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1. İSTATİSTİK GÖSTERGELERİ
1.1 Ele alınan yıllarda yeni kurulan işletmelerin sayısı
Araştırmanın kapsadığı farklı ülkelerde durumun tamamen aynı olmadığı ortadadır ancak
çoğu durumda bazı benzerlikler vardır. Örneğin İtalya, Bulgaristan ve İspanya’da 2005-2007
yılları arasındaki, dönem yeni küçük ve orta büyüklükte şirketlerin kurulmasında çok üretken
bir dönem olmuştur ancak 2007’den itibaren bir düşüş başlamaktadır:

İTALYA
2005
421 291
2006
423 571
2007
436 025
2008-2009 410 666, 385 512

BULGARİSTAN
226 679
231 334
253 971
N/A

İSPANYA
410151
415243
428345
408267, 367754

FRANSA
327 396 (7%)
327 396 (7%)
327 396 (7%)
%60 artış

Fransa örneğinde durum farklıdır; zira 2008-2009 yılında yeni kanunun yürürlüğe girmiştir.
Bu kanun KOBİ’lerin kurulumunu mali ve idari açıdan kolaylaştıran “otomatik girişimci”
statüsünün kurulmasına izin verir. Bu nedenle 2008 yılına kadar yeni kurulan iş sayısında
düzenli bir artış varken (yılda %7), 2009’un ilk yarısında firmaların yüzdesi 2008’e oranla
%60 arttı.
Belçika’da 2008’de yeni kurulan firmaların ve şahıs şirketlerinin sayısında bir artış olmuş
2008-Nisan 2010 döneminde ise en düşük iflas yüzdesi görülmüştür.
Türkiye’deki durum ise katılan diğer ülkelerin tamamından farklıdır. Elde edilen bilgiler
sadece kadınların kurduğu işlerle ilgilidir. Bunun ülkede ortaya çıkardığı sorun dikkate
alındığında, toplamdaki 1.3 milyon işletmeden sadece 91,000 tanesinin kadınlar tarafından
yönetildiği görülmektedir.
1.1.1 Müdahale alanı
Her ülkede baskın bir meslek olmakla beraber, tümünde veya bir kısmında aynı olan
meslekler vardır. İtalya, Bulgaristan ve İspanya’da alternatif enerji kullanımına vurgu vardır.
İtalya ve Türkiye’de ise imalatta artış görülmüştür (Bulgaristan’da azalma). Türkiye, Fransa
ve İspanya’da yemek hizmeti ve kişisel yardım gelişmiştir. Bulgaristan ve İtalya’da inşaat
sahası üretkendir. Son olarak araştırmaya katılan tüm ülkelerde yeni firmaların geliştiği
alanın ticaret olduğu görülebilir.
1.1.2 Firma türü ve firmadaki üye sayısı
Çoğu ülkede firmalar genelde mikro (tek kişi veya 1-9 üyeli), küçük (10-49 üyeli) veya orta
(50-249 üyeli) ölçekli firmalardır. İspanya, Fransa, İtalya ve Belçika’da bu türdeki firmaların
yüzdesi ülkedeki tüm firmaların %95-99’u civarındadır. Belçika çalışan sayısını belirtmez
fakat sadece tek çalışanlı firmalara ve daha fazla çalışanı olan diğer türe “firma” olarak atıfta
bulunur.

Türkiye’deki durum hakkında bilgi yoktur çünkü ülkede kadınların iş dünyasına girmeleri
konusunda stratejiler geliştirilmeye devam edilmektedir fakat küçük işletmelerde de kadın
girişimcilerin oranı düşük görünmektedir.
1.2 Firma üyesinin ait olduğu kategori türü (kadın, genç, göçmen)
Proje ülkelerin tamamından bu konuda bilgi gelmemiştir ancak sadece İtalya ulusal
bölgesinde göçmen girişimciliğinin artan kapasitesinin varlığından söz etmektedir çünkü 2000
yılına kadar artış oranı yaklaşık yılda 25,000’dir.
Fransa, İtalya, Bulgaristan ve Belçika’da kadınlar tarafından işletilen işletmeler giderek
artmaktadır ve KOBİ’lerin iş pazarında önemli bir artış göstermektedirler. Bulgaristan’da
KOBİ’lerin neredeyse %50’si kadınlar tarafından yönetilmektedir.
Türkiye’deki kadın istihdamı %26.4 olup AB ortalamasının çok altındadır. Çalışan kadınların
neredeyse yarısı düşük ücretli, ihtisas içermeyen işlerde çalışmaktadır.
Çoğu ülke için girişimcilik yaşı ortalama 50 yıldır. Sadece Bulgaristan’da KOBİ’lerin yaklaşık
%60’ı 25-35 yaşları arasında kişilerce işletilmektedir. Fransa’da ise girişimcilerin %6,6’sı 30
yaşın altındadır. Bulgaristan’da genç girişimcilerin baskın görünmesinin nedeni lise ve
üniversitelerde sağlanan iyi hazırlık imkanıdır.
Türkiye’deki araştırmada iş kadınların yaşından bahsedilmemiştir.
1.2 2005-2007 döneminde işletmelerin ayakta kalma oranı
İspanya, İtalya, Fransa ve Belçika’da üç yıl sonrasında faaliyetine devam eden küçük ve orta
işletmelerin ortalaması %60-66 civarındadır. Türkiye’de kadın girişimcilerce kurulan
işletmeler genelde iki yıl içinde kapanmaktadır. Bulgaristan’da kesin bir yanıt olmamakla
beraber durumun girişimcilerin yaşam koşullarına ve iş kurulduğu sıradaki ikamet yerlerine
bağlı olduğu görülmektedir.

2. İŞ KURMA KONUSUNDA POLİTİKALARIN GELİŞTİRİLMESİ
2.1 Ülkenize iş kurulması konusundaki geliştirme politikalarını, gelişimlerini ve ele
aldıkları kategorileri kısaca tarif edin.
Bu paragrafta projedeki tüm ülkelerde basitleştirilmiş bir idari sürecin oluşturulması ve yeni
küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurulması sürecinin bir bölümü olarak faizsiz kredilerin
sayısının artırılması fikri desteklenmektedir. Diğer bir odaklanma ise yeni girişimcilere daha
iyi bilgilerin sağlanması için iletişim sistemlerinin geliştirilmesi üzerinedir (idari veya yasal
konular, paydaşlar için danışmanlıklar vs).
2.2 Özel olarak iş kurmanın geliştirilmesini hedefleyen kanunlar var mı?
Bulgaristan’da iş kurmanın geliştirilmesini hedefleyen özel kanunlar yoktur. Ancak sürece
yardımcı olan kanunlar vardır. Bunlardan bazıları şu süreçleri kontrol eden kanunlardır: İdari
Usul Kanunu; Kamu Yönetiminin Modernizasyonu Stratejisi; Ulusal Gelir Ajansı Kanunu,
Rekabetin Korunması Kanunu; Uluslararası Ticari Tahkim Kanunu; Ticaret Kanunu, Bölüm
IV, İflas konusunda değişiklikler; Ticaret Sicil Kanunu.

EVET
HAYIR

Fransa

İtalya

√

√

Bulgaristan

İspanya

Türkiye

√
√

Belçika
√

√

Türkiye’de ticari işlerde kadınların durumunu belirten özel bir kanun yoktur. Kadınların kendi
işlerini kurmalarının geliştirilmesi için Hükümete bir öneri sunulmuştur.
Diğer ülkelerde ülkenin tamamında düzeyde iş kurmanın geliştirilmesini özel olarak
hedefleyen kanunlar vardır. Bazı ülkelerde ise bölgesel (Fransa, İtalya, İspanya, Belçika), il
(İtalya ve İspanya) ve/veya belediye düzeyinde kanunlar bulunmaktadır.
2.2.1 2005/2007 yılları arasında iş kurmanın geliştirilmesini hedefleyen ana kanunları
belirtin:
- yararlanıcı kategorileri
Önlemler işsizlikle karşı karşıya olan belirli coğrafi alanlardaki kadınları, gençleri ve
göçmenleri hedeflemiştir.

3. İŞ KURMA İÇİN REHBERLİK HİZMETLERİ
3.1 İş kurma konusunda rehberlik; kamusal, özel veya başka türleri, ayrıca bölge
düzeyini belirtin (Ulusal, Bölgesel vs.)
İspanya, Fransa, Belçika ve İtalya’da rehberlik genelde eğitim, mesleki eğitim, istihdam
hizmetleri ve ticaret konuları ile ilgili üniversite kuruluşlarının yardımıyla bölgeler, iller ve yerel
hükümetler tarafından yönetilmektedir.
Bulgaristan hükümeti 2008-2010 “Daha İyi Yönetmelik Programını” geliştirmektedir. Bu
program gelecekteki girişimcilere yönergeler önererek yeni KOBİ’lerin oluşturulması sürecine
yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
Türkiye’de kadınlar için iş kurma konusunda özel bir rehberlik yoktur. Hükümetin kadınların iş
yerinde daha fazla var olmalarını ve girişimci olmalarını destekleyecek bir projeyi geliştirmesi
beklenmektedir.
3.2 İş kurma konusunda rehberlik hizmetlerinde çalışan mesleki profilleri (psikolog,
danışman vs) ve görevlerini tarif edin.
İş kurma sürecinde yer alan psikolog sayısı çok azdır.
3.3 Verilen hizmetlerin türü
Ülkelerin çoğunda aşağıdaki hizmetler sağlanmaktadır:
‐ İş Kurma Teşvikleri Hakkında Bilgi
‐ İlk Rehberlik Toplantısı
‐ Toplantı/Enformasyon Seminerleri
‐ İş Fikri için Ön Fizibilite Analizi
‐ İş Planının Gerçekleşmesi için Rehberlik
‐ Tematik Seminerler (yani İş Planı, İşletmelerin Türü vs)
‐ İş Kurma Aşaması konusunda Rehberlik
‐ Özel Rehberlik (Mali/Muhasebe, Pazarlama Danışmanlığı vs)
‐ İlgili Girişimcilik Alanında Uzmanlar/Temsilcilerle toplantı
‐ Yeni girişimciler arasında toplantı
‐ Özel Seminerler (İşte Güvenlik, Gizlilik, Mali Kurallar vs hakkında kurallar)

Türkiye’de bazı özel durumlar vardır. Kadınların eşit olmayan koşullarda yaşadığı ve devletin
eşitliği desteklemek zorunda olduğu toplumun özel karakteri nedeniyle Araştırma sadece
kadınlar üzerinedir. Kadınların işyerine dahil edilmelerini ve ülke ekonomisinin büyümesini
desteklemelerine imkan sağlayacak düzenlemeler ihtiyaç vardır. Desteklenmesi gereken
hizmetlerden bazıları şunlardır:

- Girişimci olmak için mülkiyet hakları ve özgürlüğün desteklenmesi
- İlk planlama aşamasında program tasarımı ve hükümet politikalarında cinsiyet konularına
dikkat edilmesi.
- Ekonomik gelişmede kadınların rolü konusunda bilincin artırılması ve aileleri için yaşam
koşullarının geliştirilmesinde işlerinin pozitif etkilerinin kabul edilmesi.
- Kadınlara karar alma konusunda ihtiyaç duydukları araçları sağlayarak daha fazla kadının
ekonomik etkili konumlara getirilmesi
- Kadınların aile ve meslek yaşamlarını koordine etmeleri için ihtiyaç duydukları altyapı ve
hizmetlerin geliştirilmesi.
- Kamu ve özel sektörlerde cinsiyet ayrımcılığına karşı yasaların getirilmesi ve uygulanması.
- Kadınların toplumda ve ekonomide daha aktif görev almaları için paydaşların önemli
gördüğü kolektif bir stratejinin oluşturulması.

ZAYIF YÖNLER:
FRANSA
‐ Girişimci adaylarına rehberlik konusundaki kuruluşlar iş kurma konusunun tüm
aşamaları ve yönlerinin iyice anlaşılmasını her zaman sağlamıyorlar.
‐ İş kurma sonrasında eşlik etme ve rehberlik eksik, kötü yapılandırılmış ve gelişmemiş
‐ Rehberlik hizmetleri sürecinde çok az psikolog yer alıyor.
‐ Çok sayıda insan aynı işi yaptığından piyasada rekabet çok.
İTALYA
Mikro uygulamanın en hassas aşamalarına başkanlık ederek tek bir konuda işverenlerin
ortaya çıkıp ilk 2-3 yıl içinde hayatta kalabilmelerinin sağlanması gerekir.
BULGARİSTAN
‐ İş kurmadaki zayıf nokta faaliyetlerinin kapsamının sınırlı olması. Genelde kırsal
bölgelere veya yüksek işsizlik oranına sahip bölgelere odaklanılmaktadır.
‐ Hükümet, eğitim ve iş toplulukları ile ilgili devam eden tartışma henüz olumlu bir
sonuç doğurmadı.
İSPANYA
Alanda neredeyse hiçbir psikoloğun olmadığının belirtilmesi gerekir. Gerçekten de, iş kurma
sürecinin psikolojik boyutu hiç dikkate alınmayıp ana vurgu ekonomik, mali ve hukuk desteği
üzerinedir.

TÜRKİYE
- Rastgele şekilde mikro kredi alan kadın girişimcilerin başarısızlık nedeni mesleki eğitim
kurslarına katılınmaması, kişisel güçlendirme eğitim programları yoluyla öz güvenlerinin
geliştirilmemesi, piyasa koşulları konusunda bilgiye erişimin olmamasıdır.
- Girişimcilik Eğitiminde öngörülen İnovasyon çerçevesinin programa dahil edilmesi ve
dezavantajlı gruplar için verilen özel eğitimlerin bireysel geliştirme modülleri, iyi vatandaşlık
modülleri ve ülke içi iletişim modülleri ile denetlenmesi gerekir.
- Diğer şikayetler arasında yasal ve bürokratik engeller, fazla sayıda prosedür zorunluluğu
ve takip süresinin uzunluğu, zorunlu bağışlar, yasa değişiklikleri ile az da olsa memurlar
tarafından cinsel taciz bulunmaktadır.
BELÇİKA
- Eğer piyasadaki danışmanlardan biri özel olarak tavsiye edilmediyse, girişimcilik adayı
doğru rehberlik hizmetinin tanımlanmasında ve doğru başvuru kişisinin bulunmasında bir
zorluk yaşamaktadır.
- Rehberlik hizmeti alanında yaratıcı ürünlerin ve/veya hizmetlerin kaynağında bulunan
girişimlerin yanı sıra sürdürülebilir gelişim sağlayan ekonomik unsurlara dikkat
edilmemektedir.
- Sahada neredeyse hiçbir psikoloğun olmadığı belirtilmelidir.

