebilmeleri, bazı ihtiyaçlarının karşılanmasına 

bağlıdır. İhtiyaç, içimizden gelen bir eksiklik duygusu Ve bu eksikliğin giderilme
si arzusudur. Bu arzu, insan doğduğu andan başlar, yaşamı boyunca devam eder. 
İhtiyaçlar sonsuzdur ve insanlar ihtiyaçlarının mutlaka karşılanmasını ister. Bunlar
dan bazıları karşılanabilir, bazıları ise karşılanamayacak kadar zor, hatta imkansız 
isteklerden oluşur.

İhtiyaç: İnsanda yokluk duygusuyla beraber karşılanma isteği uyandıran bir 
olaydır. İhtiyaçlar karşılanma önceliklerine göre 3 gruba ayrılır:

Zorunlu ihtiyaçlar: Karşılanması zorunlu olan ve yaşamsal önem taşıyan ih- 
tiyaçlarımızdır. Soluk almak, yemek yemek, su içmek, barınmak, giyinmek vb.

Kültürel ihtiyaçlar: Kişinin kendini geliştirmek, kültürel doyuma ulaşmak 
için karşılamaya çalıştığı ihtiyaçlardır. Gazete okumak, televizyon izlemek, sinema 
ve tiyatroya gitmek, müze ve sergi gezmek gibi.

Lüks ihtiyaçlar: Ekonomik durumu üst düzeyde olan insanların karşılanması
nı istedikleri ihtiyaçlardır. Özel uçakla seyahat etmek, beş yıldızlı bir otelde tatil geçir
mek, yüzme havuzlu bir villaya sahip olmak, otomobil yarışlarına katılmak vb.

İhtiyaçları karşılamanın yolu, ihtiyaca konu olan mal ve hizmetleri üretmek
ten geçer. Bunun için uğraş vermek, emek ve zaman harcamak gerekir.

İnsanın her zaman ihtiyaçlarını kendi emeği, bilgisi ve gücünü kullanarak 
karşılayabilmesi olanaksızdır. İhtiyaç duyduğumuz mal ve hizmetleri istediğimiz 
yerde ve zamanda bulmamıza, bunlardan yararlanmamıza yardımcı olan kişi ve 
kuruluşlar vardır. Bu kişi ya da kuruluşlar, insanların gereksinim duyduğu mal ya 
da hizmetleri üretirler. Elle tutulup gözle görülebilen ve insan ihtiyaçlarını karşı
layan her şeye mal; elle tutulup gözle görülemeyen, insan ihtiyaçlarını karşılayan 
her şeye de hizmet denir. Mal ve hizmet üretimi yapabilmek için bazı elemanların 
bulunması ve bunların birleştirilmesi gerekir. Üretim için bir araya gelmesi gere
ken elemanlara üretim faktörleri denir. Üretim faktörleri; doğa, emek, sermaye ve 
girişimci olmak üzere dört elemandan oluşur ve birbirleriyle bağlantılıdır. Üretim 
faktörleri arasındaki ilişki Şekil 1.1'deki gibi gösterilebilir.

Şekil 1.1: Üretim faktörleri arasındaki ilişkiler
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Doğa: İnsan eli değmeden, kendiliğinden oluşan bütün doğal kaynaklardır. 
Denizler, akarsular, madenler, toprak, hava ve bunların üzerinde oluşan canlı, can
sız maddelerin tümü doğa olarak değerlendirilir. Dolayısıyla doğal kaynaklardan 
herhangi biri olmadan üretim yapılamaz.

Emek: Kişinin üretim yapabilmesi için harcamış olduğu bedensel ve zihinsel 
etkinliklerin bütünüdür. Bir fabrika işçisinin çalışırken harcadığı çaba bedensel, bir 
yazarın kitap yazarken harcadığı çaba zihinseldir. Bazen bedensel ve zihinsel ça
lışma birlikte yapılır. Öğretmenleri buna örnek olarak gösterebiliriz. Emek faktörü 
olmadan üretim yapılması düşünülemez.

Sermaye: Bir işe başlayabilmek için gerekli olan para ile onun yerine geçen 
değerlerin tümüne sermaye denir. Para, banka hesabı, fabrika ve makineler, ala
caklar, vb. değerler sermayedir. Sermaye olmadan üretimin gerçekleştirilmesi çok 
zordur.

Girişimci (müteşebbis): Üretim elemanlarını (doğa, emek ve sermaye) bir 
araya getirip kâr amacı güderek mal ve hizmet üretim ya da satışını yapan kişiye gi
rişimci denir. Girişimci, başlamış olduğu faaliyetlerin sonucunda doğabilecek olan 
risklere katlanan kişidir. Herhangi bir üretim faktörünün girişimci olmadan ürüne 
dönüşebilmesi mümkün değildir.

Girişimciler, faaliyetlerini yürütürken kâr amacı güderler. Bunun için de yu
karıda saymış olduğumuz üretim faktörlerini bir araya getirerek yeni ekonomik bi
rimler oluştururlar. Bu ekonomik birimlere girişim (teşebbüs) denir. Girişim, başka 
insanların gereksinimlerini karşılamak amacıyla mal ve hizmet üreten, kâr amacı 
güderek faaliyet gösteren işletmelerin diğer adıdır.

Girişimcilik, insanlık tarihçesi kadar eskidir. Ancak günümüzdeki anlamıyla 
girişimcilik uygulamaları, 18. yüzyılda başlanmıştır. Üretim elemanlarını bir araya 
getiren girişimci, üretimin gerçekleştirilmesini de üstlenir. Asıl amacı kâr olmasına 
karşın, girişimcinin zarar riskini de göze alması gerekir.

Geçmiş yıllar boyunca yalnızca doğa, emek, sermaye ve girişimcinin bir ara
ya gelmesi üretimin yapılabilmesi için yeterli sayılmıştır. Günümüzde bilgi ve tek
noloji çağında yaşamamız nedeniyle bilginin ve teknolojinin de üretim faktörleri 
arasında sayılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bilgiye ve teknolojiye sahip olan 
işletmeler, diğer üretim faktörlerine kolayca sahip olabilmekte; bilgi ve teknoloji 
eksikliği olan işletmeler ise diğer üretim faktörlerine sahip olsalar bile ağır rekabet 
ortamında başarıyı yakalayamamaktadırlar.

Girişimci, yeni ve değişik gereksinimlerin karşılanması için mal ve hizmetle
rin üretilmesi yönünde çaba harcar. Bu çabalar sonucunda ortaya çıkan etkinlikle
rin tümüne ekonomik olaylar ya da ekonomik etkinlikler denir.

Ekonomi kavramına günlük yaşantımızda sıkça rastlıyoruz. Gazete, dergi ve 
televizyon kanallarında ekonomi uzmanlarının yapmış olduğu tahminler, yorumlar



Girişim cilik ve G irişim ciliğin Önemi 5

ve uyarıları da dikkate alıyor ve bilgileniyoruz. Yüzyıllar boyunca dünyanın çeşitli 
ülkelerinde yaşamış olan ekonomistlerin görüşleri günümüzde hâlâ tartışılmakta
dır. Ekonominin çeşitli tanımları vardır. Bunlar:

Ekonomi; para kullanılarak veya para kullanılmadan, insanlar arasında değiş 
tokuş işlemlerine neden olan faaliyetlerin incelenmesidir.

Ekonomi; insanların çeşitli mallar (ekmek, şeker, yün, deri vb.) üretmek ve 
bunları tüketmek üzere, toplumun çeşitli üyelerine dağıtmak için kıt veya sınırlı 
üretim kaynakları (toprak, iş gücü, makine gibi sermaye malları ve teknik bilgi) nı 
ne şekilde kullandıklarını inceler.

Ekonomi, insanlığın üretim ve tüketim faaliyetlerini nasıl düzenlediklerini 
inceler.

Ekonomi, servetin incelenmesidir.
Günümüzde ise ekonomi aşağıdaki gibi tanımlanabilir:
İnsanların ve toplumların para kullanarak veya para kullanmadan zaman 

içinde çeşitli mallar üretmek, bunları bugün ve gelecekte tüketmek üzere toplum
daki birey ya da gruplar arasında bölüştürmek için kıt üretim kaynaklarını kullan
ma konusundaki tercihlerini inceleyen bilim dalına ekonomi denir.

Ekonomi, insanların sınırsız kabul edilen maddi ihtiyaçlarının karşılanması 
amacına yöneliktir. İnsanların maddi ihtiyaçlarını karşılayan mal ve hizmetler, sınırlı 
olan üretim kaynaklarıyla üretilir.

Ekonomide amaç kıt kaynakların kullanılmasından en yüksek faydanın elde 
edilmesidir. Ancak kaynakların arttırılması, bu kaynakların mal ve hizmet üretimin
de daha etkin kullanılması ve kaynakların toplumda çeşitli kesimler arasında daha 
adil dağıtılması bazı ortak amaçlar arasındadır. Bu özelliklerden anlaşılacağı gibi 
ekonomi biliminin kapsamı oldukça geniştir. Hatta günümüzde ekonomi ile iliş
kisi bulunmayan toplumsal olayların çok az olduğu söylenebilir. Bununla birlikte 
kapsadığı olayların özelliklerine göre ekonomi biliminin de çeşitli bölümleri bu
lunmaktadır.

Bir malın üreticilerinin belirli piyasa fiyatları ile satmaya hazır oldukları mal 
miktarına arz, malın tüketicilerinin belirli piyasa fiyatları ile o maldan almaya hazır 
oldukları miktarlara da talep denir.

Piyasa fiyatı, malı üretenlerin arz miktarını etkileyen başlıca faktördür. Fiyat
lar yükseldikçe (normal olarak) arz artar. Yüksek fiyatlar, daha yüksek maliyetlere 
katlanarak daha fazla mal üretimine imkân verdiğinden piyasa fiyatları ile arz mik
tarı arasındaki ilişki doğru orantılıdır. Talebi etkileyen temel faktör de malın piya
sa fiyatıdır. Ancak arzın tersine fiyatlar düştükçe tüketicilerin almaya hazır oldu
ğu miktarlar artar. Dolayısıyla piyasa fiyatı ile talep arasındaki ilişki ters orantılıdır. 
Ancak diğer malların fiyatları, tüketicilerin tercihleri ve gelirin de talep üzerinde 
önemli etkisi vardır.



6 Girişim cilik

Başka bir ifade ile bir malın arz ve talebi, o maldan satılmaya hazır olan mik
tarla alınmaya hazır olan miktarlar, belirli bir piyasa fiyatında dengeye oturur. Bu 
fiyatın altındaki fiyatlarda talep fazlası üstündeki fiyatlarda arz fazlası oluşur. Talep 
fazlası durumunda arz yeterli olmayacak, tüketiciler istediği malı sağlamak için 
daha yüksek fiyatlarla aynı miktarda malı satın almaya razı olacaklardır.

Arz fazlası olunca bu durumda üreticiler stokları önlemek için daha düşük 
fiyatlarda aynı miktar malı satmayı kabul edecekler, böylece fiyatlar düşecektir.

Bir ekonomide tek bir malın arz ve talebinin yanı sıra toplam arz ve talepten 
de söz edilebilir. Toplam arz ve talep dengesi, fiyatların ortalama seviyesinin bulun
masıyla sağlanır. Toplam arz fazlası işsizliğe, toplam talep fazlası ise enflasyona yol 
açar. Toplam arz talep dengesine ekonomik denge adı verilir.

Ekonominin Sınıflandırılması
Ekonomi iki temel başlık altında sınıflandırılabilir:

Kayıt Dışı Ekonomi
Ekonomik faaliyetlerin gerçekleştirilmiş olmasına rağmen bu faaliyetlerin 

kayıt altına alınmaması olarak nitelendirilen kayıt dışı ekonomi, devletin denetimi 
dışında kalan çeşitli ekonomik işlem ve faaliyetlerdir. Genel olarak kayıt dışı eko
nomi, gayri safi millî gelir hesaplarını elde etmede kullanılan, bilinen istatistik yön
temleri ile bulunamayan gelir yaratıcı ekonomik faaliyetlerin tümüdür. Örneğin; 
yasal olmayan yollardan elde edilen gelirler gibi.

Kayıt İçi Ekonomi
Kayıt içi ekonomi resmî kayıtlara giren, yasal belgelerle belgelendirilen, yet

kili kamu organlarınca normal kurallar çerçevesinde kontrol edilen ve millî gelir 
hesaplamalarında dikkate alınan ekonomik işlem ve faaliyetlerin tamamıdır.

B. GİRİŞİMCİLİĞİN TANIMI
Girişimcilik, emek, tabiat ve sermayeden sonra dördüncü üretim faktörüdür. 

Girişimcilik, sürekli artan bir refah yaratan dinamik bir süreçtir. Bu refah girişimci
nin sermaye, zaman ve kariyer konularında riskler almasıyla ya da mal ve hizmet
lere artı değer kazandırmasıyla sağlanır. Mal ve hizmet yeni ya da benzersiz olma
sa da girişimci, gereken beceriyi göstererek ve kaynaklar ayırarak bunlara değer 
kazandırır. Bu açıklamalardan sonra girişimcilik; parasal ve kişisel tatmin ödülü 
karşılığında, finansal, psikolojik ve sosyal riskleri üstlenerek gerekli zaman ve ça
bayı harcayıp farklı değerde mal ve hizmet yaratma süreci olarak tanımlanabilir.
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Girişimcilik aynı zamanda; bir işe girişme, bunun için gerekli kaynakları düzenleme, 
işten doğacak riskleri ve başarısızlıkları üstlenme sürecidir. Girişimcilik kavramıyla 
ilgili olarak yapılan tanımlardaki ortak noktalar aşağıdaki gibidir:

•  İnisiyatif sahibi olmak
• Piyasadaki kaynakları değerlendirmek
• Risk ve başarısızlığı kabul etmek

Girişimciliğin tanımları farklı olsa da bazı ortak noktaları da vardır. Bu noktalar 
şunlardır:

• Yenilik
• Organizasyon
• Yaratıcılık
• Refah
• Risk alma
Girişimcilik ve küçük işletme yöneticiliği arasında fark olduğunu da unut

mamak gerekir. Girişimcilik, yeni bir iş yaratma ya da var olan işletmenin faaliyet 
alanı ve yönünü büyük ölçüde değiştirerek risk almayı içerir. Girişimci, yeni bir ürün 
düşüncesine sahip ve işletmesini bu yöne yönlendiren bir yenilikçidir. Bu nedenle, 
bazı küçük işletme sahipleri de girişimci olarak kabul edilebilir.

C. GİRİŞİMCİLİKLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
Girişimcilik, çağımızın ekonomik ve sosyal açılardan en önemli güçlerinden 

biridir. Bu derece önemli bir güç hâline gelmiş olması girişimci faaliyetlere yönelik 
ilginin artmasından kaynaklanmaktadır. Girişimci faaliyetlere ilginin artması ise iş 
alanlarındaki ve teknolojideki gelişme dalgalarının sürekli olarak dünyayı dönü
şüm üzerine şekillendirmesinin bir göstergesidir.

Dünyadaki bu dönüşümün doğru bir şekilde algılanabilmesi; girişimciliğin 
ve girişimcilikle ilgili dinamiklerin tam olarak anlaşılmasına bağlıdır.

Girişimci ve girişimcilik ile ilgili kavramların tanımları konusunda literatürde 
tam bir fikir birliği oluşmamıştır. Bu noktada girişimci ve girişimcilik kavramlarının 
anlaşılabilmesi için mevcut tanımları incelemek gerekir.

Bilindiği gibi insan ihtiyaçlarını giderecek mal ve hizmetlerin oluşması ama
cıyla üretim faaliyeti gerçekleşmelidir. Üretimin gerçekleşmesi için üretim faktörle
ri bir araya getirilmelidir. Bunların düzensiz olarak bir araya getirilmesi ile işletme 
kurulmuş sayılmaz. Neyin üretileceğine, kimlere satılacağına, gerekli işlerin kimler 
tarafından yapılacağına, gelir ve giderin yönetimine birileri karar vermeli ve üretim
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faktörlerini bir araya getirmelidir. Bunları yapmak girişimcinin ya da yöneticinin 
görevidir. Buradan hareketle girişimci için; "İşletmeyi kuran, bunun için üretim fak
törlerini bir araya getirip ürün ve hizmet üreten, kâr hedefleyen ve riske katlanan 
kişidir." denilebilir.

Günümüzde girişimci, ekonomi biliminin geleneksel üretim faktörleri olarak 
kabul ettiği emek, sermaye ve doğanın yanında dördüncü bir üretim faktörü ola
rak yer almaktadır Bu durumda da girişimci, üretimin gerçekleşebilmesi için üretim 
faktörlerini en iyi koşullar altında bir araya getiren kişidir.

Girişimci kavramı; fırsatlardan yararlanma, yeni fırsatlar yaratabilmek için 
üretim girdilerini örgütleme ve risk alma özellikleri ile bağdaştırılır. Buna göre gi
rişimci, henüz öngörmediği bir bedel üzerinden satmak üzere üretim faktörlerini 
satın alan ve üretimi gerçekleştiren kişidir.

Girişimci, fırsatları sezen ve elde eden, bu fırsatları uygulanabilir ve pazarla- 
nabilir fikirler hâline getiren; buna zamanı, çabası ve yetenekleri ile değer ekleyen; 
bunun için piyasadaki riskleri üstlenen ve bu çabalardan gelecek kazancı sezebilen 
gelişimci ve yenilikçi kişidir.

Genel anlamda girişimcilik; çevresel etkilerin oluşturduğu fırsatlardan yarar
lanmak ya da yeni fırsatlar yaratmak amacıyla, ürün ve hizmet üretmek için üretim 
faktörlerine sahip olma, bunları örgütleme ve risk alma yeteneği ile ilişkilidir. Bu 
ilişkinin hedefi, bir işletme kurmak ve onu işletmektir. Başka bir ifade ile ekonomik 
ürün ve hizmet üretmeyi tasarlamak, bununla ilgili bir organizasyon kurmak ve 
böylece elde edilecek parasal fayda ile yaşamaya çalışmaktır.

Fırsatları öne çıkaran, planlı davranış ve düşünceler bütünü şeklinde de ta
nımlanan girişimcilik; fırsatları tespit etmek, yakalamak ve başarı için veri hâline 
dönüştürmek amacıyla kaynakları bir araya getiren bir değer sürecidir.

Girişimcilik; "iş dünyasındaki fırsatları tespit ederek fırsatların hedeflere, 
imkânlara ve değerlere uygun olduğunun anlaşıldığı anda kâr, prestij, büyüme, ye
niliklere öncü olma vb. amaçları ile riskleri de göze alarak yararlı ürün ve hizmetleri 
üreten etkin, esnek, yaratıcı, hızlı işletmelerin var olması için diğer üretim faktörle
rini belirli bir düzen içinde bir araya getirme sürecidir.".

Yukarıdaki ifadelerden de anlaşılacağı gibi girişimci kavramı, sürekli yenilik 
yapan kişi ya da kişiler anlamında kullanılmaktadır. Girişimciye yakıştırılan "yenilik
çi" nitelemesi ise; piyasaya yeni ürünlerin sunulması, yeni bir üretim tekniğinden 
yararlanma, yeni pazarlar elde etme, yeni ham madde ya da yarı mamul madde 
kaynağının bulunması ve nihayet yeni bir organizasyon biçiminin gerçekleştiril
mesi konularını kapsar.

Yaratıcılık ve yenilikçilik son yıllarda sıkça kullanılmaya başlanan kavramlar 
arasında yer almaktadır. Yaratıcı olmak ve yenilik yapmak bir girişimcinin en temel 
özelliklerinin arasında yer almasının yanı sıra bu özelliklere sahip olan organizas
yonlar da kendilerinin hızla değişen koşullara uyarlama ve rekabet üstünlüğü elde
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etme imkânına kavuşmaktadır. Günümüzde sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın 
en önemli aracı olarak görülen KOBİ (Küçük Orta ve Büyük Ölçekli İşletmeler)'lerin 
önemli özelliği yaratıcı ve yenilikçi bir düşünce sistemine ve girişimciliğine sahip 
olmalarıdır. KOBİ'lerin sahip oldukları bu misyonu gerçekleştirebilmeleri; sürdürü
lebilir bir yenilikçiliğe sahip olmalarını zorunlu kılmaktadır. Sürdürülebilir yenilikçi
liğin gerçekleştirilebilmesi ise yaratıcılığın temel bir dinamik olarak değerlendiril
mesini ve önündeki engellerin kaldırılmasını gerektirmektedir. Unutulmamalıdır ki 
yeni rekabet döneminde ayakta kalabilmek ancak gerçek çığır açıcı fikirlerin oluşu
mu ve bunların uygulanması ile mümkün olacaktır.

İşler kötüye gittiği zaman iş sahipleri mutlaka şu iki çözümden birini düşün
meye başlarlar:

"Ne yapalım da farklı bir ürün bulalım ve bunu piyasaya sürelim? Bu sektör
de ekmek bitti, acaba hangi sektörde kârlılık iyi, bunu öğrenelim de oraya yatırım 
yapalım?" Genelde de bunların dışında bir sorgulama ve çözüm arayışı yapılmaz. 
Ancak yeni bir ürün bulma konusu artık ne yazık ki pek çok sektör için eski çekici
liğini yitirmiş olan bir konudur. Ama buna rağmen bugün bile yinilikçilik konusu, 
hâlen yeni bir ürün icat etmekle ilgili bir şey olarak algılanmaktadır. Oysa bu doğru 
değildir. Zira her şeyden önce küreselleşen bir dünyanın ayrılmaz parçası olan Tür
kiye gibi orta gelir düzeyindeki bir ülkede hemen her sektörde, piyasada bulunan 
ürün çeşidi, ihtiyaç olandan çok fazladır.

Girişimci bu kadar yoğun bir ürün dünyasında var olan ürünlerin sesini tü
keticiye yeteri kadar duyuramazken kalkıp bir yeni ürün daha bularak bunu nasıl 
duyuracak, insanlara nasıl kabul ettirecek? Kaldı kİ ortalama bir Türkiye şirketinin 
dünya yüzeyine "radikal" ölçüde yenilikçi ve daha önce hiçbir yerde olmayan bir 
ürün sunma şansı nedir?

Bunun yerine; yepyeni, bugüne kadar kimsenin aklına gelmeyen ama bir 
kez tasarlandığında piyasadaki tüketicilerin beğenebileceği "iş modelleri" bularak 
kötü giden işler iyileştirilebilir. Yeni iş modelleri geliştirebilmek girişimcinin yete
neklerine bağlıdır. Bu nedenle iş modeli kavramını iyice anlayıp yepyeni ve farklı iş 
modelleri geliştirilebileceğini öğrenmek bundan sonraki iş yaşamı için elde edile
bilecek en önemli beceriler olacaktır.

Girişimcilikle ilgili kavramlardan biri de risktir. Bu kavram, dilimizde önceleri 
"riziko"olarak kullanılmış, daha sonra "risk" olarak yerleşmiştir. Zarar veya kayıp du
rumuna yol açabilecek bir olayın ortaya çıkma olasılığı anlamına gelir.Tehlike ile eş 
anlamlı ve ileride ortaya çıkması beklenen ama meydana gelip gelmeyeceği kesin 
olarak bilinmeyen olaylar için kullanılır. Risk, gelecek ile ilgili bir kavramdır, çünkü 
gelecek belirsizlik ifade eder.

Risk de belirsizlik hâllerinde ortaya çıkan ve tehlikenin önemine verilen isim
dir. Tehlike ise kurum ya da insanların yaralanması, hastalanması, zarar görmesi 
veya bunların bileşimi olabilecek zarar potansiyeli olan durumdur.


