
 

 

 
 

 

 

 

GENÇLER ĠÇĠN DAHA FAZLA ĠSTĠHDAM PROJESĠ 

(EAGLES Empowering and Activating the young 

Generation through the Learning of Employability 

Skills)  

 

 

 

KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠ  

ĠHTĠYAÇ ANALĠZĠ RAPORU 

 

 

  



 

 

 
 

PROJE HAKKINDA 

Konya Ereğli Belediyesi ile İspanya’daki Teruel Eyalet Hükümetinin eşleştiği projemiz 12 ay 

sürecek olan bir şehir eşleştirme hibe projesidir. Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. 

Projemizde, Uluslararası Gençlik Dayanışması Derneği ve Ereğli Kadın Girişimciler Derneği eş 

faydalanıcı olarak yer almaktadır. Projemizin genel amacı Türkiye’deki ve AB’deki sivil toplum 

kuruluşları (STKlar) ile yerel, bölgesel ve ulusal düzeyde değişim ve işbirliğini artırmaktır. Özel 

amaçları ise kadın girişimciliği ve istihdamı alanlarında Türkiye ve İspanya arasında sürdürülebilir ve 

işler bir bağ oluşturmak, kadın girişimlerini artırmak ve girişimcilik kariyeri hakkında farkındalık 

oluşturmak, iş dünyasında dezavantajlı kadınların çalışma oranını artırmak ve cinsiyet eşitliğini 

sağlamak şeklinde sıralanmaktadır. Projemizin hedef grubunu kadınlar oluşturmaktadır.    

NEDEN BU RAPOR? 

Bu rapor, projede bulunan çalışma paketi 2 kapsamında hazırlanmıştır. Hazırlanan bu 

dokümanın amacı Türkiye’deki kadın girişimciliğinin durumunu görmek ve bu alanda kadınların 

ihtiyaçlarını belirlemektir.  

EREĞLĠ HAKKINDA 

 Ereğli, İç Anadolu Bölgesi’nde Konya iline bağlı bir ilçedir. Ereğli nüfusu 2018 yılına 

göre 145.389. Bu nüfus, 72.818 erkek ve 72.571 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak 

ise: %50,08 erkek; %49,92 kadındır. İlçe nüfusunun %66,07’si aktif nüfus olarak nitelendirilen 15-64 

yaş grubundadır. Yaş grubuna göre kadın ve erkek nüfus oranlarında 0-29 yaş grubunda erkeklerin 

kadın nüfusa göre daha fazla olduğu, 30 yaş üzerinde ise kadın nüfusun erkek nüfusa göre biraz daha 

fazla olduğu görülmektedir.  

Ereğli İlçe Raporu’na (2017) göre okuma yazma istatistiklerinde okuma yazma bilmeyenlerin 

çoğunluğunu 60 yaş ve üzeri kişilerin oluşturduğu görülmektedir. Oransal olarak ise ilçe nüfusunun 

%96’sı okuma yazma bildiği görülmektedir. Okuryazar nüfusunun %50’si ilkokul ya da ilköğretim 

mezunudur. Ereğli ilçesi, Konya ilinin diğer ilçelerine göre eğitim düzeyi daha iyi olarak 

görünmektedir. 2016 yılı itibariyle ilçede toplam 29.719 öğrenci bulunmaktadır. Toplam öğrenci 

sayısı ilçe nüfusunun %20’sini oluşturmaktadır. İlçe, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ortalaması 

%13’tür.  

EREĞLĠ’NĠN TEMEL GEÇĠM KAYNAKLARI 

Ereğli ekonomisinin temel unsurlarını tarım – hayvancılık ve buna bağlı sanayi tesisleri 

oluşturmaktadır. Ereğli bölgesi son yıllarda, özellikle süt üretimi ve süt sanayisi ile yaptığı 

yatırımlarla, Türkiye'nin süt ambarı diyebileceğimiz derecede süt üretim potansiyeline sahip olmuş 

bölgelerinden birisidir. 1996 yılında kurulan Organize Sanayi Bölgesi’nde çok sayıda firma çeşitli 

sektörlerde üretim yapmaktadır. Ağırlıklı olarak işlenmiş tarım ürünleri ve süt ürünleri olmak üzere 

Ereğli’den yoğunluk AB ülkeleri ve komşu ülkeler olmak dünyanın birçok ülkesine ihracat 



 

 

 
 

yapılmaktadır. Ereğli Siyah Havucu (2017) ve Ereğli Beyaz Kirazı (2019) Türk Patent ve Marka 

Kurumu tarafından Coğrafi İşaret olarak tescillenmiştir. 

KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠ ALANINDA MASA BAġI 

ARAġTIRMALAR:  

GĠRĠġĠMCĠLĠK 

Girişimcilik, girişimci kişinin fırsatları görerek, risk alarak, öncü ve rekabetçi olarak 

gerçekleştirdiği bir değer yaratma sürecidir. Girişimci ise kazanç elde etmek üzere emek, sermaye, 

doğal kaynaklar ve teknolojiyi örgütleyerek kendi işini kuran kişidir.  

Başarılı girişimcilerin ortak özellikleri azim, tutku, belirsizliklere karşı hoşgörülü olma, 

vizyon sahibi olma, kendine inanma ve güvenme, esneklik, yeni kurallar yaratma şeklinde yedi 

başlıkta toplamakla birlikte; girişim konusuna bakılmaksızın bir girişimcinin sahip olması gereken üç 

özellik; hedeflediği alanda başarılı olmaya yönelik motivasyona sahip olma, risk alma ve yenilikçi 

olma, girişilen alanla ilgili olarak bilgi sahibi olma şeklinde ifade edilmektedir. Girişimcilerin sahip 

olmaları gereken yetenekler ise; iş yetenekleri, kişisel yetenekler, liderlik yeteneği ve girişimcilik 

yeteneği olmak üzere sıralanabilir  

KADIN ĠSTĠHDAMI 

TÜİK Kasım 2017 Temel İşgücü Göstergeleri veri tabanına göre ülkede 15 yaş ve üzeri 

toplam nüfus 60 milyon 223 bin. Bu nüfusun 30 milyon 399 bini kadınlar ve 29 milyon 824 bini de 

erkeklerden oluşuyor. İşgücü olarak nitelendirilen nüfus ise 31 milyon 790 bin; bu sayının 10 milyon 

287 binini kadınlar ve 21 milyon 503 binini erkekler oluşturuyor. İstihdam edilen nüfus içerisinde ise 

toplam 8 milyon 904 bin kadın ve 19 milyon 612 bin erkek var. Bu sayıları oransal olarak 

değerlendirdiğimizde büyük bir eşitsizlik gözümüze çarpıyor; çünkü 15 yaşın üzerindeki toplam 

nüfus içerisinde istihdam oranı erkeklerde %65,8 olmasına rağmen kadınlarda bu oran %29,3 

seviyesinde kalıyor.   

Toplam iş gücü hesaplanırken toplumda önemli bir kesim iş gücüne katılabilecek kapasitede 

ve 15 yaş üstünde olmasına rağmen çeşitli nedenlerden dolayı katılım sağlayamıyor. Katılım 

sağlayamayanların oranları ve nedenleri arasında da cinsiyetler arası önemli farklar olduğu 

gözlemlenmekte. Örneğin, iş gücüne katılmama nedenleri başlıklı TÜİK verilerine göre 2016 yılında 

iş gücüne dâhil olmayan kadın nüfus yaklaşık 20 milyonken, erkek nüfusu 8 milyon. İş gücüne 

katılım sağlamama nedenleri arasında ev işleri, emeklilik, engelli olma, iş aramama gibi nedenler yer 

alıyor. Kadınların yaklaşık 11 milyonu, “ev işleriyle meşgul” olduğu için iş gücüne katılım 

sağlayamamış. Erkeklerde en yaygın iş gücüne katılım sağlayamama gerekçesi ise “emeklilik”. 2017 

yılı içerisinde işgücüne katılım oranı erkeklerde %72,1, kadınlarda ise %33,8 olarak gerçekleşmiş. 

 



 

 

 
 

Kadınların işsizlik oranı da erkeklerinkinden daha fazla. Erkeklerde işsizlik oranı %8,8 iken, 

kadınlarda bu oran %13,7. Eğitim durumu ve cinsiyete göre istihdam oranını incelediğimizde, 

erkeklerin istihdam edilme oranının kadınlardan daha yüksek olduğunu görüyoruz. Örneğin hiçbir 

okul bitirmeyen erkeklerin istihdam oranı %49,8 iken, bu oran kadınlarda %20,8. Lise mezunu 

erkeklerin %64,3'ü istihdamdayken kadınların sadece %25,7'si istihdamda olarak belirtilmiş. 

Yükseköğretim kurumundan mezun erkeklerin istihdam edilme oranı %78,4, kadınların ise %61. 

KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠ 

Kadın girişimci literatürde, ev dışı bir mekânda, kendi adına kurduğu bir işletmesi olan, bir 

işletmede tek başına veya çalıştırdığı diğer kişilerle birlikte çalışan veya sahibi olarak ortaklık kuran, 

iş ile ilgili olarak çeşitli kamu ve özel kuruluşlarla temaslara geçen, işletmenin geleceği ile ilgili 

planlar yapan, işletmeden elde ettiği kazanç üzerinde söz sahibi olan ve işletmesi adına tüm riski 

üstlenen kadındır. Dünya genelinde kötü ekonomik koşullar, yüksek işsizlik oranları ve boşanma 

kadınları girişimcilik aktivitelerine itmektedir.  

Esnek çalışma saatleri kadınları girişimciliğe yönelten önemli etkenlerden biri olmaktadır. 

Evde çalışarak yapılabilen işler, kadınlar için zamanlarını ayarlayabilme, işlerini çocuk bakımına ve 

zorunlu ev işlerine göre planlayabilme gibi avantajlar vermektedir. 

Dünya Bankası'nın Girişimcilik Araştırması'na göre Türkiye'de kesin ve en güncel sayılar 

bilinmemekle beraber şirket sahipliğinde kadınlar sadece %25,4'lük bir yer tutuyor. Kadın çoğunluk 

yöneticilere sahip şirketlerin oranı ise %0,3. Şirketlerin sadece %5,4'ünde bir kadın üst düzey 

yönetici bulunan Türkiye'de, tam zamanlı çalışanların da sadece %21,9'u kadın. Crunchbase'in 2017 

yılı Nisan ayında yayınladığı rapora göre tüm dünyada start-up ekosisteminde kadın girişimcilerin 

oranı %17 civarında. Start-up girişimlerini izleyip denetleyen verilere göre de Türkiye'de girişim 

ekosisteminde kadın girişimcilerin oranı %15. Yani, kadın girişimlerinin desteklenmesi ve kadınların 

iş hayatında karar alma mekanizmaları içerisinde erkeklerle eşit bir etkiye sahip olması anlamında 

hem ülkemizde hem küresel olarak büyük bir eksiklik var. 

          Türkiye’de kadın çalışanlar ile ilgili yapılan çalışmalar, girişimci iş kadınlarının yarısından 

fazlasının ticaret sektöründe girişimci olduğu, genellikle 30-39 yaş diliminde yer aldığı ve yarısına 

yakınının eğitim düzeyinin sadece lise eğitimi düzeyinde kaldığı ve genellikle kentli olduklarını 

ortaya koymaktadır. 

Türkiye’de girişimci kadınları belirleyen temel özellikler ise; kendine güvenli, cesaretli ve 

sabırlı olmasıdır. Kadınlar, erkek girişimcilerle karşılaştırıldığında kârdan çok sosyal itibara önem 

vermekte, risk almada erkek girişimcilere oranla daha temkinli hareket etmekte ve daha az özgüvenli 

bulunmaktadır. 

 

 



 

 

 
 

KADIN GĠRĠġĠMCĠLERĠN ÖZELLĠKLERĠ 

Araştırmalar, kadınların iş hayatında patron olarak tercih edildiklerini ortaya koymaktadır; 

çalışanların kadınları patron olarak istemelerine yol açan nedenler şöyle sıralanmaktadır: 

 Kadınlar, bir iş için erkekten daha fazla çaba gösteriyorlar ve daha dikkatliler. 

 Kadınlar, çalışanlarına gerekli eğitimi daha iyi verebiliyorlar.  

 Kadınların öğreticilik yanı erkeklere oranla daha gelişkindir.  

 Kadınlar yeni durumlara ve değişimlere daha rahat uyum sağlayabiliyorlar.  

 Kadınların, yanlarında çalışanları iş konusunda heveslendirme ve teşvik etme yetenekleri 

erkeklere oranla daha gelişkin.  

 Kadınlar yeni fikirlere daha açıktır.  

 Kadınlar gözlem yeteneklerini iş yaşamında başarılı bir biçimde kullanabiliyor.  

 Kadının problem çözebilmedeki başarısı, bir yönetici olarak erkekten daha başarılı olmasını 

sağlıyor.  

Tahminlerin aksine kadınların, iş yaşamında kararlarını daha kolay verdikleri ve kararları 

konusunda daha ısrarcı oldukları da çalışmalarla ortaya konulmaktadır. 

KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN GELĠġĠMĠ  

Girişimci kadınların iş gücüne katılımlarının önündeki kültürel engelleri daha rahat aştıkları, 

iş ve ev hayatını birlikte daha rahat yürütebildikleri söylenebilir.  

Kadın GiriĢimciliğinin Sektörel Dağılımı ve ĠĢ Yeri Büyüklükleri 

Türkiye geneline bakıldığında 2012 yılı itibarıyla 94 bin işveren kadının; %78,7’si hizmetler, 

%12,8’i sanayi ve %8,5’i tarım kesiminde, kendi hesabına çalışan 788 bin kadının ise; %30,3’ü 

hizmetler, %17,3’ü sanayi, %52,4’ü tarım kesiminde faaliyette bulunmaktadır.  

Kadın girişimciliğinde hizmet sektörüne yönelim, finansal kaynaklara ulaşımın kısıtlı 

olmasından dolayı, bu sektörün görece olarak daha az sermaye gerektiren bir sektör oluşu nedeniyle 

tercih edilmesinden kaynaklanmaktadır. Sanayi, makine vb. üretime dayalı sektörlerde kadın 

girişimci sayısı oldukça azdır. Bunun da en önemli nedenleri arasında ülkedeki iktisadi, kültürel ve 

sosyoekonomik çevrenin sunduğu imkânlar bulunmaktadır. 

Türkiye’de işveren ve kendi hesabına çalışan kadınların iş yeri büyüklüğüne göre dağılımına 

baktığımızda çoğunluğu, 1-4 kişinin çalıştığı mikro ölçekli işletmelerdir. Bu, kadın girişimcilerin 

küçük ölçekli az sermaye gerektiren işlere yöneldiğini göstermektedir. Bunun en büyük 

nedenlerinden biri finansal kaynakların yetersizliğidir. 

 



 

 

 
 

 Kadın girişimci sayısında artış yaşanıyorsa da bu oranın hala oldukça düşük olmasının 

pek çok nedeni bulunmakla birlikte, Türkiye'deki kadın girişimcilerin sorunları, sermaye temini, iş 

yeri arama, kiralama, mal temini, donanım, araç gereç temini, resmi kuruluşlarla ilişkiler gibi iş 

kurma aşamasında, iş yürütme ve organizasyondaki bilgisizlik ve tecrübesizlik gibi iş yeri 

kurulduktan sonra yaşanan sorunlardan oluşmaktadır. 

Kadın girişimciler, ülkemizde sosyal yaşantıyla ilgili sorunlar da yaşamaktadırlar. Bunlar 

arasında; toplumun kadına yüklediği görev ve roller, ataerkil yapı, kadının kendi dışındakiler için 

duyduğu sorumluluk (ev, aile, yaşlı kimselerin bakımı), kendine duyduğu güvendeki eksiklik, 

yeterince destek bulamaması sayılabilir. 

Yaşanan bu tür sorunlar Türk kadın girişimcilerinin sayısının Avrupa ülkelerinin bir hayli 

gerisinde kalmasına da neden olmaktadır. Örneğin Almanya’da kadın girişimci sayısı %30 

civarındayken Türkiye’de bu rakam %10,7’dir.  

GiriĢimcilik Kararı Vermede Belirleyici Faktörler 

İnsanların hangi nedenlerle kendi girişimlerini kurmaya yöneldikleri literatürde iki faktör 

altında incelenmiştir. Bunlardan ilki, yaşanan olumsuz durumlardan kaynaklanan, kişiyi girişimci 

kararı vermeye mecbur kılan, iten faktörler, diğeri ise, finansal getirisi, kişisel tatmin sağlaması gibi 

nedenlerle girişimciliği cazip kılan, çeken faktörlerdir. 

İten Faktörler  

İten faktörler, girişimci olmaktan başka alternatifin olmaması, ücretten duyulan 

memnuniyetsizlik, işsizlik ortamı, iş güvencesinin olmayışı, kariyer limitinin olması, geleneksel iş 

ortamında yenilikçiliğin olmaması gibi bireyleri yaşam koşullarına bağlı olarak bireyi girişimciliğe 

zorlayan, olumsuz olarak görülen faktörlerdir. 

Çeken Faktörler 

Çeken faktörler, girişimci kararı vermeyi olumlu yönde etkileyen bağımsızlık, saygınlık 

kazanma, kendi yeteneklerini gerçekleştirme, kendini geliştirme ihtiyacı, onay alma, finansal başarı 

ihtiyacı, refah düzeyinin artırılma isteği, toplumsal statü kazanma, örnek rol modellerini izleme gibi 

bireyleri girişimciliğe çeken, girişimciliği cazip kılan faktörlerdir. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Türkiye’de Kadın GiriĢimcilerin Sorunlarına Yönelik Faaliyet 

Gösteren Kurum ve KuruluĢlar  

KOSGEB, “İş Merkezleri Yoluyla Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi Projesi” kapsamında 

İstanbul (Pendik), Nevşehir (Hacıbektaş), Kütahya ve Çorum illerinde Kadın İş Geliştirme 

Merkezleri (KİŞGEM) açmıştır ve söz konusu merkezlerde kendi işlerini kurmak isteyen kadın 

girişimcilere başlangıç desteği vermektedir.  

ĠġKUR, tarafından yürütülen iş gücü yetiştirme kursları kapsamında girişimcilik ve istihdam 

garantili kurslar düzenlemekte ve meslek ve iş danışmanlığı hizmetleri vermektedir. 

Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde, özellikle iş gücü piyasası 

açısından dezavantajlı kesimlerin başında gelen kadın ve genç kızlara ekonomik ve sosyal hayata 

katılımlarının artırılması için, mesleki kurslar verilmektedir. 

TOBB Kadın GiriĢimciler Kurulu 

KAGĠDER 

ANKET HAKKINDA 

Türkiye’deki kadınların istihdam ve girişimcilik konusundaki görüşlerini almak amacıyla 10 soruluk 

bir anket hazırlanmıştır. Bu ankette yer alan sorular yapılan ihtiyaç analizi temel alınarak 

hazırlanmıştır. Ankette yer alan sorular aşağıdaki gibidir:  

1. Kendi işimi kuracak yeteneklerimin/mesleki becerilerimin olduğunu düşünüyorum.  

2. Kendi işimin patronu olma düşüncesi beni korkutur. 

3. Eşim/çocuğum/aile fertlerim nedeniyle çalışmak istemiyorum. 

4. Yaptığım işte başarılı olacağım konusunda kendime güvenirim. 

5. Risk almayı severim. 

6. Kendi işimi kurup kendi ayakları üstünde durabilen, ekonomik bağımsızlığı olan bir birey 

olmayı isterim. 

7. Kadın olduğum için, çalıştığım iş yerindeki diğer meslektaşlarımla eşit muamele 

görmeyeceğimi düşünüyorum. 

8. Yeterli finansmanı sağlayamayacağımı düşündüğüm için kendi işimi kurmaktan 

kaçınıyorum. 

9. İşsiz kalma düşüncesi beni korkutur. 

10. Kadın olduğum için iş ararken zorluklarla karşılaşacağımı düşünüyorum. 

 



 

 

 
 

Verilen Yanıtların Ġncelemesi 

Bu kısımda, yapılan ankete yanıt veren 100 katılımcının yanıtları ilgili literatürden elde edilen 

bilgiler çerçevesinde yorumlanacaktır.  

 

Ankette toplamda 10 soru bulunmaktadır. Her soru 1 ile 5 puan arasında 

değerlendirilmektedir. Bir kadının bu anketten elde edebileceği en yüksek toplam puan 50 iken en 

düşük toplam puan 5’tir. Yukarıdaki genel puan grafiği incelendiğinde, araştırmaya katılan kadınların 

yarısından fazlasının 35 puan üzeri bir puan elde ettikleri görülmektedir. Elde edilen bu sonuç, bu 

araştırmaya katılan 100 kadının girişimcilik ve istihdam konusunda olumlu tutum içinde olduğunu 

gösterir niteliktedir.  



 

 

 
 

 

 

“S1.  Kendi işimi kuracak yeteneklerimin/mesleki becerilerimin olduğunu düşünüyorum.” 

İfadesine verilen yanıtlar incelendiğinde araştırmaya katılan kadınların %86’sının, kadınların 

girişimciliğini belirleyen temel özelliklerden olan kendine güven konusunda sorun yaşamadıkları 

dikkat çekmektedir.  



 

 

 
 

 

 

“S2. Kendi işimin patronu olma düşüncesi beni korkutur.” İfadesine verilen yanıtlar 

incelendiğinde araştırmaya katılan kadınların %59’unun kendi işini kurma cesaretine sahip olduğu, 

%41’inin ise bu konuda çekimser olduğu söylenebilir. Bu bulgu, girişimcilik isteğinin itici 

güçlerinden birinin kadınların kendi işinin patronu olma arzusu ya da güdüsü olduğunu ortaya koyan 

literatürü destekler niteliktedir.  

 

 



 

 

 
 

 

“S3. Eşim/çocuğum/aile fertlerim nedeniyle çalışmak istemiyorum.” İfadesine verilen yanıtlar 

araştırmaya katılan kadınların %81’inin ailelerini çalışma hayatına engel olarak görmedikleri, bu 

kadınların çalışma hayatı konusunda ailelerinden destek gördüğü şeklinde yorumlanabilir. Ancak, 

kalan %19’luk kısım da göz ardı edilmemelidir. Ailelerin, kadınların çalışma hayatına katılımı, 

kadınlarınsa aileleri ve işleri arasındaki dengeyi kurabilme konularında bilgilendirmeye ihtiyaçları 

olabileceği düşünülmelidir.  

 



 

 

 
 

 

 

“S4.  Yaptığım işte başarılı olacağım konusunda kendime güvenirim.” İfadesine verilen 

yanıtlar incelendiğinde araştırmaya katılan kadınların neredeyse tamamının (%97) başarılı olma 

korkusu taşımadıkları ve iş hayatında kendilerine güvendikleri görülmektedir.  



 

 

 
 

 

 

“S5.  Risk almayı severim.” İfadesine verilen yanıtlara göre, araştırmaya katılan kadınların 

%63’ü risk alma konusunda rahat hissederken %37’sinin risk alma konusunda çekimser olduğu 

görülmektedir. Girişimciliğin tanımının risk almayı içerdiği göz önüne alındığında kadınların risk 

alma konusunda desteklenmesine ihtiyaç olduğu söylenebilir.  



 

 

 
 

 

 

“S6.  Kendi işimi kurup kendi ayakları üstünde durabilen, ekonomik bağımsızlığı olan bir 

birey olmayı isterim.” İfadesine verilen yanıtlar incelendiğinde araştırmaya katılan kadınların 

neredeyse tamamının (%99) ekonomik bağımsızlığının olmasına önem verdiği dikkat çekmektedir.  



 

 

 
 

 

 

“S7. Kadın olduğum için, çalıştığım iş yerindeki diğer meslektaşlarımla eşit muamele 

görmeyeceğimi düşünüyorum.” İfadesine verilen yanıtlar incelendiğinde araştırmaya katılan 

kadınların %37’sinin iş hayatında cinsiyet eşitsizliği deneyimleyeceklerini düşündükleri, %57’sinin 

ise böyle bir durumun söz konusu olmadığını düşündükleri görülmektedir.  



 

 

 
 

 

 

“S8. Yeterli finansmanı sağlayamayacağımı düşündüğüm için kendi işimi kurmaktan 

kaçınıyorum.” İfadesine verilen yanıtlar incelendiğinde araştırmaya katılan kadınların %73’ünün 

yeterli finansmana ulaşma konusunda kaygı taşıdığı dikkat çekmektedir. Elde edilen bu bulgular 

doğrultusunda, kadınları girişimci olmaktan alıkoyan faktörlerden biri olarak değerlendirilen finansal 

kaynaklara erişim konusunda bilgilendirmeye ihtiyaç duydukları çıkarsanabilir. 



 

 

 
 

 

 

“S9. İşsiz kalma düşüncesi beni korkutur.” İfadesine verilen yanıtlar incelendiğinde 

araştırmaya katılan kadınların %72’sinin işsiz kalmaktan çekindikleri görülmektedir. Kadınları 

girişimci olmaya iten faktörlerden biri olması dolayısıyla bu ifade önemli görülmektedir. 



 

 

 
 

 

 

“S10.  Kadın olduğum için iş ararken zorluklarla karşılaşacağımı düşünüyorum.” İfadesine 

verilen yanıtlara göre, araştırmaya katılan kadınların %59’unun istihdam konusunda cinsiyet 

eşitliğinin olmadığı yönünde kaygılarının olduğu görülmektedir. 

 

 

 

 



 

 

 
 

SONUÇ: 

Yapılan ihtiyaç analizi sonucunda Türkiye'de kadın istihdamıyla ilgili sorunlar olduğu ve bu 

sorunların kadınları kendi işini kurmaya ittiği görülmektedir. Kadın girişimcilerin sayısı günümüzde 

artmakla birlikte yaşadıkları sorunlar devam etmektedir. Kadın girişimcilerin yaşadığı bu sorunlardan 

bazıları, sermaye temini, iş yeri arama, kiralama, mal temini, donanım, araç gereç temini, resmi 

kuruluşlarla ilişkiler gibi iş kurma aşamasında, iş yürütme ve organizasyondaki bilgisizlik ve 

tecrübesizlik gibi iş yeri kurulduktan sonra yaşanan sorunlardan oluşmaktadır. 

Kadın girişimciler, ülkemizde sosyal yaşantıyla ilgili sorunlar da yaşamaktadırlar. Bunlar 

arasında; toplumun kadına yüklediği görev ve roller, ataerkil yapı, kadının kendi dışındakiler için 

duyduğu sorumluluk (ev, aile, yaşlı kimselerin bakımı), kendine duyduğu güvendeki eksiklik, 

yeterince destek bulamaması sayılabilir. 

Bu proje kapsamında hazırlanan ve 100 kadın tarafından yanıtlanan 10 soruluk “Kadın 

İstihdamı ve Girişimciliği” anket sonuçları incelendiğinde; araştırmaya katılan kadınların çoğunun 

kadınların girişimciliğini belirleyen temel özelliklerden olan kendine güven konusunda sorun 

yaşamadıkları dikkat çekmektedir.  

Ayrıca kadınların yarısından fazlasının kendi işini kurma cesaretine sahip olduğu, ancak 

yarıya yakınının ise bu konuda çekimser olduğu söylenebilir. Bu bulgu, girişimcilik isteğinin itici 

güçlerinden birinin kadınların kendi işinin patronu olma arzusu ya da güdüsü olduğunu ortaya koyan 

literatürü destekler niteliktedir.  

Kadınların %81’inin ailelerini çalışma hayatına engel olarak görmedikleri, bu kadınların 

çalışma hayatı konusunda ailelerinden destek gördüğü şeklinde yorumlanabilir. Ancak, kalan 

%19’luk kısım da göz ardı edilmemelidir. Ailelerin, kadınların çalışma hayatına katılımı, 

kadınlarınsa aileleri ve işleri arasındaki dengeyi kurabilme konularında bilgilendirmeye ihtiyaçları 

olabileceği düşünülmelidir.  

Anketi yanıtlayan kadınların neredeyse tamamının (%97) başarılı olma korkusu taşımadıkları 

ve iş hayatında kendilerine güvendikleri görülmektedir. Ayrıca kadınların %63’ü risk alma 

konusunda rahat hissederken %37’sinin risk alma konusunda çekimser olduğu görülmektedir. 

Girişimciliğin tanımının risk almayı içerdiği göz önüne alındığında kadınların risk alma konusunda 

desteklenmesine ihtiyaç olduğu söylenebilir.  

Araştırmaya katılan kadınların neredeyse tamamının (%99) ekonomik bağımsızlığının 

olmasına önem verdiği dikkat çekmektedir.  

İş hayatındaki cinsiyet eşitsizliği konusunda, kadınların %37’sinin bu eşitsizliği 

deneyimleyeceklerini düşündükleri, %57’sinin ise böyle bir durumun söz konusu olmadığını 

düşündükleri görülmektedir. 



 

 

 
 

Kadın girişimciliğinin önündeki en büyük engellerden biri olan finansal kaynak yaratma 

konusunda ise araştırmaya katılan kadınların %73’ünün bu konuda kaygı taşıdığı dikkat çekmektedir. 

Elde edilen bu bulgular doğrultusunda, kadınları girişimci olmaktan alıkoyan faktörlerden biri olarak 

değerlendirilen finansal kaynaklara erişim konusunda bilgilendirmeye ihtiyaç duydukları 

çıkarsanabilir.  

Kadınları girişimciliğe iten faktörlerden biri olan işsizlik konusunda elde edilen sonuçlar 

incelendiğinde ankete katılan kadınların %72’sinin işsiz kalmaktan çekindikleri görülmektedir. 

Ayrıca, kadınların yarısından fazlasının istihdam konusunda cinsiyet eşitliğinin olmadığı yönünde 

kaygılarının olduğu görülmektedir. 

Elde edilen bu bulgular, projemiz amaç ve faaliyetlerini destekler niteliktedir. Kadınların 

işsizlik sorununun aşılmasına katkı sağlamak için beceri geliştirmelerini desteklemenin önemi, 

kadınların girişimcilik konusunda motivasyon ve destek sağlamanın gerekliliği ve finansal kaynak 

sağlama konusunda bilinçlendirilmesi gerektiği görülmektedir. 
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