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 Kabul edilen bildiri sahiplerinin mail adreslerine Zoom uygulamasında oluşturduğumuz oturuma ait ID
numarası gönderilecektir.
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Personal Link Name” and solidify the session.
 The Zoom application is free and no need to create an account.
 The Zoom application can be used without registration.
 The application works on tablets, phones and PCs.
 The participant must be connected to the session 5 minutes before the presentation time.
 All congress participants can connect live and listen to all sessions.
 Moderator is responsible for the presentation and scientific discussion (question-answer) section of the
session.
Points to Take into Consideration - TECHNICAL INFORMATION
 Make sure your computer has a microphone and is working.
 You should be able to use screen sharing feature in Zoom.
 Attendance certificates will be sent to you as pdf at the end of the congress.
 Requests such as change of place and time will not be taken into consideration in the congress program.
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SOME ISSUES ON ASSESSING THE IMPACT OF THE ARMENIAN-AZERBAIJANI
WAR ON THE AZERBAIJANI LABOR MARKET
Dr. Dos.Farhad Mikayilov
Scientific Research Institute of Economic Research under the Azerbaijan State University of
Economics (UNEC)
Huseynzadeh Agahuseyn Ibrahim oglu
Azerbaijan State University of Economics, International Master's and Doctoral Center
ABSTRACT
There are many reasons that affect the labor market today. One of them is wars between
countries. These wars lead to the expulsion of people from their ancestral lands,
displacement, loss of life, the weakening of the economy, the closure of jobs as a result of
weakening, the forced re-specialization and economic re-specialization of the employed.
active population and rising unemployment.
The richness of Azerbaijani lands in terms of natural resources has always been a problem
for our country and has been exposed to Armenian aggression.
As a result of the Armenian-Azerbaijani Nagorno-Karabakh conflict, more than 1 million
Azerbaijanis were internally displaced, 24,000 people died during military operations, and
50,000 people were maimed. As a result of the conflict, about 4,000 Azerbaijanis
disappeared, including 67 children, 265 women and 326 elderly people. The fate of these
people is still unknown. More than 2000 Azeris were captured and taken hostage by
Armenians.
All this had a negative impact on the formation of the labor market and employment, as well
as on other sectors of the economy.
The ancient and historical lands of Azerbaijan, which has been under Armenian occupation
for nearly 30 years, were finally returned after the war in September-November 2020. There
are several priority tasks facing the state after the war, including the following.
1. Carrying out the transformation of refugees and IDPs into liberated areas
2. Providing care and assistance to the families of the soldiers who were martyred in the war
3. To apply the treatment of those who lost their health in the war. For this purpose, the state
has established a separate “Life Fund”.
4. Soldiers killed in war and those who lost their health to solve family and social problems
The main essence of the main relevance of the research is above.
Key words: labor, Nagorno-Karabakh conflict, Treatment of those who lost their health in
the war, the impact of the war on the Azerbaijani labor market
ÖZET
Günümüzde işgücü piyasasını etkileyen birçok neden bulunmaktadır. Bunlardan biri de
ülkeler arasındaki savaşlardır. Bu savaşlar, insanların ata topraklarından sürülmesine,
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yerinden edilmesine, can kaybına, ekonominin zayıflamasına, zayıflama sonucu işlerin
kapanmasına, istihdam edilenlerin zorunlu yeniden uzmanlaşmasına ve ekonomik olarak
yeniden uzmanlaşmasına yol açmaktadır. aktif nüfus ve artan işsizlik.
Azerbaycan topraklarının doğal kaynaklar açısından zenginliği ülkemiz için her zaman
sorun olmuş ve Ermeni saldırganlığına maruz kalmıştır.
Ermeni-Azerbaycan Dağlık Karabağ ihtilafı sonucunda 1 milyondan fazla Azerbaycanlı ülke
içinde yerinden edilmiş, 24.000 kişi askeri operasyonlar sırasında ölmüş ve 50.000 kişi sakat
kalmıştır. Çatışma sonucunda 67'si çocuk, 265'i kadın ve 326'sı yaşlı olmak üzere yaklaşık
4.000 Azerbaycanlı kayboldu. Bu insanların akıbeti henüz bilinmiyor. 2000'den fazla Azeri
Ermeniler tarafından esir alındı ve rehin alındı.
Bütün bunlar, işgücü piyasasının oluşumu ve istihdamın yanı sıra ekonominin diğer
sektörleri üzerinde olumsuz bir etki yarattı.
Yaklaşık 30 yıldır Ermeni işgali altında olan Azerbaycan'ın kadim ve tarihi toprakları,
nihayet Eylül-Kasım 2020'de savaştan sonra iade edildi. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere,
savaştan sonra devletin karşı karşıya olduğu birkaç öncelikli görev vardır.
1. Mültecilerin ve ÜİYOK'lerin kurtarılmış bölgelere dönüşüsüreci yürütmek
2. Savaşta şehit olan askerlerin ailelerine ilgi ve yardımrender
3. Savaşta sağlığını kaybedenlerin tedavisini uygulamak geçmek. Bu amaçla devlet ayrı bir
“Hayat Fonu” kurmuştur.
4. Savaşta öldürülen askerler ve sağlığını kaybedenler ailevi ve sosyal sorunları çözmek
Araştırmanın ana alaka düzeyinin ana özü yukarıdadır.
Anahtar kelmeler: işgücü, Dağlık Karabağ ihtilafı, Savaşta sağlığını kaybedenlerin
tedavisini, savaşının Azerbaycan işgücü piyasası üzerindeki etkisi.
Soruşturma sırasında, birçok kuruluşun, yerel yetkililerin ve yasama organının bu sorunu
çözmek için büyük çaba sarf ettiği tespit edildi. Ancak Ermeni tarafının hiçbir şekilde
toprakların iadesini kabul etmediği ortaya çıktı. Sonuç olarak 27 Eylül 2020'de başlayan
savaş sırasında Ermeni tarafı Azerbaycan ordusuna ancak 10 Kasım'a kadar dayanabildi.
Araştırmalara göre, savaştan sonra Azerbaycan'da istihdam piyasasında ve ekonomik
temelde değişiklikler olacağını söyleyebiliriz. Uzmanlar, bu değişikliklerin her birinin
olumlu olacağından eminler.
1980'lerde Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'ı işgali Azerbaycan'a hem ekonomik hem de
sosyal açıdan ağır darbeler vurdu. Aynı zamanda, ülkenin istihdam piyasasındaki gerilim
katsayısı keskin bir şekilde yükseldi. Çalışmanın ana araştırma nesnesi o yıllarda ülkenin
istihdam piyasasıydı.
Temel amaç, savaş öncesi, savaşın aktif dönemi ve çatışma sonrası döneme uygun olarak
işgücü piyasasında ve istihdamda oluşabilecek ve oluşabilecek sorunları inceleyerek ülke
ekonomisine ve işgücü piyasasına etkisini analiz etmektir. dönüş) önerilerin
hazırlanmasından oluşur.
Problemi öğrenme durumu. Problemi inceleme durumu aşağıdaki kriterleri içerir.
1. İşgal altındaki yabancı ülkelerin deneyimlerine dayalı çözümler
araştırma makalesinde gösterilmiştir.
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2. İşgalden önce Azerbaycan'da ekonomik evre ve istihdam piyasasının durumu.
3. İşgal sırasında cumhuriyette meydana gelen değişiklikler.
4. İşgalden sonra anavatanlarından yerlerinden edilen mülteciler ve yerinden edilmiş kişiler
ÜİYOK'lerin yeniden yerleşim düzeyi ve işgücü piyasasındaki payları incelenmiştir.
Askeri çatışmaların ülkenin işgücü piyasası üzerindeki etkisini değerlendirmenin teorik ve
metodolojik temelleri
`Araştırma belirli bir süre içerisinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın teorik ve metodolojik
dayanakları, yerli ve yabancı literatür, cumhurbaşkanlığı kararnameleri, devlet kurumlarının
resmi web siteleridir. Ek olarak, tezi yürütmek için kademeli olarak çeşitli yöntemler
kullanıldı. Bu amaçla önce araştırmalara yönelik gözlemler yapmak üzere birçok referans
yapılmış, istatistiksel yöntemlerle istatistiksel veriler elde edilmiş ve son olarak elde edilen
veriler analiz edilerek sentezlenerek bir bütün olarak genel bir araştırma çalışmasına
dönüştürülmüştür.
Modern işgücü piyasasının temel özelliği, tam istihdamı garanti etmenin imkansız olmasıdır.
Teorisyenlerin işgücü piyasasının amacı hakkında farklı görüşleri vardır. Klasikler, emek
piyasası teorilerinin temellerini attı. Cassic teorisinin kurucuları A. Smith ve D. Ricardo'dur.
Onları diğerlerinden ayıran en önemli şey, araştırmalarının merkezi olarak emek ekonomisini
not etmeleridir. İşgücü piyasasında arz ve talebin dengelenmesi gerektiği görüşündeydiler.
Ayrıca işgücü piyasasında serbest rekabet olduğunu ve devlet müdahalesinin gereksiz
olduğunu söylediler. Neoklasiklerin fikirleri, klasiklerle neredeyse aynı düşünceleri paylaşır.
Neoklasiklerin kurucusu P. Samuelson'du. Modern klasiklere göre emek piyasası, emek
fiyatları temelinde dengelenir.
Askeri çatışmaların ülkenin işgücü piyasası üzerindeki etkisini değerlendirmenin teorik ve
metodolojik temelleri
`Araştırma belirli bir süre içerisinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın teorik ve metodolojik
dayanakları, yerli ve yabancı literatür, cumhurbaşkanlığı kararnameleri, devlet kurumlarının
resmi web siteleridir. Ek olarak, tezi yürütmek için kademeli olarak çeşitli yöntemler
kullanıldı. Bu amaçla önce araştırmalara yönelik gözlemler yapmak üzere birçok referans
yapılmış, istatistiksel yöntemlerle istatistiksel veriler elde edilmiş ve son olarak elde edilen
veriler analiz edilerek sentezlenerek bir bütün olarak genel bir araştırma çalışmasına
dönüştürülmüştür.
Modern zamanlarda emek Klasikler, emek piyasasının ana amacının emek olduğunu düşünür.
Bu piyasada ticaret emeğe dayalıdır. Marx ilk yıllarda böyle düşündü. Ancak Marx'ın
araştırması sonucunda, emek piyasasının nesnesinin emek değil, emek olduğu sonucuna
varmıştır. Ayrıca onu özel bir meta türü olarak görüyordu. Bir meta satın alındığında, alıcının
bunun için ödeme yaptığını ve bağımsız bir mal sahibi haline geldiğini savundu. Ancak iş
gücü, satın alma anında böyle bir malikin malını terk etmez. Bu nedenle bazı araştırmacılar
emek satmazlar ve belli bir rıza ile işe alınırlar. Diğer araştırmacılara göre satılan emek değil,
emeğin yasal kullanımı satılmaktadır.
Diğer teorisyenlerden biri de Keynesyenlerdir. Bu teorinin temeli C. M. Keynes idi.
Düşünceleri klasik ve neoklasik olanla çelişir. Klasiklerin aksine, Keynesçiler emek
piyasasındaki dengeyi fiyatlara bağlamadılar, bunun bir tesadüf olduğunu düşündüler.
Keynesyenlere göre, devletsiz bir işgücü piyasası düşünmek bile imkansızdır. Bunun temel
nedeni, yatırım ve sosyal faaliyetlerin devlete yük olmasıdır. Yatırım, istihdam yaratacak,
işgücü talebini artıracak ve işsizliği azaltacaktır. Keynesyen fikirler uzun zamandır güçlü
devletlerin işgücü piyasasını düzenlemek için kullanılmaktadır.

KONGRE KİTABI

3

www.gapzirvesi.org

İşgücü piyasasına ilişkin diğer teorik görüşler, parasalcıların adıyla ilişkilidir. Bu teorinin
temeli F. M. David adıyla bağlantılıdır. Bu teori, 20. yüzyılın 70'lerine kadar uzanıyor.
Monetaristler Keynesyenlerin tam tersini düşünürler. Onlara göre devlet müdahalesinin
tamamen önlenmesi gerekir ve dar gelirli ailelere vergi avantajı sağlayarak bu ailelerin
sorunlarının çözülmesini önemli görmüşlerdir. Ayrıca sendikanın faaliyetlerinin gereksiz
olduğunu söylediler.
İşgücü piyasasını diğer piyasalardan ayıran belli başlı özellikler şunlardır.
emtia özel bir tür olan 1) İşçi, satın alma ve satış sürecinde sahibine ayrılamaz.
2) İşgücü piyasasının kurum ve yapıları hem nitelik hem de sayı olarak diğer piyasalardan
farklıdır. Buna sendikalar, ücret kurumları, iş bulma kurumları vb. dahildir.
3) Her çalışanın bireysel özellikleri vardır. Bu nedenle alış ve satış süreci kişiye özeldir.
Birçok faktör işgücü piyasasını etkiler. Bunlar ekonomik durum, göç, beyin göçü, savaşlar vb.
yardımdır.
Piyasanın ana özelliği, tam istihdamı garanti etmenin imkansız olmasıdır. Teorisyenlerin
işgücü piyasasının amacı hakkında farklı görüşleri vardır. Klasikler, emek piyasası teorilerinin
temellerini attı. Cassic teorisinin kurucuları A. Smith ve D. Ricardo'dur. Onları diğerlerinden
ayıran en önemli şey, araştırmalarının merkezi olarak emek ekonomisini not etmeleridir.
İşgücü piyasasında arz ve talebin dengelenmesi gerektiği görüşündeydiler. Ayrıca işgücü
piyasasında serbest rekabet olduğunu ve devlet müdahalesinin gereksiz olduğunu söylediler.
Neoklasiklerin fikirleri, klasiklerle neredeyse aynı düşünceleri paylaşır. Neoklasiklerin
kurucusu P. Samuelson'du. Modern klasiklere göre emek piyasası, emek fiyatları temelinde
dengelenir.
Ekonomik durumdan bahsettiğimizde, ülke ekonomisinin durumunu kastediyoruz. Geleneksel
olarak ekonomik ilerleme gösteren her ülkenin işgücü piyasası daha hızlı gelişiyor. Ekonomik
ilerleme için yatırımlar olmalı, kısıtlayıcı bir maliye politikası olmalı, girişimcilere belirli
fonlar ödenmeli, vergi teşvikleri vb. Yapılması gerekiyordu. Bütün bunlara bağlı olarak
sanayide gelişme olacaktır.
İşgücü piyasasını etkileyen bir diğer faktör de beyin akışıdır. Beyin göçü - kendi ülkelerinde
normal yaşam koşullarını oluşturamayan yüksek nitelikli uzmanların, personelin daha iyi
yaşam koşulları yaratmak için diğer ülkelere göç etmesi. Beyin Göçü fikri literatüre ilk olarak
İngiliz Kraliyet Cemiyeti üyeleri tarafından tanıtıldı. Bunun nedeni, 1962'de İngiltere'den
Amerika Birleşik Devletleri'ne yüksek nitelikli işçi, personel ve uzmanların göç etmesiydi. B.
Jagdidi'ye göre beyin göçünün ana nedenleri düşük ücretler, yeniliklerin takdir edilmemesi,
bilim için vergi indirimlerinin olmaması vb.
Neo-Çinli araştırmacılara göre beyin göçüne maruz kalan ülkeler yakın gelecekte ciddi
sonuçlarla karşılaşacak. Ancak beyin göçüyle karşı karşıya kalan ülkeler hem işgücü
piyasasında hem de ekonomide önemli bir adım atmış olacak. ETT'nin yeniliklerine hızlı
tepki verebilecekleri için bunun sonucunda verimlilik artacak ve kişi başına düşen GSYİH
artacaktır.
Beyin akışına iki açıdan yaklaşılabilir:
1) İç beyin göçü - Bu durumda, iyi bir yaşam standardına sahip olmayan yüksek nitelikli
personel, ülke içinde daha yüksek gelirli bölgelere yönelir. İşle ilgilenen insan sayısı her
geçen gün artıyor.
2) Yurtdışı beyin göçü - Yüksek nitelikli profesyoneller ülkelerini terk eder ve gelişmiş
ülkelere göç eder. Her iki yönden de yaklaşım ülke için tehlike ve cehalet kaynağıdır.
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Aşağıdaki gibi beyin göçü nedenleri vardır.
1) Kötü ekonomik durum - Bunun nedeni, vergi teşviklerinin olmaması, emek maliyetinin
hafife alınması vb. O ait.
2) Ülkede siyasi gerilimin varlığı - Örneğin: Etnik gruplar arasında panik, siyasi partiler
arasındaki kavgalar vb.
3) Teknoloji ve bilimin ihmali - Buna bilim, teknolojik yeniliklere kayıtsızlık, bilimsel
yeniliklerin küçümsenmesi, teknolojilerin yararsızlığı dahildir.
4) Yetersiz eğitim politikası - Bu, düşük düzeyde öğretmen değerlendirmesi, eğitim
sisteminde uluslararası deneyimin kullanılmamasını içerir.
5) Düşük istihdam düzeyi, yüksek işsizlik - Buna uygun işlerin olmaması, işgücü piyasasında
talep ve arz eksikliği, denge eksikliği, işe alımda yolsuzluk dahildir.
6) Gelişmiş ülkelerde eğitim ve inovasyona önem verilmesi - Bu ülkelerde eğitimli insanlara
değer verilir, eğitim sisteminde uluslararası deneyim kullanılır, vergi avantajları sağlanır,
ücretler yüksektir ve sosyal güvenlik ve sosyal koruma kurumlarının profesyonelliği yer alır. .
21. yüzyılın ilk sekiz yılı için BM istatistiklerine göre, dünyadaki 169 milyon göçmenin %40'ı
vasıflı göçmenlerdir. Buda ara sıra bir yaydır. Çağımızda beyin göçü için koşullar yaratan
ülkeler var.
Savaşlar, işgücü piyasasını etkileyen başlıca nedenlerden biridir. Bugün dünyada yaşanan
katliamlar, çatışmalar ve savaşlar birçok can kaybına neden olmaktadır. Savaşlar ülke
ekonomisine ciddi zararlar vermiş, ekonomiyi zayıflatmış, hızlı iş kayıplarına, işsizliğin
artmasına ve ülkedeki zayıf siyasi durum nedeniyle büyük bir beyin göçüne ve ayrıca eğitimli
profesyonellerin ayrılmasına neden olmuştur. Ayrıca, insan kayıplarının bir sonucu olarak,
işgücü piyasası azalmaktadır.
Aynı şeyi son yıllarda savaşların yaşandığı ülkelerde de görebiliriz. Bunu Irak-Kuveyt, İsrailFilistin ve Azerbaycan-Ermenistan savaşlarında görmek mümkündür.
Savaşların ülkelere verdiği zararlar farklıdır ve aşağıdaki gibidir.
1) İşgal öncesi çatışmanın yol açtığı hasar ve kayıplar - buna İran-Irak, Irak-Kuveyt savaşları
dahildir.
2) Nüfusun işgal altındaki topraklarda yaşamasına rağmen savaşın devam etmesinden
kaynaklanan hasar ve kayıplar. Buna Filistin-İsrail savaşı da dahildir.
3) Nüfusun ata topraklarından sürülmesi yoluyla toprakların işgal edilmesinden kaynaklanan
zarar ve kayıplar.
Genel olarak, savaş koşulları, savaşın taraflarının her biri üzerinde ciddi bir etkiye sahiptir.
Örneğin İran-Irak savaşı sırasında Basra Körfezi ve Arap Yarımadası için yapılan savaş
sonucunda her iki taraf da ciddi kayıplar vermiş ve başarısız olmuştur.
Ülkedeki savaşların etkileri sadece işgücü piyasasını değil, ülke ekonomisini de etkiliyor.
Hatta devletin çöküşüne bile yol açabilir. Bu çatışmalar ve savaşlar, güçlü devletlerde
böylesine ezici bir güce sahiptir.
Çatışmaların işgücü piyasası üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi, aşağıdaki noktalara
atfedilebilecek zor bir süreçtir.
1. Her şeyden önce savaşa katılan insan sayısını doğru tespit etmek gerekir.
2. Savaşta öldürülen insan sayısı belirlenmelidir.
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3. Savaşın aktif aşamasında yaralanan veya kalıcı olarak sakat kalanların sayısı
incelenmelidir.
4. Yukarıdaki üç aşamadan sonra genel olarak savaşa katılan, öldürülen veya yaralanan
kişilerin mesleki düzeyleri incelenmelidir.
Yukarıdakilerden, işgücü piyasasına ve istihdama verilen zararı belirlemenin kolay olmadığı
açıktır. Bu süreç bile biraz zaman alabilir.
Savaşların can kaybına yol açtığı bir sır değil. Bir çok tarihi savaşa bakıp bilgi alırsak tekrar
görebiliriz.
Aktif bir savaş ve çatışma döneminden sonra yapılacak çok şey var. Bunlar aşağıdakileri
içerir.
1. Savaş sırasında ölenlerin ailelerine belirli yardımların veya yardımların ödenmesi.
2. Savaş sırasında yaralanan veya sakat kalanların kurtarılması için talimat vermek.
3. Savaş nedeniyle işini kaybedenlere yeni işler vb. sağlanmalıdır.
Yukarıdaki noktaların üçü de savaştan sonra her devletin topraklarında uygulanır. Bu
durumlar dünya pratiğinde görülebilir.
Yugoslavya'daki iç savaş 1991'den 1995'e kadar sürdü. İmparatorluktaki Sırplar Hırvatlara
saldırdı ve çatışmanın zeminini hazırladı. 1991'den bu yana geçen dört yılda 25.000'den fazla
can kaybedildi. Savaş sırasında Hırvatların direnişi nedeniyle çok sayıda Sırp Hırvatistan'ı
terk etti. Çatışmada 10.000'den fazla yaralı asker öldürüldü.
Bu savaştan sonra bölgedeki ekonomik durum keskin bir şekilde bozuldu ve işgücü
piyasasındaki gerilim katsayısı arttı.
Savaşların istihdam ve işsizlik üzerindeki etkileri tarafların çıkarlarına bağlı olarak
değişebilmektedir. Aynı şekilde, savaşan ülkelerin ekonomilerinin gücü de bu anlamda
etkilenmektedir.
Savaşın etkilerini değerlendirirken, sivillerin işgücü piyasasındaki rolünden bahsetmek
önemlidir. Savaşın patlak vermesi sivil sektörde çalışan insan sayısını değiştirir. 1935 ve 1945
yılları arasında Rusya'da kamu hizmetinde çalışan kişilerin sayısı %75 azaldı. İtalya'da da
benzer bir durum %64'lük bir düşüşle sonuçlandı. Tarımda çalışanların payında değişimler
gözlendi. Bu dönemde Almanya'da %70, Fransa'da %50 ve Rusya'da %55 düşüş kaydedildi.
Savaşın işgücü piyasası üzerindeki etkisini değerlendirirken, bu dönemde işgücü piyasasının
normal işleyişi için herhangi bir koşulun bulunmadığı ve birçok zorluğun ortaya çıktığı
belirtilmelidir. Bu zorluklardan dolayı çalışma saatlerinin artabileceğini belirtebiliriz. Bu
vakalar İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'da görülebilir. Ülkede millileşme süreci
hızlandı. Aynı zamanda ülkede çalışma saatlerinin artırılmasına karar verildi. 1937 yılında
işçilerin çalışma saatleri haftada 70-75 saate çıkarıldı.
Savaş sırasında ülkede yaşanan kaos nedeniyle zorunlu çalıştırma arttı. 1938 kararına göre
Almanya'da 2 milyon kişi zorla çalıştırıldı. Japonya'da da benzer kararlar alındı. Benzer bir
karar İngiltere'de 1940 yılında alındı.
İspanya İç Savaşı sırasında, zorunlu çalıştırma getirildi.
İkinci Dünya Savaşı sırasında, zorunlu çalıştırmaya ek olarak haftalık çalışma saatlerindeki
artış sadece Almanya'ya özgü değildi.
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1940 ve 1945 yılları arasında Fransa'da haftalık çalışma saatleri 35 saatten 50 saate çıktı.
İngiltere'de haftalık çalışma saatleri 47 saatten 53 saate çıkarıldı. Japonya'da çalışma saatleri
günde 6 saatten 10-12 saate çıkarıldı.
Bu dönemde İngiltere'de de zorla çalıştırma arttı. 1940 ve 1949 yılları arasında yaklaşık
50.000 genç madenlerde çalışmaya zorlandı. Kabul etmeyenlere ya para cezası ya da hapis
cezası verildi.
Savaşın emek piyasası üzerindeki diğer etkileri, ülkedeki işçi sınıfı ve çalışma gruplarındaki
değişiklikleri içerir. Savaşın aktif aşamasında, savaş esirleri işgücü piyasasına kabul edildi ve
köle olarak çalıştırıldı. İkinci Dünya Savaşı sırasında hem Almanlar hem de Japonlar çok
sayıda esiri ele geçirdi ve onları köle olarak kullandı. Sonuç olarak, ülkedeki çalışma grupları
değişti.
Zorla çalıştırmanın bir başka biçimi de iç savaş sırasında ülkenin resmi ordusuna katılmaktır.
Etiyopya, Sri Lanka ve diğerlerinde durum böyledir. Bazı ülkelerde iç savaş sırasında
karşılaşıldı.
Savaşın ülkenin işgücü piyasası üzerindeki bir diğer etkisi de işçilerin ülke içinde sık sık
hareket etmesidir. Bunun nedeni, işyerinde çalışanların savaşa dahil olmaları ve bunun
sonucunda boş pozisyonlarının başka yerlerden personel alımını gerektirmesidir. Buna Dahili
İş Bölümü denir. 1939 ve 1945 arasında, Amerikan iş piyasasında yaklaşık 30 milyon işçi, bir
iç işbölümüne tabi tutuldu.
Çatışmalar ve savaşlar ülkenin işgücü piyasasını ve diğer alanları etkiledi. Çatışmalar
ekonomiyi doğrudan olumsuz etkiler.
Çatışmalar ve savaşlar ülkede enflasyona neden olur. Gıda fiyatları arttıkça paranın değeri de
artıyor. Enflasyon iç savaş sırasında daha yaygındır.
Artan çatışmalar, ülke nüfusunun reel ücretlerinde düşüşe yol açmaktadır. 1861-1865 ABD İç
Savaşı sırasında durum buydu. Savaş sırasında ülkede enflasyonun yükselmesi buna neden
oldu. Benzer bir olguya 1910-1920 Meksika İç Savaşı sırasında tanık olundu.
Çatışmalar ve savaşlar sırasında artan vergiler, ülke nüfusunun yaşam koşullarını olumsuz
etkiliyor. Bunun nedeni, bir yandan reel ücret düzeyindeki düşüş, diğer yandan bu ücretler
üzerinden alınan vergilerdeki artıştır.
Savaş ve vergiler arasında doğrudan bir ilişki vardır. Bu dönemde artırılan vergilerin
ayaklanmalardan sonra indirilmemesi, nüfusun yoksullaşmasına yol açmaktadır.
Savaş zamanında sendikaların rolü artıyor. Böyle zamanlarda çoğu fabrika ve fabrikada bu
yapılar oluşturulur. İşçilerin hak ve özgürlüklerini korurlar.
Savaşlar, çatışmalar, çatışmalar işgücü piyasasının yapısı, istihdam mekanizması üzerinde
olumsuz bir etkiye sahiptir. İstihdamda karışıklık var, yönetim süreci çok karmaşık. Bunun
sonucunda disiplin süreci sekteye uğramakta ve iş kazaları kaçınılmaz olmaktadır. Bu
dönemlerde sadece iş kazaları meydana gelmekle kalmaz, aynı zamanda hastalıkların işçiler
arasında yayılması da söz konusudur.
Ülkedeki çatışma sürecinin çok sayıda can kaybıyla sonuçlandığı aşikar. Ayrıca savaşın
patlak vermesiyle birlikte işletmelerin yıkılması ekonomiyi ciddi anlamda olumsuz etkilemiş,
can kayıpları olmuş, ekonomi zayıflamış, işsizlik yükselmiş ve işgücü piyasasında keskin bir
düşüş yaşanmıştır. Gecikmenin ana nedeni, çatışma sırasında vasıflı işçi ve uzmanların
ölümüydü.
Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş, Türkiye'ye beklenmedik bir sığınmacı akınına yol
açtı ve en çok istihdam piyasası etkilendi. Suriye başta olmak üzere sınır illerinde yaşayan
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vatandaşlar, Suriyeli mültecilerden birçok aşamada etkilenmiştir. Birkaç yıldır Türkiye'ye
sığınan Suriyelilerin sayısı 3 milyonu aştı. Belediye bu süreçte hem kamu kurumlarının
hazırlıksızlığı hem de yasal altyapı nedeniyle birçok sorunla karşı karşıya kalmıştır. Bu
nedenle Suriyeli mülteciler işgücü piyasasını doğrudan ve dolaylı olarak etkilemeye
başlamıştır.
Türkiye'ye göç eden Suriyeli mülteciler 3 gruba ayrılmaktadır. İlk grup, doktor, mühendis ve
büyük şehirlerde çalışan Suriyelileri içermektedir. İkinci grup, ikincil uzmanlığa sahip
mültecileri içerir. Son grup ise hiçbir niteliği olmayan ve daha düşük ücretle çalışan
Suriyelilerdir. Son grup, ekonomi ve işgücü piyasası için temel sorundur. World Employment
Social Outlook-Trends tarafından 2015 yılında yayınlanan istatistikler, 2015-2020 yıllarında
Türkiye ekonomisinde ve işgücü piyasasında eşitsizliğin artacağını, büyüme hızının
yavaşlayacağını ve bunun sonucunda işsizliğin küreselleşeceğini göstermektedir.
Suriyelilerin Türkiye'yi bu alanda beklenenden fazla etkilemesinin temel nedenlerinden biri
Avrupa toplumlarında var olan “Refah Şovenizmi”dir. Avrupa ülkeleri belli bir refah
düzeyine ulaştıklarından dış etkenlerin yarattığı sorunlar nedeniyle refah sistemini daha da
kötüleştirmek istemiyorlar, AB ülkelerine sığınamayan Suriyeliler Türkiye'ye taşınma kararı
aldı. Bu durum işgücü piyasasını çeşitli nedenlerle etkilemiştir. Mültecilerin işgücü piyasası
üzerindeki olumsuz etkisinin temel nedenlerinden biri Suriyeli sığınmacılara yönelik
tedbirlerin eksikliğidir.[ ]
Mesleğin genel sonuçlarını değerlendirmek karmaşık bir süreçtir. Bunu ayırt etmek için
ekonomik ve sosyolojik alanları sektörlere ayırmak gerekir.
Hasar ve kayıpların değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır.
1) Alan veya sektörlerdeki ön işgal durumunun tespiti
2) İşgalden sonra meydana gelen hasarın tespiti
3) İşgalin olumsuz sonuçlarının cumhuriyete verdiği genel zararın tespiti
İşgal öncesi ve sonrası sonuçlar karşılaştırılarak kayıp ve hasar tahminleri belirlenir. Kayıp ve
hasara yol açan savaşlar ülkenin sosyo-ekonomik durumuna ciddi zararlar vermektedir.
1980'lerden itibaren Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı toprak iddiaları başladı. Davaların ilk
yıllarında birçok yurttaşımız Ermenistan ve Hankendi'nden ihraç edildi. Süreç ilerledikçe
Ermeniler, cumhuriyetimizin toprak bütünlüğünü sorgulamaya çalıştılar. Sonuç olarak, farklı
yıllarda 12 bölge işgal edildi. Buna Hankendi, Hocalı, Şuşa, Laçin, Hocavend, Kelbecer,
Ağdere, Ağdam, Cebrayil, Fuzuli, Kubadlı, Zengilan ilçeleri dahildir. İşgal sırasında binlerce
insan öldürüldü. Sadece Hocalı Soykırımı sırasında 600'den fazla sivil öldürüldü. [1 ]
Cumhuriyetimizin toprakları yaklaşık 30 yıldır işgal altındadır. BM, topraklarımızın işgalden
kurtarılmasını talep eden dört karar kabul etti. Ancak Ermeni hükümeti bu kararların
gereklerine uymayarak topraklarımızı işgal etmeye devam etti. Ancak iki ülke arasında 27
Eylül 2020'de başlayan savaş Ermeni ordusuna ağır bir darbe vurdu. Buna dayanamayan
düşman ülkenin ordusu 10 Kasım 2020'de yenildi ve üçlü bir anlaşma imzalandı. Anlaşma
Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan liderleri tarafından imzalandı. Anlaşmaya göre işgal
altındaki topraklarımız tamamen işgalden kurtarıldı.
Bilindiği gibi Azerbaycan'da bu alanlarda iki ekonomik coğrafi bölge bulunmaktadır. Bunlar
Kelbecer-Laçın ve Yukarı Karabağ ekonomik bölgeleridir.
Bu bölgedeki sanayi ve inşaat malzemelerinin yüzde 35'inden fazlası Yukarı Karabağ
ekonomik coğrafya bölgesine düşüyordu. Kelbecer-Laçın ekonomik bölgesinde bu alan
nispeten az gelişmiştir. Bu bölge maden sularının bolluğu ile ünlüdür. 1980'li yıllarda
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Kelbecer bölgesinde pınar sayısının fazla olması nedeniyle buraya su dolum tesisi yapılmıştır.
Tesis günde 100.000 litre su üretebildi. Ancak Ermeni işgalinden sonra bu bitki bir harabe
haline geldi.
Elbette Ermenilerin bu yıkımları cumhuriyete büyük zarar verdi. Aynı zamanda Ermeniler,
Azerbaycan'a ait 4 havaalanını ve çok sayıda demiryolunu ele geçirdiler. Yukarıda belirtilen
istatistikler, Karabağ bölgesindeki altyapının ne kadar yüksek olduğunu göstermektedir.
Sadece düşmanın işgal sırasında 300'den fazla sanayi tesisini tahrip ettiğini not edebiliriz.
Karabağ bölgesinde sadece ağır sanayi gelişmemiştir. Orada gıda ve hafif sanayide gelişti.
Ülkedeki en yüksek ham ipek üretimine sahipti. Ayrıca Karabağ bölgesi şarapçılık açısından
ülkenin önde gelen bölgelerinden biriydi. Ancak Ermeniler tarafından işgal edilmesi hem
sanayinin hem de haberleşmenin yıkımına yol açmıştır.
İşgal sırasında zarar görebilecek bir diğer alan ise tarımdır. Tarım, herhangi bir ülkenin ana
ekonomik sektörüdür. Tarım, cumhuriyetimizde gelişmiş alanlardan biridir. Ve Karabağ'da.
Bunun temel nedenlerinden biri, 1960'lı yıllardan itibaren Dağlık Karabağ'da bu alana artan
ilgidir. Bu alanlarda gelişimi için uygun bir fırsat var. Ancak buranın Ermeni silahlı
kuvvetleri tarafından işgal edilmesi gelişmeyi tamamen engellemiştir. Bu toprakları işgal
ettiklerinde yüzlerce çiftliği tamamen yok ettiler. Bunlar aşağıdaki tabloda da görülebilir.
Tablo1
İşgal altındaki
topraklar

Devlet çiftlikleri

Tarım işletmeleri

Kolektif çiftlikler

DQMV

110

52

47

Kelbecer - Laçın

102

33

39

Yukarı Karabağ

99

43

49

Mənbə: (https://files.preslib.az/site/karabakh/gl1.pdf) səhifə 106
Dağlık Karabağ'dan 600.000'den fazla yerinden edilmiş kişi var. Bölgelerini değiştirmek bu
ÜİYOK'ler için ciddi bir sorun.
Dağlık Karabağ'da tarım ve hayvancılık gelişmiştir. Bu alanlar tahıl, pamuk, patates, bağcılık,
et, süt, yumurta, yün ve koza üretiminde ön plandaydı. Bu alanlarda yıl içinde üretilen ürün
miktarları aşağıdaki gibidir.
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Tablo 2
İşgal
altındaki
topraklar

Pamuk

Patates

Tahıl

Üzüm

Yumurta

Et

Barama

Süt

(dk ton)

(bin
ton)

(bin
ton)

(bin
ton)

(bin adet)

(bin
ton)

(bin ton) (bin
litre)

---------

2765

100

71,8

11,1

10,2

89,0

36,5

---------

165

15,3

19,2

---------

3.6

96,4

13

20,5

18

82,1

143,3

3,4

5,6

661

26

DQMV

Kelbecer
- Laçın
Yukarı
Karabağ

Mənbə: (https://files.preslib.az/site/karabakh/gl1.pdf) səhifə 107
İşgalden sonra tüm bu göstergeler düştü veya tamamen yok edildi. İşgal sırasında 150'den
fazla şaraphane, 3.400'den fazla traktör, 7.000'den fazla su tesisi, 650 bin hektar yaralı arazi
ve binlerce kilometreden fazla tarımsal sulama kanalı tahrip edildi.
Ermenistan'ın 1988'den beri Azerbaycan'a yönelik toprak iddiaları, ülkemizin tarihi
eserlerinin yok edilmesinin zeminini hazırlamıştır. Ülkemize ait Azıh ve Taglar mağaraları
askeri üs olarak kullanılmaktadır. Ayrıca Uzerlitepe ve Garakopek mağaraları da aynı amaçla
işletilmektedir. Aynı zamanda nefret edilen Ermeniler mezarlıklarımızı, camilerimizi,
türbelerimizi ve anıtlarımızı vahşice tahrip ettiler.
İşgal altındaki topraklarda Cumhuriyetimizin turizm potansiyeline
vurulmuştur. Ülkemizin birçok turisti önemli tarihi eserlere el koymuştur.

güçlü

darbeler

Bilindiği gibi Karabağ'ın coğrafi konumu çok elverişlidir. Bir yanda dağlar, diğer yanda
ormanlar ve en önemlisi muhteşem havası nefes kesici. Kelbecer, Şuşa ve diğer bölgelerin
turizm potansiyeli çok yüksekti.
Kelbecer'de tarihi eser Zar dükkanı var. İşgalden sonra işgalci Ermeni ordusu burayı askeri üs
olarak kullanmıştır.
Kelbecer'de ayrıca sıcak bir maden suyu kaynağı vardır. Baharın diğerlerinden farklı olması
şaşırtıcılığını arttırmıştır. Dağlık Karabağ, turizm ve mineraller açısından zengin bir bölgedir.
Kelbecer bölgesi altın ve cıva açısından da zengindir. Ermeni işgalinden sonra tüm bu
kaynaklar işgal edildi. Bölgenin işgali sırasında 160'tan fazla altın, cıva, bakır, kurşun, çinko,
çimento, yapı taşları, perlit, maden suyu ve diğerleri bulunmaktadır.
İşgal sonucunda mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu bölgelerde işgücü
piyasasının yapısındaki değişikliklerin incelenmesi
İstihdam stratejisinin uygulanmasının ardından ÜİYOK'lere odaklanma artmıştır. Onlara artan
ilgi, yoksulluğu ve işsizliği azalttı. İşsiz ÜİYOK'lerin sayısı en aza indirilmiştir. İşsizlik yıllar
içinde dinamik olarak değişti. Yıllar içinde, istihdam edilen ÜİYOK'lerin sayısı dinamik
olarak değişti. Bu, aşağıdaki tabloda görülebilir.
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Tablo 3 İşgal altındaki bölgelerde çalışan sayısı (bin olarak)
Yukarı Karabağ ekonomik
bölgesi

41,4

42,7

44,1

43,0

41,0

40,9

42,5

Cebrail ilçesi

5,2

5,0

4,7

4,3

4,3

4,2

4,3

Fuzuli ilçesi

8,8

9,5

10,7

10,7

10,7

11,0

9,9

Ağdam ilçesi

14,3

15,2

15,9

14,7

13,0

13,1

14,0

Tatar bölgesi

8,2

8,0

7,8

8,5

8,3

8,0

7,7

Hocalı ilçesi

1,0

1,1

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Şuşa ilçesi

2,6

2,5

2,3

2,1

2,1

2,0

3,9

Hocavend ilçesi

1,3

1,4

1,5

1,5

1,4

1,4

1,5

Hankendi şehri

-

-

-

-

-

-

-

Kelbecer-Laçın ekonomik
bölgesi

19,9

20,7

20,5

19,5

18,8

18,1

18,0

Kelbecer ilçesi

5,9

6,3

6,6

6,7

6,2

6,2

6,2

Laçın ilçesi

6,6

7,3

7,3

6,5

6,5

6,5

6,5

Kubadlı ilçesi

3,7

3,6

3,5

3,4

3,4

3,2

3,1

Zengilan ilçesi

3,7

3,5

3,1

2,9

2,7

2,2

2,2

dahil olmak üzere:

dahil olmak üzere:

Mənbə: https://www.stat.gov.az/source/labour/
Tablodan da görüleceği üzere çalışan sayısı bir büyüme trendine sahiptir. Ayrıca işgal
altındaki bölgelerdeki nüfusun istihdam oranı da yıldan yıla artmıştır. Ekonomik bölgelerde
istihdam edilen kişi sayıları aşağıda gösterilebilir.
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Tablo 4. Ekonomik bölgelere göre istihdam edilen nüfus sayısı (bin kişi)
ekonomik bölgeler

2010

2015

2016

2017

2018

2019

Yukarı Karabağ ekonomik
bölgesi

260,6

283,4

288,7

292,3

294,1

296,5

Kelbecer-Laçın ekonomik
bölgesi

107,2

118,2

120,4

121,8

122,2

123,1

Mənbə: https://www.stat.gov.az/source/labour/
Araştırmalara göre Dağlık Karabağ'da en gelişmiş sanayiler tarım ve ağır sanayi idi. Orada,
tahıl yetiştiriciliği, bağcılık, koza, pamuk, patates yetiştiriciliği ile et, süt ve yumurta üretimi
oldukça gelişmiştir. Ağır sanayide, metalurji endüstrisinin hem demir dışı hem de demirli
metalurji sektörleri iyi gelişmiştir.
Anket sonuçlarına göre nüfusun bir kısmının işgalden önce ağır sanayide çalıştığını
görebiliyoruz. Orada maden yataklarında çalıştılar ve yoğun bir yaşam sürdüler. Ancak işgal,
nüfusun anavatanlarından kovulmasına ve iş kaybına yol açtı. İşgalin aktif aşamasından sonra
nüfus elbette bu alanda çalışamayacak. Çünkü bulundukları il ve bölgelerde aynı potansiyele
sahip çok fazla sektör yok. Bu nedenle işgalden sonra nüfusun çoğu meslek değiştirmek
zorunda kaldı. Çoğu insan ulaşım, hizmet, inşaat, ticaret, turizm, askeri ve hafif sanayide
çalıştı.
Anketin sonuçlarına bakarsak, günümüzde çoğu insanın mesleğini değiştirmek istemediğini
görebiliriz. Sadece günlük olarak çalışan insanlar çalıştıkları sektörleri değiştirmeleri
gerektiğini düşünürler. Anket 250 ÜİYOK arasında gerçekleştirildi. Sonuçlara göre,
katılımcıların %30'u mesleklerini değiştirmeyi kabul ediyor. Geriye kalan %70 ise hayatlarını
yaptıkları işte sürdürmek istemektedir.
Bölgeye dönüş konusu önemli noktalardan biridir. Yeni uzmanlıkların yaratılması, işgücü
piyasasının gelişmesinde ana faktörlerden biridir. Orada işgal öncesi çiftliklerin restorasyonu,
insanların geçim kaynakları için faydalı olabilir. Bu grup, şu anda kırsal alanlarda yaşayan
mültecileri ve yerinden edilmiş kişileri içermektedir. Çünkü kentsel alanlarda yaşayan
insanların bir anda bölgeye dönmesi ve tarımla uğraşması zor olabiliyor. Bu nedenle, yeni
uzmanlık türlerinin geliştirilmesi önemlidir. Bölge turizm açısından oldukça elverişli bir
rahatlama ve iklime sahiptir. Bu alanın gelişimi, geri dönen insanlar için yeni bir uzmanlık
türü olabilir. Hizmet sektörünün gelişmesi için koşullar olacaktır. Hizmet sektöründeki
personelin uzmanlık düzeyinin daha da yükseltilmesi ile bu alanda başarılı olunması mümkün
olacaktır.
Bildiğimiz gibi, ÜİYOK'lerin yeniden yerleşim süreci Dağlık Karabağ'ın tamamen
kurtarılmasından sonra başlayacak. Buna dayanarak, orada yeni istihdam yaratılacağına şüphe
yoktur. Elbette bu kararlar devlet tarafından analiz edilecek ve belirli kararlar alınacaktır.
Nüfusa göre, ağır sanayi, tarım, turizm, sağlık, eğitim, hizmetler ve mühendisliğin gelişmesi
için uygun koşullar vardır. Buna dayanarak, bölgedeki nüfusun bu sektörlerde istihdamının
sağlanması yerinde olacaktır.
Anket, nüfusun bölgeye geri dönme kapasitesini inceledi. Ankete katılanların çoğunluğu
Dağlık Karabağ'a dönmeyi dört gözle beklediklerini söyledi. Ankete katılanların yüzde seksen
dördü süreç hakkında olumluydu. İnsanların sadece %16'sı gerilemeye karşı olumsuz bir
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tutum sergiledi. Bunun temel nedeni yaşadıkları bölgelerdeki yaşam koşullarının çok iyi
olmasıydı.Bildiğimiz gibi bugün Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri Dağlık Karabağ'a dönüş
konsepti üzerinde çalışıyorlar. Bazı resmi kaynaklara göre iade kavramı üç aşamadan
oluşacak. İlk etapta Cebrail, Ağdam ve Fuzuli ilçelerinin restore edilmesi planlanıyor. İkinci
aşamada Kubadlı, Kelbecer, Zengilan, Laçın ilçelerinin restorasyonu, son aşamada ise Şuşa,
Hocavend ilçeleri ve Gazah'ın kurtarılmış yedi köyünün restorasyonu öngörülmüştür. Ayrıca
bölgeye dönen insanlar bir takım alanlarda fayda sağlayacak. Ayrıca devlet kurumlarında
çalışanların maaşlarına yüzde 50'ye varan oranlarda eklenecek. Ayrıca tarımda çalışan kişilere
tek seferlik yardım sağlanması planlanmaktadır.
İade Konsepti ile ilgili diğer bilgiler daha çok resmi kaynaklara dayanmaktadır. Kurtarılan
bölgelere dönüş, özel bir program temelinde gerçekleştirilecek. Bu amaçla devlet birçok proje
üretmiştir. Planlanan projeler, gelecekte orada yaşayan insanlar için uygun koşullar
yaratacaktır. "Büyük Dönüş" planı, köylerin ve şehirlerin tamamen restorasyonuna
dayanmaktadır. İyileşme planı sistematik olarak ve dünya standartlarına uygun olarak
uygulanacaktır. Dağlık Karabağ bölgesini restore etme planı, akıllı köylerin ve akıllı
şehirlerin oluşturulmasını öngörüyor. Bu konuda şimdiden birçok çalışma yapılıyor. Bu tür
köylerin ve şehirlerin yaratılması, dünya deneyimini, dünya bilgi veritabanını kullanacaktır.
Bölgenin restorasyon planı, halkın devlet kurumlarıyla ilişkilerinin kurulmasını sağlayacaktır.
Ortaya çıkabilecek sorunları en kısa sürede çözmek için tasarlanmış bir prensiptir.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir konuşmasında Dağlık Karabağ bölgesinde sağlanacak
kalkınma anlayışının diğer bölgelerde de uygulanacağını kaydetti. Buda yakın gelecekte
ülkede akıllı köylerin ve akıllı şehirlerin artacağı anlamına geliyor.
Büyük geri dönüşün ana hedeflerinden biri işgücü piyasasıdır. Bölgedeki işgücü piyasasının
geliştirilmesi için nüfusa vergi avantajları sağlanacak, iş yapmak isteyenler için koşullar
oluşturulacak - bir kerelik yardım sağlanacak, yatırımcılar için fırsatlar yaratılacak,
yatırımcılar için fırsatlar yaratılacak. iş bulmakta güçlük çekenler istihdam edilecektir. Bütün
bunlar bölgenin hızla canlanmasına katkıda bulunabilir. Ayrıca bölgenin ekonomik
potansiyelini artırmak için mevcut firma, işletme, fabrika ve tesisler restore edilecektir.
Yapılacak iş sonrası beklenen sonuçlar yüksektir. Her şeyden önce, işgücü piyasasının
canlanacağı güçlü bir ekonomik potansiyel olacağını görebiliyoruz. Sonuç olarak, oraya
yerleşecek insanların müreffeh bir yaşam sürmeye devam edeceklerine dair güçlü bir inanç
var.
KURTARILMIŞ BÖLGELERE DÖNÜŞ SIRASINDA İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ VE
İSTİHDAMDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN NASIL ELE ALINACAĞINA DAİR
PERSPEKTİF YÖNERGELERİ
Kurtarılmış topraklara geri dönme planı, ülkenin karşı karşıya olduğu ana görevlerden biridir.
Bunun için bugün hazırlıklar yapılıyor. Ayrıca bölgede daha önce var olan ormanların
restorasyonu da başarıyla uygulanmaktadır.
Kurtarılan topraklara dönüşü sağlamak için orada konut altyapısı yapılmalı, yeni eğitim
kurumları, sağlık merkezleri kurulmalı ve istihdam alanında güçlü bir şekilde geliştirilmelidir.
İşgalden önce bölge tarım ürünleriyle ünlüydü. Orada çeşitli tarım ürünleri üretildi. Tahıl,
koza, bağcılık, et, süt ve yumurta üretiminde cumhuriyette ilk sıradaydı.
Bölge mineralleri ile adından söz ettirmektedir. Cıva, altın, gümüş, bakır, molibden, kurşun,
çinko, kömür, alçı, talaş, demir dışı taşlar vb. Zengindir. Minerallerin bolluğu nedeniyle ağır
sanayide olduğu kadar hafif sanayide de iyi gelişmiştir. Nüfusun çoğunluğu işgücü
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piyasasında bu alanda çalışmıştır. İşgalin ağır sonuçları nedeniyle bölgedeki bu sanayiler
neredeyse tamamen yok edildi. Bugünün getirisi, bu endüstrileri restore etme planına
dayanıyor. Bunu yapmak için aşağıdaki aşamalardan geçmeniz gerekir.
1. Dağlık Karabağ'ın yıkılan altyapısı restore edilmelidir. restorasyon
Süreç, öncekinden daha iyi bir konsepte dayanmalıdır.
2. Bölgede yeni yolların yapılması önemli bir faktördür. Buda kendisi
altyapının bir parçasıdır. Bugün orada "Zafer Yolu" inşa ediliyor. Ayrıca başka bölgelere
giden yollar da gündemde.
3. Bildiğimiz gibi Dağlık Karabağ bölgesi mineraller açısından zengindir. Orada
Yeni araştırmalar yapılırsa yeni maden yatakları keşfetmek mümkündür.
4. Yerli, yabancı, uluslararası deneyimi kullanmak için endüstriyel toparlanma süreci gerekli.
Bölgede tarımı geliştirmek zor bir iş değil. Dağlık ve dağlık alanlar, hem sulama hem de şeker
kamışı ekimi için mükemmel koşullara sahiptir. Bağımsızlığın ilk yıllarında Dağlık
Karabağ'da tarımda kazanılan deneyim, cumhuriyetin diğer bölgelerine aktarıldı. Her
bölgenin toprak, hava ve su tipine bağlı olarak bu deneyler uygulanmış ve geliştirilmiştir.
Günümüzde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi gündemde olan konulardan biridir.
Nüfusa uygun arazilerin sağlanması, insanlara yardım olarak irili ufaklı boynuzlu hayvanların
sağlanması, arıcılığın geliştirilmesi için arıcılığın geliştirilmesi, sanayilerin bölgelere göre
uzmanlaşması gibi insanların kurtarılmış alanlara geri dönmesi için koşulların yaratılması,
tüm bunlar, Bölgede tarımı canlandırmak.. Her birinin uygulanması, bölgedeki istihdam
piyasasının gelişimi üzerinde çok güçlü bir etkiye sahip olacak, ancak aynı zamanda ülkeye
gıda kaynakları sağlamayı da kolaylaştıracaktır. Yoğun bir geliştirme yoluyla verimliliği
artırarak gelecekte gıdayı dünya pazarına ihraç etmek de mümkün olacaktır.
Dağlık Karabağ'da tarımsal hayvancılığın gelişimi için güçlü bir potansiyel bulunmaktadır.
Oradaki irili ufaklı boynuzlu hayvan sayısı artırılarak, kellesini kaybetmiş ailelere yönelik
imtiyaz programlarının geliştirilmesi ve meraların artması, hayvancılığın gelişimine doğrudan
olumlu etki yapacaktır.
Yenilikler, yenilikçi ekipman ve teknolojiler bu tür alanların gelişimi için önemli bir
faktördür. Araştırarak ve araştırarak bunları elde etmek mümkün olacaktır. İndirimli ekipman
alımı, fason üretim, modern ekipman ve teknolojiler kullanılarak yenilikçi imkanların
artırılması devletin odak noktasında olacak.
Yukarıdakilerin hepsini genel olarak birleştirirsek, bölgedeki işgücü piyasasının ve üretimin
geliştirilmesi için aşağıdaki önerileri sıralayabiliriz.
1. Kurtarılmış bölgelerde tarım sektörünün gelişimi için üretim ve kontrol ajansların
kurulması
2. Farklı ülkelerde kazanılan yoğun tarımsal üretim uygulamaları uygulama
3. Ermenistan sınırındaki komşu bölgelerde ve köylerde bu alanda risk bir program
hazırlamak
4. Bölgedeki tarım alanlarının özel sigorta türleri ile sigortalanması
5. Bölgede özellikle tarımda kalkınma fonu yaratılış
6. Özellikle kurtarılmış bölgelere yatırımcıları çekmek için projelerin, programların
geliştirilmesi
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7. Su sorunu olan bölgelerde sulama sorunlarının yoğun çözümü yapımı
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GİRİŞİMCİLİK, EKONOMİK KRİZ VE İŞSİZLİKTEN KAYNAKLANAN
SORUNLARI ÇÖZEBİLİR Mİ?
CAN IT SOLVE ENTREPRENEURSHIP THE PROBLEMS ARISING FROM ECONOMIC
CRISIS AND UNEMPLOYMENT?
Dr. Öğr. Üyesi Adeviye ERDOĞAN
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu,
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, Merkez, Isparta
ORCID NO: 0000-0002-5996-7334
ÖZET
Bu çalışmada ekonomik krizlerin ve işsizliğin bireyler ve toplum üzerinde oluşturduğu
olumsuz etkileri en aza indirmek için girişimciliğin çözüm olup olamayacağı
araştırılmaktadır. Araştırma nitel araştırma olarak tasarlanmıştır ve amaçlı örneklem
türlerinden olan kartopu örnekleme kullanılmıştır. Bu kapsamda, çeşitli sebeplerle kendi işini
kurmuş olan girişimcilerle görüşülerek, hazırlanmış olan açık uçlu sorular kendilerine
yöneltilmiştir.
Araştırma sonucunda, girişimcilerin işsizlik ve ekonomik krizlere bakış açıları, işsizlik
sorununa yönelik çözüm önerileri, girişimciliğe engel olan sorunların yanı sıra girişimcilerin
sahip olmaları gereken özellikler ve girişimcilerin girişimci olmak isteyenlere tavsiyeleri elde
edilen verilerin kodlanması ve analiz edilmesi ile ortaya konulmuştur.
Bireyler, toplumlar ve ülkeler için çok önemli olan girişimciliğin ne kadar önemli olduğunu
ortaya koymak adına, yapılan araştırmanın girişimcilere, işsizlere, konuyla ilgilenenlere ve
araştırmacılara faydalı olacağı değerlendirilmektedir.
Anahtar Kelimeler: İşsizlik, Girişimcilik, Ekonomik Kriz.
ABSTRACT
It is investigated in this study whether your entrepreneurship can be a solution in order to
minimize the negative effects of economic crises and unemployment on individuals and
society. The research was designed as qualitative research and snowball sampling, which is a
purposeful sampling type, was used. In this context, open-ended questions prepared by
interviewing entrepreneurs who have established their own business for various reasons have
been directed to them.
As a result of the research, the data obtained were coded and analyzed. In the research have
been revealed entrepreneurs' perspective on unemployment and economic crises, solutions to
the problem of unemployment, problems that prevent entrepreneurship, as well as the
characteristics of entrepreneurs and recommendations of entrepreneurs to those who want to
become entrepreneurs.
It is considered that the research conducted to reveal the importance of entrepreneurship,
which is very important for individuals, societies and countries, will be beneficial for
entrepreneurs, unemployed, interested people and researchers.
Keywords: Unemployment, Entrepreneurship, Economic Crisis.

KONGRE KİTABI

17

www.gapzirvesi.org

GİRİŞ
Günümüzde, girişimcilik, ekonomik büyüme ve kalkınmanın yapıtaşlarından biridir.
Girişimcilik olmadan yenilik ve yaratıcılık olmaz denilebilir. Bir ülkede rekabeti tetikleyen
girişimcilik ne kadar gelişir ve ilerlerse o ülkedeki ekonomik büyüme ve kalkınma da o
oranda gelişir. Refah ve gelişmişlik düzeyi de artar. Eğer bir ülkede girişimcilik yeterli
değilse o ülkede ekonomi ve refah seviyesi de düşüktür. Aslında “girişimci” kendi çıkarlarını
en üst seviyeye çıkarmaya çalışan ve bu sebeple de risk üstlenen kişidir. Fakat bunu yaparken
topluma da katkı sağlamaktadır (Aktan, http://www.canaktan.org/yonetim/kobi/girisimcilikteorisi/girisimcilik-onemi.htm). Ülkemizde ve dünyada var olan işsizlik sorunu ekonomik
krizlerle birlikte değerlendirildiğinde girişimciliğin önündeki en büyük problemler olarak
ortaya çıkmaktadır. Ekonomik krizler girişimci olmak isteyenleri engellediği gibi hali hazırda
girişimci olan kişilerin de işlerini feshetmelerine yol açmaktadır. Bu sebeplerle de girişimci
olmak isteyenler girişimciliğin tanımında olan “risk alma” ve “cesur olma” davranışlarını bir
anlamda yerine getirememektedir. Küresel ekonomik krizlerin dünya ölçeğinde işsizliğin en
önemli nedenlerinden birisi olduğu görülmektedir (Afşar, 2011: 144). Bu bağlamda;
araştırmada, girişimciliğin ekonomik krizler ve işsizlikten kaynaklanan sorunlara çözüm olup
olamayacağı araştırılmaktadır.
Girişimci(lik)
Girişimci genel anlamda girişimcilik faaliyeti gösteren girişimde bulunan kişi olarak ifade
edilebilir (Long, 1983: 47). Toplumda girişimcilere atfedilen birtakım özellikler vardır; bu
özellikler insanların çeşitli ihtiyaçlarını sezme ve bu ihtiyaçları giderebilecek mal ve
hizmetleri üretebilme, risk üstlenmekte tereddüt etmeme, farklı olan iş ve fikirlerin peşinden
gidebilme, atılganlık ve beceriklilik gibi niteliklerdir (Güney,2008: 55).
Girişimcilik ise fırsatlardan yararlanmak, problem ya da fırsatları fark etmek, problemlere
çözüm üretmek ve ihtiyaçları ortadan kaldırmak için bir takım faaliyetlerde bulunmak,
faaliyette bulunurken de risk üstlenerek yenilik ortaya koymak ve üretim faktörlerini bir arada
bulundurmaktır (Ürper vd., 2012: 4).
Avşar, (2007: 4) tarafından girişimcilik, “pazardaki niş noktaları görerek, fırsat olarak
değerlendirdiklerini proje olarak uygulamaya geçirmek” olarak tanımlamaktadır. Girişimcilik
kavramını ilk ortaya koyan bilim adamlarından biri olarak bilinen Schumpeter (1998)’e göre
girişimcilik “ ekonomik kalkınmada temeldir ve aslında girişimcilik yeni bileşenlerin bir
araya getirilmesidir”.
Ekonomik Kriz
Kriz Yunanca bir kelimedir, “karar, hüküm, hastalığın dönüm noktası” anlamlarına
gelmektedir. Fransızca’da ise “buhran” anlamına gelmektedir. Kriz, sağlık bilimlerinde sıkça
kullanılan bir terim olsa da sosyal bilimlerde de sıklıkla kullanılan terimlerden biri olarak
karşımıza çıkmaktadır (Bilge, 2009: 3).
İktisat alanında Fransızca kökeninden gelen “beklenilmeyen ve öncesinde sezilemeyen,
aniden ortaya çıkarak var olan araç, amaç ve planları tehlikeye sokan gerilim durumunu,
‘bunalımı’, ‘çöküntüyü’, ‘depresyonu’, ‘patlamayı’ ve ‘buhranı” ifade etmektedir (Peten,
2003: 2).
Ekonomik kriz; aniden ve hiç beklenmeyen bir anda ortaya çıkarak hem işletmeleri hem de
bireyleri derinden etkileyen yıkıcı ve bozucu etkiler oluşturmaktadır. İşsizlik; çalışmak
istediği halde iş bulamama durumudur. Hem ekonomik krizlerin hem de işsizliğin toplum ve
bireyler üzerinde olumsuz etkileri olduğu çok sayıda çalışmayla ortaya konulmuştur (Aktan,
Şen, 2002; Kibritçioğlu, 2001; Susam ve Bakkal, 2008; Çondur ve Bölükbaş, 2014; Aktaş,
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2017; Ünlü, 2017; Case, 2008; Jansen ve Uexkull; 2010) ve bu konularda araştırmalar devam
etmektedir.
İktisat alanında daha çok ekonomik kriz olarak kullanılan kriz kelimesinin genel bir tanımını
yapmak zordur. Ekonomik krizin tanımını yapabilmek ve daha da önemlisi anlayabilmek için
öncelikle ekonomik krizin özelliklerini bilmek gereklidir.
Ekonomik krizlerin özellikleri (Aktan ve Şen, 2002: 1):
•Ekonomik kriz, ani olarak, öncesinde tahmin edilemeyen, hiç beklenmeyen bir zamanda
ortaya çıkar.
•Ekonomik krizlerin etkileri belirli bir seviyenin üstünde olduğu zaman ancak ortaya çıkar.
•Ekonomik krizin ortaya çıkmasıyla, bireyler, şirketler, ülkeler için problemler, gelecekle
ilgili kaygılar, tehdit, güvenmeme, karışıklık gibi negatif durumlar meydana gelir.
•Ekonomik krizler bireyler, firmalar ve devletler için tehditler oluşturmasının yanında,
beklenmeyen fırsatları da meydana getirebilen olağandışı değişikliklere sebep olabilir (Bilge
ve Coşkun, 2009).
Bu özellikler göz önünde bulundurularak, ekonomik kriz çeşitli yazarlar tarafından aşağıdaki
şekillerde tanımlanmaktadır:
On dokuzuncu yüzyıl öncesine bakıldığında ekonomik krizlerin sebepleri genellikle
savaşların sonucunda ortaya çıkan bozulmalar, kötü iklim koşulları yüzünden tarımın
dolayısıyla ürünlerin kötü olması ve yine bunun neticesinde açlık ve yoksulluğun meydana
gelmesiyle yaşanan kıtlıklar ve devletlerin uyguladığı yanlış politikalar olarak ifade edilebilir.
On dokuzuncu yüzyılda yaşanan ekonomik krizler, tüm bu sebeplerin yanında dünyanın
çeşitli yerlerine yatırım yapan devletlerin uyguladıkları yanlış politikalar ve
başarısızlıklarından dolayı ortaya çıkmıştır. Yirminci yüzyılda yaşanan ekonomik krizler ise
sanayileşmenin de ortaya çıkmasıyla, artık devletlerin bütün dünyada faaliyet göstermeleri, bu
faaliyetler neticesinde ticari ilişkilerinin artması ve finans merkezlerinin ortaya çıkması ile
çok farklı boyutlar kazanmıştır. Özellikle, ikinci dünya savaşından sonra küreselleşmenin
etkisiyle herhangi bir bölgede, ülkede veya toplumda gerçekleşen, ya da henüz
gerçekleşmemiş ancak gerçekleşebilecek olayların dünyanın neredeyse tamamını çok hızlı bir
şekilde etkilemesi neticesinde ekonomik krizlerin nedenleri tamamen şekil değiştirmiş ve bu
nedenler de daha çok finansal nedenleri oluşturmuştur (Bilge ve Coşkun, 2009: 27).
Ekonomik Krizlerin Nedenleri ve Oluşumu
Küreselleşme sebebi ile herhangi bir ülkede yaşanan ekonomik kriz, en çok ülkenin birebir
ekonomik ilişkilerde bulunduğu ülkeler olmak üzere tüm dünyayı da etkiler. Bu durumda
ülkeler arasında bir takım savunma faaliyetleri sonucu krizin ortaya çıktığı ülkede, ihracatın
daralması, finans piyasalarındaki tedirginlik ve belirsizlikler gibi sebeplerle olumsuzluklar
artar. Bu etkiler, işgücü piyasalarını, sağlık, sosyal yardım, eğitim gibi harcamalara yapılan
kısıtlamalar bütçe daralması dolayısıyla yoksulluk ve gelir dağılımındaki değişimlere sebep
olmaktadır (Koyuncu ve Şenses, 2004: 4-13).
Işsizlik
İşsizlik, artan sömürü, iş koşullarının kötüleşmesi, işin değersizleşmesi ve niteliksizleşmesi,
sınıfın parçalanması ve atomizasyonu, sermayeye olan bağımlılığın artması sınıf
bileşimindeki bozulma, türdeşliğin azalması, sınıf içi kutuplaşmanın derinleşmesi,
örgütsüzleşme ve artan yabancılaşmadır (Öngen, 2005: 57).
İşsizlik sözlük anlamıyla işsiz kalma, iş bulamama durumudur (TDK). İşsizlik olgusu her
dönemde az gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomileriyle birlikte gelişmiş ülke
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ekonomilerini de tehdit eden bir olgudur. Her ne kadar bu ülkelerin sosyo-ekonomik
yapılarına ve gelişmişlik düzeylerine göre farklı nedenlerle ortaya çıksa ve farklı sonuçlara
yol açsa da genel olarak iki temel nedene dayanır. Bunlardan birinci neden talepte yaşanan
eksiklik, ikinci nedense emeğin arzı ile talebi arasındaki uyumsuzluklar veya emeğin
pazarındaki organizasyon bozukluklarıdır. Bu nedenler aynı zamanda işsizlik olgusunun farklı
türlerinin de belirleyicisidir (Başterzi,1996: 10). Bu ise, işsizlik türlerinin ve nedenlerinin
dikkate alınmasıyla, ortaya konması ve irdelenmesi ile anlaşılabilir.
İşsizlik Türleri
İşsizlik olgusu farklı türler içeren bir yapıya sahiptir (Ayvaz, 1990: 18). Bu türler ile ilgili
çeşitli yaklaşımlar vardır. Demografik özellikler kullanılabileceği gibi kişisel özellikler ya da
coğrafi konum, meslek ve işsizlik süresi gibi bir sınıflandırma yapılabilir (Bozdağlıoğlu,
2007).
İki temel işsizlik vardır. Bunlar; gizli işsizlik ve açık işsizlik olarak ifade edilmektedir.
Gizli işsizlik, çalışıyor görünmelerine rağmen, işgücünün üretimde yer almaması durumudur.
Çoğunlukla tarım kesiminde, aile işletmelerinde, marjinal kesimlerde görülür (Başterzi, 1996:
49). Böyle bir işgücünün toplam üretime hiçbir katkısı yoktur. Bu tür işsizliğin sebebi talep
eksikliğinden çok (Eyuboğlu, 2003: 16), anılan kesimlerde olduğu gibi üretim araçlarının,
sermayenin ve organizasyonun yetersizliğidir (Boztepe, 2007: 22). Türkiye benzeri Meksika,
Brezilya gibi geç sanayileşen ülkelerde görülen marjinal sektörün geniş varlığının bu
ülkelerin ekonomileri üzerinde yarattığı yük bundan kaynaklanır.
Açık işsizlik ise, çalışmak arzusunda ve iktidarında olmasına rağmen, cari ücret seviyesinde iş
arayan ancak bulamayan bireylerin toplamının oluşturduğu işsizlik türüdür. Bu tür işsizliğin
nedenlerinin çeşitlilik göstermesi çok sayıda alt türün varlığına yol açar (Ayvaz, 1990: 19).
İstenen şartlara sahip olan ve iş aradıkları halde bulamayan kişiler, gözle görülür şekilde boş
ve âtıl kalır. Bunlar açık işsiz olarak tanımlanır. Nedenler arasında kişiden kişiye değişen
farklılıklar olduğu gibi, işsiz kalınan süreler, sektörler ve alan bakımından da farklılıklar
bulunur. Bu nedenle açık işsizlik tek bir grupta ele alınabilecek bir yapıya sahip değildir
(Serter, 1993: 10).
Açık işsizlik, iradi ve gayri iradi öteki deyişle isteğe bağlı ve istem dışı işsizlik olarak iki
türdür. İsteğe bağlı işsizlik, çalışabileceği halde çeşitli nedenlerle çalışmayı tercih
etmeyenlerin oluşturduğu işsizlik türüdür (Tatar, 2006: 7). Sosyal yapıya ve bireyden bireye
farklılık gösterir. Kısaca gönüllü işsizliktir. Bu gruba uzun süre iş arayıp bulamayan ve iş
aramaktan vazgeçen, cesareti kırılmış işsizlerde dâhil edilebilir. İstem dışı işsizlik, sistemin iş
bölümü ve uzmanlaşma organizasyonuna bağlı olarak ortaya çıkar. Ekonomik bakımdan
önemlidir. Bu tür işsizlik de işsizlik sisteminin yarattığı bir olgudur. Bu nedenle işsizin
işsizlikten kurtulması kendi çabalarına bağlı değildir. İşsizler yürürlükteki ücret düzeyine ve
iş koşullarına razı olsalar bile iş bulamazlar. Genelde talep yetersizliğinin üretim kapasitesinin
tamamını kullanmaya olanak vermemesinden kaynaklı görünür (Eyuboğlu, 2003: 14).
İstem dışı oluşan işsizlik kısmi ve yaygın olarak ortaya çıkabilir. Bunlardan, kısa sürelerle,
bazı işyerleri veya iş alanlarında belli zamanlarda meydana çıkan işsizlik türü “kısmi işsizlik”
olarak adlandırılır. Kısmi işsizlik; mevsimlik, arızi ve teknolojik işsizlik gibi türleri içerir.
Mevsimlik olan, mevsimlere bağlı olan emeğin arzı ve talep arasında denge olduğu halde
işçilerin iş değiştirmesi ile ortaya çıkan türdür. Arızi olan ise firmanın yaptığı teknolojik
değişikliklerden kaynaklanan işsizlik türüdür (Boztepe, 2007: 18). Teknolojik olan ise kısmi
işsizlik kapsamında yer almakla birlikte, esasen yaygın işsizliğe yol açan yapısal bir olgu ve
yapısal değişmeye yol açan bir etken durumundadır. Emek gereksinimi azalır. Ayrıca talep
edilen beceriler değişir. Bu durumda önemli bir kesim işsiz kaldığı gibi, toplumda kitlesel
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işsizlik doğabilir (Boztepe, 2007: 21). Burada önemli olan teknoloji ikamesindeki artışın
yarattığı toplam refahtan, zenginlikten işsizlerin pay alıp, almamasıdır. Pay alabiliyorsa
işsizlik anlam değiştirir, önemsizleşir.
Yaygın ya da kitlesel olan işsizliğin sürekliliği ve farklı tipleri oluşabilir. Bunlar sistemin
özelliklerine bağlanır. Efektif talep işsizliği, konjonktürel ve yapısal işsizlik böyledir
(Boztepe, 2007: 16).
Bunlardan efektif talep işsizliği, ürün talebinin azalmasıyla paralel olarak emek talebinin de
azalması sebebiyle, çalışmak istemesine rağmen çalışma imkânı sağlanamamasıdır. Bu tür
işsizlik ekonomik daralma dönemlerine özgü bir durumdur (Başterzi,1996: 11).
Konjonktürel olan işsizlik, üretim hacminde konjonktürün gelişimine ve özelliklerine bağlı
olarak zaman zaman ortaya çıkan daralmalardan doğar (Tatar, 2006: 9). Nedeni efektif talep
yetersizliğidir. Efektif talep yetersizliği sonucu işsizlik artar (Boztepe, 2007: 16). Bunların ne
şekilde ortaya çıktığı sanayinin gücüne ve genişliğine bağlıdır. Emek sürecinde, emekteknoloji kompozisyonunda, üretim organizasyonunda ve bağlı olarak ekonomik yapıda
oluşan değişmeler ise yapısal özellik gösteren işsizliğe yol açar.
Yapısal işsizlik; teknolojik işsizlik olarak da adlandırılabilir. Yapısal işsizliğin en önemli
özelliği geçici değil, süreklilik arz eden bir karaktere sahip olmasıdır. Ekonomik yapı
özelliklerine göre ortaya çıkış nedenleri farklılık gösterir. Yapısal işsizlik sermaye
sahiplerinin sınıfsal piyasalarına, ideolojik tutumlarına, çıkarlarına ve bunlara yanıt veren
ekonomi politikalarına bağlı olarak oluşur. Emek sürecinin, üretimin ve pazarın
örgütlenmesinin değişmesi, üretim ve bölüşüm ilişkilerinin yeniden kurulması, teknolojik
açığın büyümesi, talep yapısındaki köklü değişmeler gibi nedenlerle kalıcılık kazanabilir ve
işsizliğin anlam ve içerik değişimi yaşamasına yol açar (Boztepe, 2007: 16-17-21).
Kriz dönemlerinde “konjonktürel işsizlik” riski ortaya çıkar. Bu tür krizler kapitalist sistem
tarafından istenmez. Kriz dönemlerini kapitalist sistem, yeni emek süreci ve üretim
organizasyonunu geliştirerek atlatmaya çalışır. Bu yapısal işsizliğin temel nedenidir ve ona
işaret eder. Yeni emek süreci ve üretim organizasyonu ile birlikte, üretim sürecine yeni
teknolojilerin girmesi emek gücünün arka plana atılmasına ve teknolojik işsizlik türünün
oluşumuna neden olur. İşgücü arzında artış olduğu halde, yeni iş imkânlarının sağlanamaması,
işsizlik oranlarının artmasına ve istihdam koşullarının bozulmasına neden olur (Yahşi, 2007:
29). Bu bozulmalar, yapısal uyum ve yeni ekonomik politikalara rağmen artmaya devam
edebilir.
İşsizliğin Nedenleri
İşsizlik, toplam talebin yetersizliği, mevsimlik işler, işgücünün hareketli olması, nüfus artış
hızı ve sendikalar gibi pek çok nedenden kaynaklanabilmektedir (Yüceol, 2004: 14). Örneğin
genç nüfus artışı kırdan kente işgücü hareketliliğini artırabilecek ve bir tarafta işgücü arzı
fazlası diğer tarafta da işgücü arzı azalması olabilecektir. İşsizliğin nedenleri, işgücü arzı
kaynaklı nedenler ve işgücü talebi kaynaklı nedenlerden meydana gelebilir.
İşgücünün arzından kaynaklanan sebepler, bölgelerin ve ülkelerin gelişmişlik düzeyleri de
dikkate alınmak suretiyle ekonomik ve sosyokültürel nedenlerle işgücü arzındaki bölgesel
veya genel düzeyde meydana gelebilen artış ve azalışlardır. Bunlara etken olan unsurlar ise;
nüfus, işgücünün eğitim düzeyi, göç ve yüksek şehirleşme hızı, kişisel tercihler, kanunlar,
değer yargıları ve ücret yapılanmaları işgücünün arzını etkileyebilmektedir (Lordoğlu ve
Özkaplan, 2003: 38).
İşgücü talebi kaynaklı nedenler ise; ekonominin yapısı, teknolojik gelişme, yüksek istihdam
maliyetleri, işgücü piyasasındaki aksaklıklar, verimlilik, kaçak işçilik, enflasyon
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dönemlerindeki belirsiz yatırım ortamları ve informel istihdam gibi etkenler de kayıtlı işgücü
talebini azaltarak işsizliğe neden olabilmektedir.
Her insanın yaşamını sürdürebilmek için gelir elde etmeye, sosyal bir varlık olarak iletişim
kurmaya, olgunlaşmaya ve psikolojik olarak sağlıklı olmaya ve tüm bunları
gerçekleştirebilmek için de çalışmaya ihtiyacı vardır. İşi olmayan kişi, kendisini hiçbir işe
yaramayan, toplumdan dışlanmış ve sanki utanılacak bir şey yapmış gibi hissedebilir. Çünkü
işi olmayan insanlar toplumda saygı görmemektedirler. Bu durum bireyin psikolojik
çöküntüye uğramasına, kendini toplumdan soyutlamasına, çevresindeki insanlara, olaylara ve
hatta devlete karşı nefret duygularının gelişmesine sebep olur. Yani, işsizliğin, insan emeği
için sadece bir üretim kaybı değil, aynı zamanda sosyal, ahlaki ve ailevî birçok değerin
kaybedilmesine sebep olan önemli bir problem olduğu söylenebilir (Serter, 1993: 2).
YÖNTEM
Araştırmanın Amacı ve Önemi
Çalışmada ekonomik krizlerin ve işsizliğin bireyler ve toplum üzerinde oluşturduğu olumsuz
etkileri en aza indirmek için girişimciliğin çözüm olup olamayacağı araştırılmaktadır.
Yapılan alan yazın taramasında, girişimcilik, işsizlik ve ekonomik krizleri birlikte ele alan bir
araştırmaya rastlanmadığı için araştırmanın önemli olduğu değerlendirilmektedir. Ülkemizde
yaşanan ekonomik krizlere ve işsizlik sorunlarına rağmen kendi işlerini kurmayı seçmiş olan
kişilerle derinlemesine görüşme yapılarak avantaj, dezavantaj ve önerilerin de ortaya
konulmasının, girişimci olmayı düşünen ancak cesaret edemeyen kişilere yol gösterici olacağı
değerlendirilmektedir. Bu sebeple de araştırmanın önemli olduğu düşünülmektedir.
Yöntem ve Örneklem
Araştırma nitel araştırma olarak tasarlanmıştır. Araştırmada, belirli bir durumun anlaşılmasına
katkıda bulunan (Glesne, 2013: 30) “durum çalışması” yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada
veri toplama tekniği olarak ise görüşmecinin konu hakkındaki görüşlerini ortaya çıkarmak
adına derinlemesine görüşme tekniği kullanılmıştır.
Durum çalışması, çoklu veri toplanarak bir olayın, durumun derinlemesine incelenip açığa
kavuşturulmasını sağlayan bir yöntemdir (Chmiliar, 2010). Gerçek hayatta diğer yöntemlerle
açıklanması zor olan ve aralarında sebep sonuç ilişkisi olduğu düşünülen olayları açıklamak,
tanımlamak ya da keşfetmek için, durum çalışmasının kullanımının daha uygun olacağı
düşünülmektedir (Alp ve Aksoy, 2019: 133).
Derinlemesine görüşme keşfetmeye odaklanan açık uçlu bir yöntemdir. Derinlemesine
görüşmede amaç katılımcının duygu ve düşüncelerini derinlemesine incelemektir. Bazı
konularda eğer belli bir konunun uzmanları ya da o konuda karar verici konumda olan
kişilerle görüşülmesi gerekiyorsa derinlemesine görüşme böyle durumlarda önem
kazanmaktadır (Baş ve Akturan, 2008: 111).
Tüm bu sebeplerle araştırmada, durum çalışması yöntemi ve veri toplama tekniği olarak da
derinlemesine görüşme tercih edilmiştir.
Araştırma kapsamında, Isparta’da 2019 yılında faaliyet gösteren toplam 29 girişimciye
ulaşılarak derinlemesine görüşme yapılmıştır. Nitel araştırmalarda örneklem belirlenirken
nicelik temsiline bakılmaz (İslamoğlu ve Alnıaçık, 2014: 209). Nitel araştırmalarda evreni
temsil edebilecek düzeyde örnekleme ulaşmak yerine örneklemin araştırma konusu ile olan
ilgisi ön plana çıkmaktadır (Yin, 2011: 66). Diğer bir ifade ile amaç, belirlenen örneklemin
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ana kütleyi temsil etmesi değil, belirlenen örneklem üzerinden konu hakkında daha detaylı
bilgi elde edebilmektir (Eryılmaz ve Dirik, 2016: 454).
Bu araştırmada konu ile ilgili olan kişilere ulaşılmaya çalışılmış ve bu sebeple amaçlı
örneklem türlerinden olan kartopu örnekleme kullanılmıştır. Kartopu örnekleme yönteminde
konuyla ilgili en çok bilgi sahibi olanlar bulunmaya çalışır ve görüşülen isimlerden yeni
isimlere ulaşılarak araştırma yapılır (Yıldırım ve Şimşek, 2013: 139).
Bu kapsamda, çeşitli sebeplerle kendi işini kurmuş olan girişimcilerle görüşülerek,
hazırlanmış olan açık uçlu sorular kendilerine yöneltilmiştir.
Araştırmanın Geçerliliği ve Güvenirliği
Nitel araştırmalarda, geçerlik ve güvenirlik araştırmanın inanılırlık, güvenilebilirlik,
onaylanabilirlik ve aktarılabilirlik özelliklerini taşımasına bağlıdır (Başkale, 2016: 23;
Lincoln ve Guba, 1985). Bu araştırmada geçerlik ve güvenirliğin sağlanabilmesi için veriler
ayrıntılı olarak rapor edilmiştir. Sonuçlara nasıl ulaşıldığı detaylı olarak anlatılmıştır
(Yıldırım ve Şimşek, 2013). Araştırmaya katılan girişimcilerden elde edilen cevaplara yer
verilmiştir. İç geçerliliğin sağlanabilmesi için bulgular hakkında uzman görüşüne
başvurulmuş, elde edilen veriler veri kaynağına kontrol ettirilmiş, katılımcıların sürece dahil
olması sağlanmıştır. Yapı geçerliliğinin sağlanabilmesi için veri toplama aşamasında birden
fazla veri toplama aracı kullanılmıştır. Güvenirliğin sağlanabilmesi için çalışma belirli bir
plan dahilinde aşama aşama geliştirilmiş ve her aşama detaylı olarak anlatılmıştır. Katılımcı
ifadeleri ile de ayrıca desteklenmiştir (Subaşı ve Okumuş, 2017: 424-425).
Buradan hareketle araştırmanın
değerlendirilmektedir.

geçerlik

ve

güvenirlik

kriterlerini

sağladığı

Verilerin Analizi
Araştırma yapılmadan önce 5 kişi ile görüşülerek sorular kendilerine yöneltilmiş ve görüşme
sorularında küçük değişiklikler yapılmış ve araştırma sorularının son hali belirlenmiştir.
Araştırmaya katılan girişimcilere Tablo 1’de yer alan on bir adet açık uçlu soru yöneltilmiş ve
bu sorulara cevap vermeleri istenmiştir. Derinlemesine görüşme tekniği kullanılmış ve
Isparta’da faaliyet gösteren toplam 29 girişimciyle görüşülerek veriler elde edilmiştir. Elde
edilen verilerin nitel analiz programı kullanılarak kodlama işlemleri yapılmış ve analiz
edilmiştir.
Tablo 1: Araştırmaya Katılan Girişimcilere Uygulanan Görüşme Formu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Cinsiyetiniz?
Eğitim Durumunuz?
Girişimci olmaya nasıl karar verdiniz?
Yaptığınız iş nedir ve bu işe nasıl başladınız / karar verdiniz?
Yaşanan ekonomik krizler iş fikrinizi etkiledi mi?
Size göre işsizlik kader midir? İşsizlerde girişimci olabilir mi?
Girişimcilikle işsizlik sorununun önüne geçile bilinir mi?
Girişimci olabilmek için sahip olunması gereken özellikler nelerdir?
Girişimcilerin karşılaştıkları zorluklar/sorunlar nelerdir?
Yeni girişimci olmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?
Girişimcilik, Ekonomik kriz ve işsizlikten kaynaklanan sorunları
çözebilir mi?
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Araştırmanın Bulguları ve Yorumlar
Tablo 2: Araştırmaya Katılan Girişimcilerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı
Frekans
Erkek
Kadın
Toplam (Geçerli)

Yüzde
22 75,86
7 24,14
29 100,00

Araştırmaya katılan girişimcilerin cinsiyetlerine göre dağılımları Tablo 2’de verilmiştir. Buna
göre araştırmaya katılanların %75,86’sı (22) erkek, %24,14’ü (7) kadın girişimcilerden
oluşmaktadır.
Tablo 3: Araştırmaya Katılan Girişimcilerin Eğitim Durumlarına Göre Dağılımı
Frekans
Lisans
Lise
Önlisans
Lisansüstü
Toplam (Geçerli)

15
6
5
3
29

Yüzde
51,72
20,69
17,24
10,34
100,00

Araştırmaya katılan girişimcilerin eğitim durumlarına göre dağılımları Tablo 3’te
görülmektedir. Buna göre lisans mezunu %51,72 (15), lise mezunu %20,69 (6), önlisans
mezunu %17,24 (5), lisansüstü mezunlar ise %10,34 (3) olarak dağılmaktadır.

Şekil 1: Araştırmaya Katılan Girişimcilerin Eğitim Durumlarının Kodlanması Sonucunda
Oluşan Alt Kodlar ve Frekansları
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Tablo 4: Araştırmaya Katılan Girişimcilerin Girişimci Olma Sebeplerinin Dağılımı
Girişimci Olma Sebebi
İşsizlik
Maaş düşüklüğü
Verilen emeğin karşılığını
alamama
Emir altında çalışamama
Toplam (Geçerli)

Yüzde

Frekans
12
6

41,38
20,69

6

20,69

5
29

17,24
100,00

Araştırmaya katılan girişimcilerin “Girişimci olmaya nasıl karar verdiniz?” sorusuna
verdikleri cevapların dağılımı Tablo 4’te görüldüğü gibidir. Girişimciler girişimci olma
sebeplerini %41,38 (12) oranında “işsizlik”; %20,69 (6) oranında “maaş düşüklüğü”, %20,69
(6) oranında “verilen emeğin karşılığını alamama”; %17,24 (5) oranında “emir altında
çalışamama” olarak dağılım göstermektedir.

Şekil 2: Araştırmaya Katılan Girişimcilerin Girişimci Olma Sebeplerinin Kodlanması
Sonucunda Oluşan Alt Kodlar ve Frekansları
Araştırmaya katılan girişimcilerin “Girişimci olmaya nasıl karar verdiniz?” sorusuna
verdikleri cevaplardan bazıları şu şekildedir:
Katılımcı 1. İşsiz kaldığım gün bu kararı vermiş bulunmaktayım.
Katılımcı 12. Son iş yerimden ayrılmama müteakip; bir yatırımcının ortaklık teklifi ile.
Katılımcı 15. Bir anda karar verdim. Özel sektörde maaş düşüklüğü ve verdiğim emeğin
karşılığını alamadığımı düşündüğümde verdim.
Katılımcı 21. İnternet üzerindeki iş ilanı ile başladı, Daikin, Kosgeb ve Kalder ‘in ortak
projesi olan Sakura isimli projeye seçildim ve kendi işimin patronu oldum.
Katılımcı 24. Yöneticilik hikâyem kulüp ile birlikte üniversitede başladı, yaz dönemlerinde
çalışmalarımdan anladım ki ben çalışan olamam.
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Tablo 5: Araştırmaya Katılan Girişimcilerin Yaptıkları İşe Göre Dağılımı
Yapılan İş
Gıda sektörü
Tekstil
Beyaz Eşya
Isıtma soğutma sektörü
Basınçlı kaplar-buhar
kazanları
Toplam (Geçerli)

Frekans Yüzde
13
44,83
8
27,59
5
17,24
2
6,90
1

3,45

29

100,00

Araştırmaya katılan girişimcilerin yaptıkları işin türüne göre dağılımları Tablo 5’te
görülmektedir. Buna göre katılımcılar %44,83 (13) oranında “gıda” sektöründe, %27,59 (8)
oranında “tekstil” sektöründe, %17,24 (5) oranında “beyaz eşya” sektöründe, %6,9 (2)
oranında “ısıtma-soğutma” sektöründe ve %3,45 (1) oranında basınçlı kaplar ve buhar
kazanları sektöründe faaliyet göstermektedirler.

Şekil 3: Araştırmaya Katılan Girişimcilerin Yaptıkları İş Türünün Kodlanması Sonucunda
Oluşan Alt Kodlar ve Frekansları
Tablo 6: Araştırmaya Katılan Girişimcilerin İşe Karar Verme Şekillerine Göre Dağılımı
İşe Karar Verme
Tecrübe
Eğitim
Baba Mesleği
İlgi alanım
İnternet
Sürekliliği olması
Kadın girişimci
yarışması
Toplam (Geçerli)

Frekan Yüzde
s
7 24,14
6 20,69
6 20,69
5 17,24
2
6,90
2
6,90
1

3,45

29

100,0
0

Araştırmaya katılan girişimcilerin “Yaptığınız iş nedir ve bu işe nasıl başladınız / karar
verdiniz?” sorusuna verdikleri cevapların dağılımı Tablo 6’da görüldüğü gibidir. Buna göre
girişimciler, yaptıkları işe karar verme sebeplerini %24,14 (7) oranında “tecrübe”, %20,69 (6)

KONGRE KİTABI

26

www.gapzirvesi.org

oranında “eğitim ve baba mesleği”, %17,24 (5) oranında “ilgi alanı”, %6,90 (2) oranında
“internet ve süreklilik” %3,45 (1) oranında ise “kadın girişimci yarışması” olarak
açıklamışlardır.

Şekil 4: Araştırmaya Katılan Girişimcilerin İşe Karar Verme Sebeplerinin Kodlanması
Sonucunda Oluşan Alt Kodlar ve Frekansları
Tablo 7: Ekonomik Krizlerin İş Fikrini Etkileme Durumu
Etkiledi
Etkilemedi
Toplam
(Geçerli)

Frekans Yüzde
15 51,72
14 48,28
29 100,00

Tablo 7’de görüldüğü üzere, araştırmaya katılan girişimciler “Yaşanan ekonomik krizler iş
fikrinizi etkiledi mi?” sorusuna %51,72 (15) oranında “etkiledi”, %48,28 (14) oranında
“etkilemedi” cevabı vermişlerdir.
Tablo 8: Araştırmaya Katılan Girişimcilerin “İşsizlik Kader mi” Sorusuna Verdikleri
Cevapların Dağılımı
Frekans Yüzde
İşsizlik kader
değil
Toplam
(Geçerli)

29 100,00
29 100,00

Araştırmaya katılan girişimcilere yöneltilen “Size göre işsizlik kader midir? İşsizlerde
girişimci olabilir mi?” sorusuna verilen cevapların dağılımı Tablo 8’de görüldüğü gibidir.
Katılımcıların tamamı “işsizlik kader değildir” cevabını vermişlerdir.
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Tablo 9: Araştırmaya Katılan Girişimcilerin “İşsizlik sorununun önüne geçilebilir mi?”
Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı
Hayır
Evet
Kısmen
Toplam
(Geçerli)

Frekans Yüzde
18
62,07
6
20,69
5
17,24
29

100,00

Araştırmaya katılan girişimcilere yöneltilen “işsizlik sorununun önüne geçilebilir mi?”
sorusuna verilen cevapların dağılımı Tablo 9’da görüldüğü gibidir. Katılımcılar, %62,07 (18)
oranında “hayır”; %20,69 (6) oranında “evet”; %17,24 (5) oranında “kısmen” cevabını
vermişlerdir.
Tablo 10: Araştırmaya Katılan Girişimcilerin “Girişimci olabilmek için sahip olunması
gereken özellikler nelerdir?” Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı
Özellikler
Bilgi
Risk alabilme
Kendine güven
Cesaret
İletişim becerisi
Kıvrak zekâ
Çok çalışmak
Araştırmacı
olmak
Kararlı olması
Sabır
Şans
Toplam
(Geçerli)

Freka Yüzde
ns
8 16,33
8 16,33
6 12,24
5 10,20
5 10,20
4
8,16
3
6,12
3

6,12

3
2
2

6,12
4,08
4,08
100,0
0

49

Araştırmaya katılan girişimcilerin “Girişimci olabilmek için sahip olunması gereken özellikler
nelerdir?” sorusuna verdikleri cevapların dağılımı Tablo 10’da görüldüğü gibidir. Buna göre;
“bilgi” ve “risk alabilme” özellikleri % 16,33 (8) oranında; “kendine güven” %12,24 (6)
oranında; “cesaret” ve “iletişim becerisi” %10,2 (5) oranında; “kıvrak zeka” %8,16 (4)
oranında; “çok çalışmak”, “araştırmacı olmak” ve “kararlı olmak” %6,12 oranında; “sabır” ve
“şans” %4,08 (2) oranında dağılım göstermektedir.
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Şekil 5: Araştırmaya Katılan Girişimcilerin Sahip Olunması Gereken Özelliklerin
Kodlanması Sonucunda Oluşan Alt Kodlar ve Frekansları
Araştırmaya katılan girişimcilerin “Girişimci olabilmek için sahip olunması gereken özellikler
nelerdir?” sorusuna verdikleri cevaplardan bazıları şu şekildedir:
Katılımcı 3. Kendine güvenmek. Kararlı olması.
Katılımcı 7. Cesaret ve bilgi.
Katılımcı 13. En başta şans olduğunu düşünüyorum. Öyle bir nokta da öyle bir fırsat çıkmalı
ki karşınıza bu fırsat size dönüm noktası olmalı riski kabullenilebilir olmalı. Riskin
kabullenebilir olması içinde o fırsat esnasında elinizde daha iyi bir seçenek bulunmaması
gerekiyor. Bu riski kabul ettikten sonra ise sahip olmanız gereken en temel özellik yanlış
yapmaktan korkmamak her şeyi en doğru ve en düzgün şekilde yapamayacağınızı
kabullenmek ve yanlış yaptıkça bunları düzeltmek için ekstra çaba sarf edip çok uzun çalışma
saatlerini göğüsleyebilmek ayrıca araştırmacı olmak. Güney Kore’nin vizyonunu
anlayabilmek “Önce emitasyon sonra inovasyon”.
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Tablo 11: Araştırmaya Katılan Girişimcilerin “Girişimcilerin karşılaştıkları zorluklar/sorunlar
nelerdir?” Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı
Girişimcilerin Karşılaştıkları Sorunlar
Sermaye sıkıntısı
Pazar bulamamak
Finansal ve maliyet muhasebe problemleri
Pazarda tutunamamak
Devlet teşviklerinin yetersizliği
Bilgisizlik
Büyük firmalarla rekabet edememek
Marka oluşturma sürecinde nasıl bir yol izleneceğini
kavrayamamak
Destek bulamamak
Tüm yönetimin tek bir kişide olması
Fason iş yaptırmak ve bunu takip etmek.
Beyin yorgunluğu
Toplam (Geçerli)

10
7
7
6
6
6
5

Yüzde
16,95
11,86
11,86
10,17
10,17
10,17
8,47

3

5,08

Frekans

3
5,08
2
3,39
2
3,39
2
3,39
59 100,00

Araştırmaya katılan girişimcilerin “Girişimcilerin karşılaştıkları zorluklar/sorunlar nelerdir?”
sorusuna verdikleri cevapların dağılımı Tablo 11’de görüldüğü gibidir. Buna göre; “sermaye
sıkıntısı” %16,95 (10) oranında, “Pazar bulamamak” ve “finansal ve maliyet muhasebe
problemleri %11,86 (7) oranında; “pazarda tutunamamak”, “devlet teşviklerinin yetersizliği”
ve “bilgisizlik” %10,17 (6) oranında; “büyük firmalarla rekabet edememek %8,47 (5)
oranında; “Marka oluşturma sürecinde nasıl bir yol izleneceğini kavrayamamak” ve “Destek
bulamamak” %5,08 (3) oranında; “Tüm yönetimin tek bir kişide olması”, “Fason iş yaptırmak
ve bunu takip etmek” ve “Beyin yorgunluğu” %3,39 (2) oranında dağılım göstermektedir.

Şekil 6: Araştırmaya Katılan Girişimcilerin Karşılaştıkları Sorunların Kodlanması Sonucunda
Oluşan Alt Kodlar ve Frekansları
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Araştırmaya katılan girişimcilerin “Girişimcilerin karşılaştıkları zorluklar/sorunlar nelerdir?”
sorusuna verdikleri cevaplardan bazıları şu şekildedir:
Katılımcı 5. İlgisizlik
Katılımcı 8. Altyapı masrafları esnasında destek bulamamak. Yüklü altyapı masraflarına
girilemediği için fason iş yaptırmak ve bunu takip etmek. Pazarda tutunamamak veya pazarı
bulamamak. Maliyetleri çok daha düşük olan büyük firmalarla rekabet edememek. Marka
oluşturma sürecinde nasıl bir yol izleneceğini kavrayamamak. Finansal ve maliyet muhasebe
problemleri.
Katılımcı 12. Tüm yönetim tek bir kişide ise takip bazen zor alabiliyor, beden değil ama beyin
yorgunluğu çok fazla. Kendi işinizin patronu olmak özgürlük demek.
Katılımcı 22. Sermaye sıkıntısı, devlet teşviklerinin yetersizliği.
Katılımcı 29. Ekonomik zorluklar, Piyasa şartlarında tutunabilme.
Tablo 12: Araştırmaya Katılan Girişimcilerin “Yeni girişimci olmak isteyenlere tavsiyeleriniz
nelerdir?” Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı
Tavsiyeler
Yapacakları işle ilgili bilgi sahibi olmalılar
Cesur olmaları
Sabır tavsiye ediyorum
Olumsuz eleştirilerle moral bozmamaları
Pazar araştırması yapmaları
Bölgesel veya global rakiplerini iyi analiz etmeleri
Yapmaya karar verdikleri işe ve kendilerine inansınlar
Uzun çalışma saatlerine hazır olmaları
Olmayın
Uzun bir süre parasızlıkla cebelleşecek olacaklarını
bilmeleri
Toplam (Geçerli)

11
10
8
5
5
4
4
2
2

Yüzde
20,75
18,87
15,09
9,43
9,43
7,55
7,55
3,77
3,77

2

3,77

Frekans

53 100,00

Araştırmaya katılan girişimcilerin “Yeni girişimci olmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?”
sorusuna verdikleri cevapların dağılımı Tablo 12’de görüldüğü gibidir. Buna göre;
“Yapacakları işle ilgili bilgi sahibi olmalılar” %20,75 (11) oranında; “cesur olmaları” %18,87
(10) oranında; “sabırlı olmaları” %15,09 (8) oranında; “Olumsuz eleştirilerle moral
bozmamaları” ve “Pazar araştırması yapmaları” %9,43 (5) oranında; “Bölgesel veya global
rakiplerini iyi analiz etmeleri” ve “Yapmaya karar verdikleri işe ve kendilerine inansınlar”
%7,55 (4) oranında; “Uzun çalışma saatlerine hazır olmaları”, “girişimci olmasınlar” ve
“Uzun bir süre parasızlıkla cebelleşecek olacaklarını bilsinler” %3,77 (2) oranında dağılım
göstermektedir.
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Şekil 7: Araştırmaya Katılan Girişimcilerin Girişimci Olmak İsteyenlere Tavsiyelerinin
Kodlanması Sonucunda Oluşan Alt Kodlar ve Frekansları
Araştırmaya katılan girişimcilerin “Yeni girişimci olmak isteyenlere tavsiyeleriniz nelerdir?”
sorusuna verdikleri cevaplardan bazıları şu şekildedir:
Katılımcı 2. Yapmaya karar verdikleri işe ve kendilerine inansınlar
Katılımcı 7. Olmayın
Katılımcı 9. Sabır tavsiye ediyorum.
Katılımcı 19. Pazar araştırması yapmaları, Bölgesel veya global rakiplerini iyi analiz etmeleri
Katılımcı 23. Olumsuz eleştirilerle moral bozmamaları, uzun çalışma saatlerine hazır
olmaları, uzun bir süre parasızlıkla cebelleşecek olacaklarını bilmeleri
Tablo 13: Araştırmaya Katılan Girişimcilerin “Girişimcilik, Ekonomik Kriz ve İşsizlikten
Kaynaklanan Sorunları Çözebilir Mi?” Sorusuna Verdikleri Cevapların Dağılımı
Name
Hayır
Kısmen
Çözebilir
Toplam (Geçerli)

Frekans Yüzde
16
9
4
29

55,17
31,03
13,79
100,00

Tablo 13’te görüldüğü gibi katılımcılar “Girişimcilik, Ekonomik kriz ve işsizlikten
kaynaklanan sorunları çözebilir mi?” sorusuna %55,17 (16) oranında “hayır”, %31,03 (9)
oranında “kısmen”, %13,79 (4) oranında “çözebilir” cevabını vermişlerdir.
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Şekil 8. Araştırmaya Katılan Girişimcilerin Girişimciliğin Ekonomik Kriz ve İşsizlikten
Kaynaklanan Sorunları Çözüp Çözemeyeceğine İlişkin Görüşlerinin Kodlanması Sonucunda
Oluşan Alt Kodlar ve Frekansları
SONUÇLAR
Yapılan çalışmada, girişimciliğin ekonomik kriz ve işsizlikten kaynaklanan sorunlara çözüm
olup olamayacağı yapılan nitel araştırma sonucunda ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırma
kapsamında girişimcilerle yüz yüze görüşmeler yapılarak kendilerine yöneltilen açık uçlu
sorulara cevap vermeleri istenmiş, toplanan verilerin nitel analiz programıyla analiz
edilmesiyle sonuçlara ulaşılmıştır.
Araştırmadan elde edilen verilerin analizi sonucunda, araştırmaya katılanların yaklaşık dörtte
üçünün erkek, dörtte birinin ise kadın girişimci olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuca göre, kadın
girişimcilerin de kendi işlerini kurabilecekleri değerlendirilmektedir. Yetim (2002)
makalesinde, kadın girişimcilerin sahip oldukları karakteristikleri inceleyerek, kadın
girişimciliğinin özendirilmesi ve desteklenmesini önermiştir.
Araştırma sonuçlarına göre araştırmaya katılan girişimcilerin büyük çoğunluğunun lisans ve
lisansüstü eğitim düzeyine sahip olduğu tespit edilmiştir. Buna göre girişimcilerin formel
eğitim düzeylerinin yüksek olduğu değerlendirilmektedir. Arslan (2002) çalışmasında, eğitim
seviyesi yüksek olanların girişimcilik eğilimlerinin yüksek olduğunu ortaya koymuştur.
Araştırmaya katılan girişimcilerin girişimci olma sebepleri incelendiğinde, büyük oranda
işsizliğin onları girişimci olmaya teşvik ettiği ortaya çıkmıştır. Girişimci olma sebepleri
arasında özel sektörde maaşların düşük olması, verilen emeğin karşılığını alamama ve emir
altında çalışamama da yer almaktadır.
Araştırma sonucunda araştırmaya katılan girişimcilerin büyük oranda gıda ve tekstil
sektörlerinde faaliyet gösterdiği ortaya çıkmıştır. Bu durumun gıda ve tekstil sektöründe
sirkülasyonun fazla olmasından ve diğer sektörlere oranla daha az sermaye gerektirmesinden
kaynaklandığı düşünülmektedir.
Araştırmaya katılan girişimciler, yaptıkları işe karar verme sebeplerini; tecrübe, eğitim ve
baba mesleği, ilgi alanı, internet ve süreklilik olarak açıklamışlardır.
Araştırmaya sonuçlarına göre araştırmaya katılan girişimcilerin yaklaşık yarısı yaşanan
ekonomik krizlerin iş fikirlerini etkilediğini ifade etmişlerdir. Yapılan analizlerde ekonomik
krizlerden etkilendim diyen girişimcilerin özellikle gıda sektöründe faaliyet gösterdiği tespit
edilmiştir. Bu durumun da gıda sektörünün süreklilik göstermesinden kaynaklandığı
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değerlendirilmektedir. Araştırma sonuçlarında katılımcıların tamamı işsizliğin kader
olmadığını ifade etmektedir. Buradan hareketle girişimciliğin işsizliğin azaltılmasında etken
olabileceği sonucuna varılabilir.
Araştırmaya katılan girişimciler büyük oranda işsizlik sorununun önüne geçilemeyeceğini
ifade etmişlerdir. Ancak araştırmada bunun nedeni sorulmamıştır. Varsayımlara dayanarak,
araştırmaya katılanların ülkede yaşanan ve süreklilik gösteren işsizlik oranlarını göz önünde
bulundurarak bu sonuca vardıkları düşünülmektedir.
Araştırma sonuçlarına göre; girişimci olabilmek için sahip olunması gereken özellikler; bilgi,
risk alabilme, kendine güven, cesaret, iletişim becerisi, kıvrak zekâ, çok çalışmak, araştırmacı
olmak, kararlı olmak, sabır ve şans olarak belirlenmiştir. Bozkurt ve Alparslan (2013)
çalışmalarında, girişimcide olması gereken özellikleri; “özgüven, risk üstlenme, fırsatları
görebilme, dürüstlük, yenilikçi düşünme, sosyal olma” olarak ortaya koymuşlardır. Bozkurt
ve Erdurur (2013) ise “risk alma, belirsizliğe tolerans, kendine güven, kontrol odağı, başarma
ihtiyacı, yenilikçilik özelliklerinin” girişimcilerde bulunan özellikler olduğunu belirtmişlerdir.
Özkara ve arkadaşları (2006), girişimcilerin sürekliliği kazanmaları için durmaksızın mevcut
durum analizi ve daha iyiyi araştırma ve yenilikleri geliştirme konularında çaba göstermeleri
gerektiğini vurgulamışlardır.
Araştırma sonuçlarında girişimcilerin karşılaştıkları zorluklar/sorunlar ise; sermaye sıkıntısı,
pazar bulamamak, finansal ve maliyet muhasebe problemleri, pazarda tutunamamak, devlet
teşviklerinin yetersizliği, bilgisizlik, büyük firmalarla rekabet edememek, marka oluşturma
sürecinde nasıl bir yol izleneceğini kavrayamamak, destek bulamamak, tüm yönetimin tek bir
kişide olması, fason iş yaptırmak ve bunu takip etmek ve beyin yorgunluğu olarak tespit
edilmiştir. Özpeynirci ve arkadaşları (2006) çalışmalarında, girişimcilerin en büyük
sıkıntılarından birisinin sermaye kaynaklarının kıt olması olduğunu vurgulamışlardır.
İslamoğlu ve arkadaşları (2014) makalelerinde, yeni mezunların veya işsizlerin iş kurmak
istediği halde birikimleri olmadığını ve sermaye sıkıntısı yaşadıklarından dolayı bu
isteklerinden vazgeçtikleri ya da ertelediklerinden bahsetmişlerdir. Dereli ve arkadaşları
(2006) yaptıkları çalışmada marka tescilinin önemine değinmişlerdir.
Araştırmada elde edilen bulgulara göre araştırmaya katılan girişimcilerin yeni girişimci olmak
isteyenlere tavsiyeleri; yapacakları işle ilgili bilgi sahibi olmalılar, cesur olmalılar, sabırlı
olmalılar, olumsuz eleştirilerle moral bozmamalılar, pazar araştırması yapmalılar, bölgesel
veya global rakiplerini iyi analiz etmeliler, yapmaya karar verdikleri işe ve kendilerine
inanmalılar, uzun çalışma saatlerine hazır olmalılar, girişimci olmamalılar ve uzun bir süre
parasızlıkla cebelleşecek olacaklarını bilmeliler olarak ortaya çıkmıştır. Burada ilgi çekici
olan “girişimci olmamalılar” tavsiyesinin girişimcilerin çok fazla zorlukla mücadele etmek
zorunda kaldıklarının bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.
Araştırma sonucunda araştırmaya katılan girişimcilerin çoğunluğu girişimciliğin, ekonomik
kriz ve işsizlikten kaynaklanan sorunları çözebileceğini belirtmişlerdir. Bozkurt ve Erdurur
(2013) çalışmalarında girişimciliğin ekonomik gelişme üzerinde çok büyük etkisi olduğunu
belirtmişlerdir. Küçükaltan (2009) çalışmasında girişimcilik sayesinde yeni iş alanlarının
ortaya çıkmasıyla işsizliğin azalacağını ortaya koymuştur. Çelik (2006) çalışmasında,
girişimciliğin yaygınlaşmasının ilave iş ve istihdam alanlarını genişlettiğini, dünya genelinde
ekonomik büyümenin sürdürülebilmesi, refahın korunabilmesi, işsizlik sorununun
çözülebilmesi ve yoksulluk artışının önlenmesi için global bir politika aracı olduğunu
belirtmektedir. Ataman “İşsizliğe Alternatif Bir Çözüm Olarak Girişimcilik: Teori ve
Politika” başlıklı yazısında “Kuşkulu yaklaşımlara rağmen teorik düzeyde girişimcilik
işsizlikle mücadelede alternatif bir yol olarak genelde kabul görmüştür” ifadesini kullanmıştır.
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Araştırma sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde ekonomik krizler ve işsizlikten
kaynaklanan sorunların girişimcilikle nispeten de olsa çözülebileceği ancak girişimciliğin
önündeki engellerin kaldırılarak girişimciliğin özendirilmesi ve yeni girişimci olacaklara
birtakım kolaylıklar sağlanması gerektiği değerlendirilmektedir.
Bireyler, toplumlar ve ülkeler için çok önemli olan girişimciliğin ne kadar önemli olduğunu
ortaya koymak adına, yapılan araştırmanın girişimcilere, girişimci olmayı düşünenlere,
işsizlere, konuyla ilgilenenlere ve araştırmacılara faydalı olacağı aynı zamanda alan yazına
katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.
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MESLEKİ KİŞİLİK KURAMI PERSPEKTİFİYLE SAĞLIK YÖNETİMİ
ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER TERCİHLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF CAREER PREFERENCES OF HEALTH MANAGEMENT
STUDENTS WITH THE PERSPECTIVE OF THE PROFESSIONAL PERSONALITY
THEORY
Dr. Öğr. Üyesi Adeviye ERDOĞAN
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Meslek Yüksekokulu,
Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü, Merkez, Isparta.
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ÖZET
Çalışma kapsamında Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sağlık
Yönetimi Bölümü öğrencilerinin Holland’ın Mesleki Kişilik Kuramı çerçevesinde
değerlendirilmesi için anket yöntemi uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre sağlık
yönetimi öğrencilerinin Holland kişilik tipolojileri açısından sırasıyla; sosyal, girişimci,
araştırmacı, gerçekçi, artistik, geleneksel kişilik tiplerini taşıdıkları ortaya konulmuştur.
Sağlık yönetimi alanında çalışacak bireylerin genel özellikleri ele alındığında, elde edilen
sonuçlarla tutarlı olduğu değerlendirilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre; araştırmaya
katılan öğrencilerin güçlü iletişim, ikna kabiliyeti, etkili liderlik ve yöneticilik özelliklerinin
ön planda olduğu görülmektedir. Bu da sağlık yöneticilerinin başarılı olabilmesi için gerekli
özelliklerin araştırmaya katılan öğrencilerde varolduğunu ortaya koymaktadır.
Çalışmanın konuyla ilgilenen iş görenlere, araştırmacılara ve bireysel kariyer planlaması
yapan gençlere katkı sağlaması beklenmektedir.
Anahtar Kelimeler: Kariyer, Kariyer Seçimi, Holland’ın Mesleki Kişilik Kuramı
ABSTRACT
Within the scope of the study, a survey method was applied to evaluate the students of
Süleyman Demirel University Faculty of Economics and Administrative Sciences,
Department of Health Management within the framework of Holland's Professional
Personality Theory. According to the research results, In terms of Holland personality
typologies it has been revealed that Health management students carry social, entrepreneurial,
researcher, realistic, artistic, traditional personality types respectively.
Considering the general characteristics of individuals working in the field of health
management, it is considered to be consistent with the results obtained. According to the
results obtained; appears to be in the foreground strong communication, persuasion, effective
leadership and management skills of the students participating in the research. This reveals
that the necessary features for the health administrators to be successful exist in the students
participating in the research.
The study is expected to contribute to those interested in the subject, researchers and young
people planning individual careers.
Key Words: Career, Career Choice, Holland's Professional Personality Theory
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GİRİŞ
Mesleki davranışların gelişimi genel anlamda ele alındığında bir yanda birey, diğer yanda
çevre olmak üzere iki faktör olduğu gözlenmektedir. Bireyin kariyer seçimi de bu iki faktörün
etkileşimi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Holland’a göre, kariyer seçme konumuna gelen
birey ilk aşamada kendini belirli bir mesleğe değil, düşündüğü mesleği kapsayan bir alana
yöneltmektedir. Çünkü birey, kendisine uygun gördüğü meslek alanını, diğer meslek
alanlarından daha üst seviyede kabul etme eğilimi içindedir. Bundan sonraki aşamada ise,
birey yöneldiği alandaki mesleklerden birini tercih ederek meslek seçimini
gerçekleştirmektedir (Çakmak, 1992: 69).
Bu kuramlardan en etkili olanı John Holland’ın kuramı olmuştur (Osborn, 2000). Bu
kapsamda çalışmada, John Holland’ın Mesleki Kişilik Kuramı incelenerek Süleyman Demirel
Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerine yapılan
uygulama ve sonuçlarına yer verilmektedir.
KARİYER
Kariyer kısaca; ilerleme olarak ifade edilebilir. Bir bireyin çalıştığı süre içerisinde almış
olduğu terfilerin tamamı olarak da tanımlanabilir. Bazı kaynaklarda ise kariyer “meslek”
olarak ifade edilmektedir (Noe ve Çetin, 2009: 400; Bingöl, 2013: 329).
Kariyer, bir kişinin yaşamak istediği hayat tarzını yakalayabilmek için hayatı boyunca elde
etmeye çalıştığı tecrübe, eğitim ve becerilerin tümüdür şeklinde tanımlanabilir (Anafarta,
2001: 3).
Kariyer Yönetimi
Kariyer yönetimi; işe alma, performans değerlendirme, oryantasyon ve eğitim gibi olayları
gerçekleştiren ve bunlar vasıtasıyla iş görenlerin ilgi ve becerilerinin organizasyonun
amaçlarıyla bütünleştirilmesi ve organizasyonun da amaç ve hedeflerine ulaştırılmasını
sağlayan bir olgudur. Kariyer yönetimi, bireylerin çoğu için hayatları boyunca neyi, ne kadar
iyi yaptıklarını gösteren psikolojik bir karne gibidir. Bu karneyi iyi notlarla doldurmak isteyen
çalışanlar kariyer yönetimi sayesinde eğitim düzeyleri, yetenekleri, kişilik özellikleri gibi
birtakım unsurları göz önünde bulundurarak iş hayatlarına yönelik planlar yaparlar. Bu planlar
da çalışanları ve çalıştıkları örgütleri hedeflerine ulaştırmada oldukça önemlidir. Yine kariyer
yönetimi sayesinde, çalışanların örgüte olan bağlılıkları artar, geleceğe güvenle bakabilirler ve
motivasyonları artar (Aybatlı, 2008: 55; Yaylacı, 2006: 87).
Kariyer Planlaması
Kariyer yönetiminin ilk adımı olan kariyer planlaması ve seçimi zaman içinde tek yönlü
olarak verilecek tek bir dönemi kapsayan bir karar olmayıp çok uzun bir sürece yayılan ve
belki de hayatımızın sonuna kadar bir dizi karar almamızı gerektirecek bir süreçtir (Kabadayı,
2013: 31-32).
Kariyer planlamasında iki tür planlama söz konusudur (Bingöl, 2013: 343). Bireysel kariyer
planlama, bireyin çalışma hayatını planlamasıdır. Bu planlama bireye yeteneklerini,
değerlerini, amaçlarını, güçlü ve zayıf yönlerini belirleme konularında yardımcı olur (Çetin
v.d., 2018: 145).
Örgütsel kariyer planlaması ise, işletmelerde çalışanlar için gerçekçi kariyer amaçlarını
geliştirme ve kariyer kararları için geri besleme sağlaması, sapmaların düzeltilmesi için yeni
stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanması sürecidir (Çetin v.d., 2018: 144).
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Örgütler şu andaki ihtiyaçlarını karşılamak, gelecekte ihtiyaç duyacakları işgücünü belirlemek
için işgörenlerin kariyer gelişimine destek olmak için etkili bir planlama yapmaktadır
(Kabadayı, 2013: 40).
Kariyer Seçimi
Kariyer seçiminde kişilik özellikleri ve bu özelliklerle bağlantılı olan ilgi alanları önem
arzeder. Kişilik yapıları ve kariyer seçimini inceleyen Holland bireylerin kişilik yapılarıyla
benzer meslekler seçtiğini ortaya koymuştur. John Holland'ın yanı sıra bazı tanınmış
psikologların (örneğin Jung gibi) da kişilik ve kariyer seçimi arasındaki ilişkiye değindikleri
görülmektedir (Aytaç, 2005: 94; Kabadayı, 2013: 91).
Kişilik, bireyin ruhsal durumu ve dış çevresiyle olan etkileşimi sonucunda oluşur. Bireyin,
hobileri, fobileri, yetiştiği çevre, ilgi alanları, alışkanlıkları, aile çevresi, maddi durumu gibi
birçok etken kişilik üzerinde etkilidir. İşletmelerinde kişilere tanıdığı olanaklar, onları motive
etme düzeyleri, örgüt iklimi gibi unsurlarda kişiliğin gelişiminde etkilidir denilebilir.
Kariyer kararı verirken kullanılan en önemli anahtar kavramlardan biri “kendini tanıma” dır.
Bu kavram, çok sayıda özellik ve karakteristiği temsil eden, benlik, algılama, kişisel
farkındalık, kişisel etkinlik ve kendine güven kavramlarını içeren çok kapsayıcı bir
kavramdır. Bu bağlamda, tüm hayatımızı şekillendiren ve iş/kariyer hayatımızı da içeren en
önemli şey benlik duygusudur. Genellikle her bir birey kapsamlı olarak değerlendirildiğinde,
bilişsel yetenekleri, değerleri, ilgileri ve kişilik özelliklerinin kariyer kararı verme süreçlerini
etkilediği anlaşılır (Zunker, 2008: 44).
Kariyer seçiminde bireyin kişiliği oldukça önemlidir. Kişiliğin oluşmasında rol alan faktörler
kariyer seçiminde bireyi etkileyecektir. Meslek ve kariyer seçimi ile ilgili bir diğer kişilik
ayrımı kendine güvendir. Kendine güven, kişinin kendi ile ilgili değerlendirmelerini kapsar.
Bireyin özgüveni kariyer seçiminde oldukça etkilidir. Kişinin kendilik değeri kavramı,
meslekteki kendi değerine, mesleğe başkalarının verdiği değere göre zamanla değişir. Örneğin
çevrenin tepkisi, kitle iletişim araçları gibi faktörler sonucunda, bireyin bulunduğu kariyer
yeterli gelmeyebilir ve yeni bir kariyer arayışına yönelebilir. Kişilik ve kariyer seçimine
yönelik kuramsal modellerin bazıları incelenecek olursa, her birinin, kişinin ilgi, değer ve
tutumlarının meslek ve kariyer seçimini etkilediği anlaşılmaktadır (Aytaç, 2005: 94).
Bu bakımdan kariyer seçimi ile ilgili birçok kuram ve teori geliştirilmiştir. Bu kuramlardan en
önemli olanlar ve öne çıkanlar (Yeşilyaprak, 2008: 2-30); Sosyal Öğrenme Kuramı, Schein’ın
Kariyer Değerleri (Career Anchors) Kuramı, Gottfredson’ın Kariyer Seçimi Kuramı olarak
sayılabilir. Bu kuramlardan oldukça yaygın olarak kullanılan John Holland'ın Mesleki Kişilik
kuramıdır.
Holland’ın Mesleki Kişilik Kuramı
Holland teorisinde mesleklerin seçilmesi; kişilik özelliklerinin iş hayatındaki karşılığıdır
(Yeşilyaprak, 2008, s. 13). Holland teorisi farklı kişilik özellikleriyle ilişkisi olan meslek
dalları arasında bağlantılar kurar ve bunların anlaşılmasını sağlayan bir takım bilgiler verir
(Niles v.d., 2013: 69; Zunker, 2008: 19; Yeşilyaprak, 2008: 13; Jordan, 1983: 15-18; Pilavcı,
2007: 33).
Bu varsayımlardan, Holland’ın kuramını anlamada ve kullanmada, tipleri anlamanın bir
anahtar olduğu açıkça görülmektedir.
Holland’ın KişilikTipleri
Gerçekçi Tip: Gerçekçi bireyler aktif ve sabittir, inşa etme, mekanik, makine işlemi ve
atletizm gibi uygulamalı veya manuel alıştırmalardan keyif alır. Sosyalleşmeyi tercih etmezler
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ve insanlardan ziyade bir şeylerle çalışmayı tercih ederler. Fiziksel aktiviteyle meşgul
olmaktan keyif alırlar, dışarıda olmayı, bitkilerle ve hayvanlarla çalışmayı severler. Bu
kategoride olan insanlar genellikle pratik ve görev temelli ortamda “yaparak öğrenme”yi
tercih ederler. Gerçekçi tipler dürüst ve direk bir şekilde iletişim kurmaya eğilimlidir ve
maddiyata değer verirler. Kendilerini mekanik ve fiziksel aktivitelerde becerikli olarak
görürler fakat insan ilişkilerinde rahatsız hissedebilirler. Gerçekçi tiplerin tercih ettiği çalışma
alanı teknik becerileri ve onlara somut sonuçlar üretmeye izin verecek işleri destekler. Tipik
gerçekçi kariyerler elektrikçi, mühendis, veteriner ve askerdir (Stoltz, 2017: 188).
Araştırmacı Tip: Araştırmacı bireyler analitik, entelektüel ve gözlemcidir ve araştırmayı,
matematiği veya bilimsel aktivitelerin keyfini çıkarır. Belirsiz karşı koymalar ilgilerini çeker
ve oldukça yapısal çevrelerde boğulabilirler. Bu kategoriye giren insanlar mantık
kullanmaktan oldukça karmaşık, soyut problemleri çözmekten keyif alırlar. İç gözlemci
oldukları ve yaratıcı problem çözmeye odaklandıkları için araştırmacı türler sıkça otonom
olarak çalışırlar ve liderlik rolleri aramazlar. Bilime ve öğrenmeye önem verirler, kendilerini
bilgili, bilim ve matematik becerisi olan fakat liderlik ve ikna kabiliyetlerinden yoksun olarak
görürler. Araştırmacı türün tercih ettiği iş çevresi bilimsel yarışmaları destekler, bağımsız işe
izin verir ve soyut, karmaşık problemleri orijinal yollardan çözmeye odaklanır. Tipik
araştırmacı kariyerler tıp teknoloğu, biolog, kimyager ve sistem analistini içermektedir
(Perkmen v.d., 2015: 188).
Sosyal Tip: Sosyal bireyler insancıl, idealist, sorumluluk duygusuna sahip ve diğerlerinin
refahıyla ilgilidirler. Grup aktivitelerine katılmaktan, yardım etmekten, eğitmekten,
iyileştirmekten, diğerlerine danışmanlık yapıp onları geliştirmekten keyif alırlar. Genellikle
insan ilişkilerine odaklanırlar ve sosyal aktivitelerden ve kişilerarası problemleri çözmekten
keyif alırlar. Sosyal türler, takımın bir parçası olarak çalışabileceği, tartışmayla problemleri
çözebileceği ve kişilerarası becerileri kullanabileceği fakat aynı zamanda ekipman ya da
makinelerin sistematik kullanımını içeren aktivitelerden de kaçınma fırsatlarını ararlar.
İnsanlarla çalışmaktan gerçekten keyif aldıkları için sıcak ve nazik bir tavırla iletişim kurarlar
ve ikna edicidirler. Kendilerini yardımsever, güler yüzlü ve öğretmede becerikli fakat
mekanik beceriden yoksun olarak görürler. Sosyal türün tercih ettiği iş ortamı, takım
çalışmasını destekler ve diğerleriyle dikkate değer seviyede iletişime izin verir. Tipik sosyal
kariyerler öğretmen, danışman ve sosyal işçilerdir (Niles v.d., 2013: 71).
Girişimci Tip: Girişimci bireyler enerjik, hırslı, maceracı, sosyaldir ve özgüven sahibidir.
Satış gibi diğerlerini ikna etmelerini gerektiren aktivitelerden keyif alırlar ve liderlik rollerini
ararlar. Kişilerarası, liderlik ve ikna becerilerini kurumsal amaçlar ve ekonomik çıkarlar elde
etmek için kullanarak canlanırlar fakat rutin ve sistematik işlerden kaçınabilirler. Genellikle
etkili konuşmacılardır ve sosyallerdir fakat baskıcı olarak görünebilirler. Kendilerini iddialı,
özgüvenli ve liderlik ve konuşmada becerikli fakat bilimsel aktivitelerde eksik görürler.
Girişimci türün tercih ettiği iş ortamı liderlik, yönetim ve satış gibi aktivitelerle ilgilenmeyi
destekler ve para, güç ve statü kazanımıyla ödüllendirilirler. Tipik girişimci kariyerler satış
elemanı, iş idarecisi ve yöneticisini içerir (Yılmaz v.d., 2012: 13).
Geleneksel Tip: Gelenekçi bireyler etkili, dikkatli, uyum sağlayan, organize ve dürüsttür.
Kurulan emir zincirinde çalışmaktan memnundur ve farz edilen liderlik rollerinin üzerinde iyi
tanımlanmış emirleri uygulamayı tercih ederler. Organize, sistematik aktiviteleri tercih eder
ve belirsizliğe karşı isteksizdirler. Beceriklidir ve bilgiyi korumak ve kullanmaktan, program
yapmak ve ofis ekipmanını çalıştırmaktan keyif alırlar. Çok nadir bir şekilde liderlik veya
“sahne ışığı” rollerini ararlar ve görevleri yapma konusunda kusursuz, ısrarlı ve
güvenilirdirler. Gelenekçi türler kendilerini sorumlu, düzenli ve etkili olarak görürler; aynı
zamanda yazışma, organizasyon ve sayı becerilerine sahip olarak görürler. Kendilerini
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hayalperest olmayan ve yaratıcılıktan yoksun olarak da görebilirler. Gelenekçi türün tercih
ettiği iş ortamı yapısal bir işlemde kayıt tutma ve veri yönetimi gibi organizasyon becerilerini
destekler ve benzerlik ve bağlılığa önem verir. Tipik gelenekçi kariyerler sekreterlik,
muhasebeci ve bankacıdır (Pilavcı, 2007: 34).
Artistik Tip: Sanatçı bireyler orijinal ve sezgiseldir, hayal güçleri yüksektir, müzik besteleme
veya çalma, yazma, çizme veya boyama ve sahne sanatlarında oynama veya onları yönetme
gibi yaratıcı aktivitelerden keyif alırlar. Sanatsal yaratımlarla kendini ifade etme fırsatlarını
ararlar. Bu kategoriye giren insanlar esneklik ve belirsizliği tercih ederler; gelenek ve
benzerliğe karşı isteksizdirler. Sanatçı türler genel olarak fevri ve duygusaldır, daha açıklayıcı
ve açık bir şekilde iletişim kurmayı tercih ederler. Estetiğe değer verirler. Kendilerini yaratıcı,
aykırı ve müzikal, dramatik ve yazma becerilerine sahip olarak görürler ama yazışma ve
organizasyon ile ilgili işlerde beceriksiz olarak görürler. Sanatçı türlerin tercih ettiği iş alanı
yaratıcı becerileri destekler; orijinalliğin ve hayal gücünün esnek ve yapısı olmayan bir
ortamda kullanılmasını destekler. Tipik sanatçı kariyerleri müzisyen, muhabir ve iç
dekoratörü içermektedir (Holland, 1997: 26).
Holland’ın Kuramına Göre Kişilik Yapılarının Değerlendirilmesi
Holland, ilk aşamada yukarıda açıklanan altı meslek alanını belirleyerek, bu alanlardan her
birinde bu altı kişilik tipinin hâkim olduğunu ve bireylerin bu kişilik tipinden birisiyle ilgili
özellik ve davranışları göstereceğini ileri sürmüştür. Kişiliği arkadaş, anne-baba, sosyal sınıf,
kültür ve fiziki çevre gibi faktörlerin etkisinde olan birey meslek seçimine yönelirken ilk
olarak diğerlerine tercih ettiği faaliyetleri öğrenmek ister. Daha sonra bu faaliyetleri kuvvetli
ilgilere dönüşerek özel yeteneklere yol göstermekte ve nihayet bireyi düşünmeye, idrak
etmeye ve özel şekilde hareket etmeye yönelten belirli bireysel eğilimleri ortaya
çıkarmaktadır. Böylece, bireyin ortaya çıkan özellikleri altı kişilik tipinin özellikleriyle
karşılaştırılarak en çok hangi tipe benzediği bulunur. Dünyadaki tüm bireyleri altı kişilik
tipinde toplamak doğru olmayabilir. Bu yüzden, bireyin en çok benzediği kişilik tipi
bulunduktan sonra, diğer kişilik tiplerine de ne ölçüde benzediği bulunabilir. Örneğin bir
birey en çok araştırıcı tipe daha sonra sosyal, daha sonra da azalan sırada diğer tiplere
benzeyebilir. Bu sıralama sonunda bireyin “kişilik kalıbı” ortaya çıkmakta ve bireyin sadece
bir tek tip olarak sınıflandırılması önlenmiş olmaktadır. Burada altı kişilik grubundan 6!=720
farklı “kişilik kalıbı” elde etmek mümkün olmaktadır.
Örneğin, bazı kişilik tipleri arasındaki ilişkiler, diğerlerine göre daha kuvvetlidir. Örneğin,
gerçekçi-araştırmacı tiplerin ortak yanları, gelenekçi-sanatçı tiplerin ortak yanlarından daha
fazladır. Bazı bireyler gösterdikleri kişilik özellikleri bakımından diğerlerinden ayrılırlar.
Örnek olarak, bir birey sadece bir tipe çok benzer ve diğerleriyle çok az benzerliği olabilir.
Buna karşın; bazı bireyler altı kişilik tipine de eşit seviyede benzeyebilirler.
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Şekil 1. Holland’ın Altı Kişilik Tipine Ait Kod Haritası
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ARAŞTIRMA VE YÖNTEM
Araştırmanın Amacı
Çalışmada, Sağlık Yönetimi öğrencilerinin kariyer tercihlerinin mesleki kişilik kuramı
kapsamında değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Araştırmanın Sorun Cümlesi
Sağlık yönetimi öğrencilerinin mesleki kişilik kuramına göre hangi kişilik tiplerine sahip
oldukları ve bölümden memnun olup olmama durumlarının kişilik tipleri ile ilişkisi
araştırılmaktadır.
Araştırmanın Yöntemi
Araştırmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda Süleyman Demirel
Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Sağlık Kurumlarında
İnsan Kaynakları Yönetimi dersini alan öğrencilere Holland’ın Mesleki Tercih envanteri
uygulanmıştır. Çalışma gurubu kolayda örnekleme yöntemine göre seçilmiştir. Araştırmada
dersi alan toplam 147 öğrenciden 140 tanesine ulaşılmıştır.
Verilerin İstatistiksel Analizi
Araştırma kapsamında elde edilen verilerin analizi istatistiksel analiz programı ile yapılmıştır.
Veriler sayı, yüzde, ortalama, standart sapma gibi tanımlayıcı istatistiksel yöntemler
kullanılarak çözümlenmiştir. Bulguların değerlendirilmesinde %95 güven aralığı ve %5
anlamlılık düzeyi baz alınmıştır.
BULGULAR VE YORUMLAR
Araştırmada kullanılan ölçeklerden elde edilen veriler analiz edilerek elde edilen bulgular bu
bölümde açıklanmış ve yorumlamalar yapılmıştır.
Betimsel Analizler
Tablo 1. Demografik Özelliklere Ait Betimsel Değerler
Tablolar

Gruplar
Kadın
Cinsiyet
Erkek
Toplam
2
Sınıf
3
Toplam
Evet
Bölümü kendi isteğinizle
Hayır
mi tercih ettiniz?
Toplam
Evet
Bölümden
memnun
Hayır
musunuz?
Toplam

Frekans(n) Yüzde (%)
104
74,3
36
25,7
140
100,0
8
5,7
132
94,3
140
100,0
92
65,7
48
34,3
140
100,0
66
47,1
74
52,9
140
100,0

Öğrenciler cinsiyet değişkenine göre 104'ü (%74,3) kadın, 36'sı (%25,7) erkek olarak
dağılmaktadır. Öğrenciler sınıf değişkenine göre 8'i (%5,7) ikinci sınıf, 132'si (%94,3) üçüncü
sınıf olarak dağılmaktadır. Öğrencilerin bölümlerini kendi istekleri ile tercih edip etmeme
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değişkenine göre 92'sinin (%65,7) kendi isteğiyle, 48'inin (%34,3) ise kendi isteğiyle tercih
etmediği görülmektedir.
Öğrencilerin bölümden memnuniyet değişkenine göre 66'sı (%47,1) memnun, 74'ü (%52,9)
memnun değil olarak dağılmaktadır.
Tablo 2. Kişilik Tiplerine Ait Betimsel Değerler
N
Araştırmacı
Artistik
Sosyal
Girişimci
Geleneksel
Gerçekçi

140
140
140
140
140
140

Ort
Ss
Min.
Max.
7,171
3,468
0,000
6,286
3,035
0,000
10,814
2,930
2,000
8,029
3,155
1,000
4,714
3,702
0,000
6,714
3,106
1,000

15,000
12,000
15,000
15,000
15,000
15,000

Araştırmaya katılan öğrencilerin “araştırmacı” (7,171 ± 3,468); “artistik” (6,286 ± 3,035);
“sosyal” (10,814 ± 2,930); “girişimci” (8,029 ± 3,155); “geleneksel” (4,714 ± 3,702) kişilik
tipleri özelliklerini taşıma dereceleri çok yüksek; “gerçekçi” (6,714 ± 3,106) kişilik tipi
özelliklerini ise yüksek düzeyde taşıdıkları görülmektedir.

Şekil 2. Kişilik Tipi Özelliklerinin Ortalamaları
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Tablo 3. Kişilik Özelliklerinin Bölümlerini Kendi İstekleriyle Tercih Edip Etmemeleri
Durumuna Göre Ortalamaları
Grup
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır

Araştırıcı
Artistik
Sosyal
Girişimci
Geleneksel
Gerçekçi

N
92
48
92
48
92
48
92
48
92
48
92
48

Ort
6,848
7,792
6,326
6,208
11,044
10,375
8,044
8,000
4,196
5,708
6,478
7,167

Ss
3,489
3,377
3,214
2,689
2,882
3,001
3,081
3,326
3,500
3,908
2,918
3,423

MW

p

1 940,000

0,237

2 204,000

0,986

1 832,000

0,096

2 186,000

0,923

1 678,000

0,019

1 910,000

0,188

Öğrencilerin geleneksel puanları ortalamalarının bölüm tercihi değişkenine göre anlamlı bir
farklılık oluşturup oluşturmadığını anlamak için Mann Whitney-U testi yapılmıştır. Yapılan
test sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur
(Mann Whitney U=1 678,000; p=0,019<0,05). Bölümü kendi istekleri ile seçenlerin
geleneksel puanları (x=4,196), kendi istekleri dışında seçenlerin geleneksel puanlarından
(x=5,708) düşük bulunmuştur.
Öğrencilerin araştırıcı, artistik, sosyal, girişimci, gerçekçi kişilik tipleri puanları
ortalamalarının bölüm tercihi değişkenine göre anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadığını
anlamak için Mann Whitney-U testi yapılmıştır. Yapılan test sonucunda grup ortalamaları
arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05).
Tablo 4. Kişilik Özelliklerinin Bölümden Memnuniyet Derecelerine Göre Ortalamaları

Araştırıcı
Artistik
Sosyal
Girişimci
Geleneksel
Gerçekçi

Grup
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır
Evet
Hayır

N
66
74
66
74
66
74
66
74
66
74
66
74

Ort
Ss
7,758 2,956
6,649 3,812
6,667 3,183
5,946 2,876
11,485 2,092
10,216 3,417
8,333 2,679
7,757 3,522
4,546 3,411
4,865 3,960
6,849 2,662
6,595 3,468

MW

p

1 984,000

0,055

2 172,000

0,257

1 940,000

0,034

2 158,000

0,233

2 376,000

0,782

2 318,000

0,602

Öğrencilerin sosyal puan ortalamalarının bölümden memnuniyet değişkenine göre anlamlı bir
farklılık oluşturup oluşturmadığını anlamak için Mann Whitney-U testi yapılmıştır. Yapılan
test sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur
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(Mann Whitney U=1 940,000; p=0,034<0,05). Okuduğu bölümden memnun olanların sosyal
puanları (x=11,485), memnun olmayanların sosyal puanlarından (x=10,216) yüksek
bulunmuştur.
Öğrencilerin araştırıcı, artistik, girişimci, geleneksel, gerçekçi kişilik tipi puanları
ortalamalarının bölümden memnuniyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık oluşturup
oluşturmadığını anlamak için Mann Whitney-U testi yapılmıştır. Yapılan test sonucunda grup
ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır (p>0,05).
Tablo 5. Kişilik Özelliklerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Ortalamaları

Araştırıcı
Artistik
Sosyal
Girişimci
Geleneksel
Gerçekçi

Grup
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek

N

Ort
104
36
104
36
104
36
104
36
104
36
104
36

Ss

6,731
8,444
6,769
4,889
10,962
10,389
7,923
8,333
4,212
6,167
6,077
8,556

MW
3,345
3,549
3,163
2,108
2,842
3,174
3,177
3,117
3,204
4,614
2,687
3,517

p

1 402,000

0,024

1 212,000

0,002

1 646,000

0,277

1 792,000

0,701

1 422,000

0,031

1 066,000

0,000

Öğrencilerin araştırmacı kişilik tipi puanları ortalamalarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı
bir farklılık oluşturup oluşturmadığını anlamak için Mann Whitney-U testi yapılmıştır.
Yapılan test sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur (Mann Whitney U=1 402,000; p=0,024<0,05). Kız öğrencilerin araştırmacı
kişilik özellikleri puanları (x=6,731), erkek öğrencilerin araştırmacı kişilik tipi puanlarından
(x=8,444) düşük bulunmuştur.
Öğrencilerin artistik kişilik tipi puanları ortalamalarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir
farklılık oluşturup oluşturmadığını anlamak için Mann Whitney-U testi yapılmıştır. Yapılan
test sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur
(Mann Whitney U=1 212,000; p=0,002<0,05). Kız öğrencilerin artistik kişilik tipi puanları
(x=6,769), erkek öğrencilerin artistik kişilik tipi puanlarından (x=4,889) yüksek bulunmuştur.
Öğrencilerin geleneksel kişilik tipi puanları ortalamalarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı
bir farklılık oluşturup oluşturmadığını anlamak için Mann Whitney-U testi yapılmıştır.
Yapılan test sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur (Mann Whitney U=1 422,000; p=0,031<0,05). Kız öğrencilerin geleneksel
kişilik tipi puanları (x=4,212), erkek öğrencilerin geleneksel kişilik tipi puanlarından
(x=6,167) düşük bulunmuştur.
Öğrencilerin gerçekçi kişilik tipi puanları ortalamalarının cinsiyet değişkenine göre anlamlı
bir farklılık oluşturup oluşturmadığını anlamak için Mann Whitney-U testi yapılmıştır.
Yapılan test sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur (Mann Whitney U=1 066,000; p=0,000<0,05). Kız öğrencilerin gerçekçi kişilik
tipi puanları (x=6,077), erkek öğrencilerin gerçekçi kişi tipi puanlarından (x=8,556) düşük
bulunmuştur.
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Öğrencilerin sosyal, girişimci kişilik tipi puanları ortalamalarının cinsiyet değişkenine göre
anlamlı bir farklılık oluşturup oluşturmadığını anlamak için Mann Whitney-U testi
yapılmıştır. Yapılan test sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak
anlamlı bulunmamıştır (p>0,05).
Tablo 6. Kişilik Özelliklerinin Sınıfa Göre Ortalamaları
Grup
Araştırıcı
Artistik
Sosyal
Girişimci
Geleneksel
Gerçekçi

N
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3
2
3

8
132
8
132
8
132
8
132
8
132
8
132

Ort
Ss
11,000 2,507
6,939 3,388
5,500 2,330
6,333 3,073
13,000 1,512
10,682 2,946
11,000 2,928
7,849 3,088
9,500 3,423
4,424 3,526
9,500 3,423
6,546 3,017

MW

p

180,000

0,002

448,000

0,470

256,000

0,014

262,000

0,016

148,000

0,001

272,000

0,021

Öğrencilerin araştırmacı kişilik tipi puanları ortalamalarının sınıf değişkenine göre anlamlı bir
farklılık oluşturup oluşturmadığını anlamak için Mann Whitney-U testi yapılmıştır. Yapılan
test sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur
(Mann Whitney U=180,000; p=0,002<0,05). İkinci sınıfa giden öğrencilerin araştırmacı
kişilik tipi puanları (x=11,000), üçüncü sınıfa giden öğrencilerin araştırmacı kişilik tipi
puanlarından (x=6,939) yüksek bulunmuştur.
Öğrencilerin sosyal kişilik tipi puanları ortalamalarının sınıf değişkenine göre anlamlı bir
farklılık oluşturup oluşturmadığını anlamak için Mann Whitney-U testi yapılmıştır. Yapılan
test sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur
(Mann Whitney U=256,000; p=0,014<0,05). İkinci sınıfa giden öğrencilerin sosyal kişilik tipi
puanları (x=13,000), üçüncü sınıfa giden öğrencilerin sosyal kişilik tipi puanlarından
(x=10,682) yüksek bulunmuştur.
Öğrencilerin girişimci kişilik tipi puanları ortalamalarının sınıf değişkenine göre anlamlı bir
farklılık oluşturup oluşturmadığını anlamak için Mann Whitney-U testi yapılmıştır. Yapılan
test sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur
(Mann Whitney U=262,000; p=0,016<0,05). İkinci sınıfa giden öğrencilerin girişimci kişilik
tipi puanları (x=11,000), üçüncü sınıfa giden öğrencilerin girişimci kişilik tipi puanlarından
(x=7,849) yüksek bulunmuştur.
Öğrencilerin geleneksel kişilik tipi puanları ortalamalarının sınıf değişkenine göre anlamlı bir
farklılık oluşturup oluşturmadığını anlamak için Mann Whitney-U testi yapılmıştır. Yapılan
test sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur
(Mann Whitney U=148,000; p=0,001<0,05). İkinci sınıfa giden öğrencilerin geleneksel kişilik
tipi puanları (x=9,500), üçüncü sınıfa giden öğrencilerin geleneksel kişilik tipi puanlarından
(x=4,424) yüksek bulunmuştur.
Öğrencilerin gerçekçi kişilik tipi puanları ortalamalarının sınıf değişkenine göre anlamlı bir
farklılık oluşturup oluşturmadığını anlamak için Mann Whitney-U testi yapılmıştır. Yapılan
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test sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur
(Mann Whitney U=272,000; p=0,021<0,05). İkinci sınıfa giden öğrencilerin gerçekçi kişilik
tipi puanları (x=9,500), üçüncü sınıfa giden öğrencilerin gerçekçi kişilik tipi puanlarından
(x=6,546) yüksek bulunmuştur.
Öğrencilerin artistik kişilik tipi puanları ortalamalarının sınıf değişkenine göre anlamlı bir
farklılık oluşturup oluşturmadığını anlamak için Mann Whitney-U testi yapılmıştır. Yapılan
test sonucunda grup ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır
(p>0,05).
TARTIŞMA VE SONUÇ
Holland’la ilgili yapılan araştırmalara genel olarak bakıldığında Holland’ın kuramının
dünyanın birçok bölgesinde bulunan kişilik tipleri ile büyük oranda uyum sağladığı
görülmektedir.
Araştırma bulguları değerlendirildiğinde, sağlık yönetimi öğrencilerinin neredeyse dörtte
üçünün kız öğrencilerden oluştuğu tespit edilmiştir. Bölümü kendi isteğiyle seçenlerin oranı
kendi istekleriyle seçmeyenlerden fazladır ancak yine de bölüme isteyerek gelmeyenlerin
oranı oldukça yüksektir. Öğrencilerin yarıdan fazlası bölümlerinden memnun olmadıklarını
ifade etmişlerdir.
Araştırmaya katılan öğrencilerden bölümü kendi istekleri ile seçenlerin geleneksel kişilik
özelliklerini taşıma oranı kendi istekleri dışında seçenlerinkinden düşük bulunmuştur.
Geleneksel tip, liderlik yapmaktansa iyi tanımlanmış emirleri uygulamayı tercih eder, bu
sebeple sağlık yönetimi bölümünü kendi isteği ile seçen öğrencilerin geleneksel kişilik tipinin
düşük çıkmasının mesleki özellikleri taşıma açısından önemli olduğu değerlendirilmektedir.
Araştırma bulguları değerlendirildiğinde, okuduğu bölümden memnun olan öğrencilerin
sosyal kişilik özelliklerini memnun olmayanlara oranla daha fazla taşıdıkları tespit edilmiştir.
Araştırma sonuçlarına göre erkek öğrencilerin araştırmacı, geleneksel ve gerçekçi kişilik tipi
özelliklerini taşıma oranı kız öğrencilere göre daha yüksek, kız öğrencilerin ise artistik kişilik
tipi özelliklerini taşıma oranları erkek öğrencilere göre daha yüksek bulunmuştur.
Araştırma sonuçlarına göre Sağlık yönetimi öğrencilerinin Holland kişilik tipolojileri
açısından sırasıyla; sosyal, girişimci, araştırmacı, gerçekçi, artistik, geleneksel kişilik tiplerini
taşıdıkları ortaya konulmuştur.
Sağlık yönetimi alanında çalışacak bireylerin genel özellikleri ele alındığında, elde edilen
sonuçlarla tutarlı olduğu değerlendirilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre; araştırmaya
katılan öğrencilerin güçlü iletişim, ikna kabiliyeti, etkili liderlik ve yöneticilik özelliklerinin
ön planda olduğu görülmektedir. Bu da sağlık yöneticilerinin başarılı olabilmesi için gerekli
özelliklerin araştırmaya katılan öğrencilerde varolduğunu ortaya koymaktadır.
Bireylerin meslek seçimi yaparken Holland’ın kuramına göre kişilik yapılarını belirleyip
uygun çevrelerde uygun meslekler seçmeleri hem bireyler açısından hem de örgütler
açısından oldukça önemlidir. Farklı kişilik yapısındaki bireylerin aynı örgütte çalışmaları
durumunda; ya da kendilerine tam olarak uymayan ortamlarda çalışmaları durumunda
örgütler hem iş verimi açısından hem de çalışanlarını kaybetmemek açısından birtakım
önlemler alabilirler. Bu önlemler çeşitli kariyer olanakları olabileceği gibi, sosyal faaliyetler
ve kişilerin ilgi alanlarına uygun fırsatların sunulması da olabilir.
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LİMİTED ŞİRKETLERİN SONA ERME SEBEPLERİ
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ÖZET
Günümüz ticari hayatında en sık rastlanan şirket türü olarak karşımıza çıkan limited şirketler,
kuruluş aşamasında kolaylıklar sunması, asgari sermaye tutarının düşüklüğü, tek kişi ile
kurulabiliyor olması gibi nedenlerle tercih edilmektedir. Türk Ticaret Kanunu (TTK) md.
573’de tanımı verilen limited şirketler, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir
ticaret unvanı altında kurulan, esas sermayesi belirli ve bu sermayesi esas sermaye paylarının
toplamından oluşan şirketlerdir. Limited şirket ortakları, şirket borçlarından sorumlu olmayıp,
sadece taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen
ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler.
TTK m. 636 ise limited şirketlerin sona erme hallerini düzenlemektedir. Buna göre, limited
şirketler şirket sözleşmesinde öngörülen sona erme sebeplerinden birinin gerçekleşmesiyle,
genel kurul kararı ile, iflasın açılmasıyla, kanunda öngörülen diğer sona erme hâlleri
nedeniyle sona erer. Bununla beraber, uzun süreden beri şirketin kanunen gerekli
organlarından biri mevcut değilse veya genel kurul toplanamıyor ve yetkili asliye ticaret
mahkemesinin süre vermesine rağmen bu durum düzeltilmiyorsa mahkeme şirketin feshine
karar verir (TTK md. 636/2).
Limited şirketin kendiliğinden sona ermesi infisah, mahkeme veya genel kurul tarafından
sona erdirilmesi ise fesih olarak tanımlanmaktadır. Limited şirketin sona ermesi sonucunda
artık tasfiye aşaması başlamaktadır.
Anahtar Kelimeler: Limited Şirket, Sona Erme, Tasfiye, Fesih, İnfisah
ABSTRACT
Limited companies, which are the most common type of company in commercial life, are
preferred for reasons such as providing convenience during the establishment stage, low
minimum capital amount, and being established with a single person. Limited companies,
whose definition is given in article 573 of the Turkish Commercial Code, are companies
established by one or more real or legal persons under a trade name, whose principal capital is
determined and this capital consists of the sum of the basic capital shares. Limited company
partners are not liable for company debts, but are obliged to pay only the basic capital shares
they have committed and to fulfill the additional payment and side performance obligations
stipulated in the company agreement.
Turkish Commercial Code art. 636, regulates the termination of limited companies.
Accordingly, limited liability companies are terminated by the realization of one of the
reasons for termination stipulated in the company agreement, by the decision of the general
assembly, by opening the bankruptcy and due to other termination conditions stipulated in the
law. However, if one of the legally required bodies of the company does not exist for a long
time or if the general assembly cannot be convened and this situation is not corrected
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although the authorized commercial court gives time, the court decides on the dissolution of
the company (TCC Art. 636/2).
Self-termination of a limited liability company is defined as dissolution, and termination by
court or general assembly is termination. As a result of the termination of the limited
company, the liquidation process is started.
Keywords: Limited Company, Termination, Liquadition, Dissolution, Rescission
GİRİŞ
Almanya'nın, sömürgeleriyle olan ilişkileri nedeniyle, ucuz ve kolay kurulabilen, sorumluluğu
anonim şirketlere nazaran daha sınırlı ve sömürgelerdeki değişen piyasa koşullarına uyum
sağlayabilecek nitelikte bir şirket tipine ihtiyaç duyması nedeniyle ortaya çıkan limited
şirket1, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulur
ve esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından oluşmaktadır
(TTK md. 573). TTK md. 573 düzenlemesi aslında limited şirket kavramını tam anlamıyla
açıklamamaktadır. İlgili madde sadece limited şirketin özelliklerini ve niteliğini
belirtmektedir.
TTK md. 124’e göre tüzel kişiliğe sahip olan limited şirketler, ortaklarından bağımsız bir
tüzel kişiliğe sahiptir. Bu nedenle limited şirketler yasalarda belirtilen kapsam dahilinde
hukuki işlem yapabilir ve taraf ile dava ehliyetine haizdir. TTK md. 125/2 düzenlemesine
göre ticari şirketler TMK 48. maddesi çerçevesinde bütün haklardan yararlanabilir ve borçları
üstlenebilirler. Bu husustaki kanuni istisnalar saklıdır.
Limited şirketler açısından 6102 sy. TTK’nun getirdiği en önemli değişim ise tek ortaklı
şirketin kurulabilmesine olanak verilmesidir. AB yönergeleriyle uyum sağlamak adına
getirilen bu yeni düzenleme ile limited şirketler artık tek bir ortakla kurulabilir hatta daha
sonra tek ortaklı olarak faaliyetlerine devam edebilmektedir.
Çalışmanın konusunu oluşturan limited şirketlerin sona ermesinde ise TTK md. 635/5 hükmü
uygulanmaktadır. Esasen anonim şirketlerin feshini düzenleyen bu madde limited şirketlerin
feshinde de uygulanmaktadır (TTK md. 643) 2. Limited şirketin sona ermesi tasfiyeli veya
tasfiyesiz şekilde söz konusu olabilir. Limited şirketin kendiliğinden sona ermesi, bölünmesi,
tür değiştirmesi veya birleşme durumları tasfiyesiz sona ermedir. Limited şirketlerin sona
erme nedenlerinden birinin oluşması ile başlayan tasfiye süreci ise şirketin ticaret sicilinden
kaydının silinerek tüzel kişiliğini yitirmesiyle sonlanan ayrıntılı bir süreçtir. Bu nedenle
tasfiye süreci çalışma konusu dışında bırakılarak sadece yeri geldiğinde kısaca değinilmeye
çalışılacaktır.
I. LİMİTED ŞİRKETİN TANIMI, UNSURLARI, HUKUKİ NİTELİĞİ
A. Limited Şirketin Tanımı
eTK 503 vd. maddelerinde düzenlenen limited şirket için yapılan bir tanıma göre limited
şirket, en az bir, en fazla elli gerçek veya tüzel kişi tarafından, bir ticaret unvanı kullanmak
şartıyla, bankacılık veya sigortacılık dışında her türlü ekonomik amaç için kurulabilen,
sermayesi muayyen ve bu sermaye ortakların esas sermaye paylarının toplamına eşit olan ve
1 Yıldız, Şükrü, Limited Şirketler Hukuku, İstanbul, 2007, s. 4 vd; Arslanlı, Halil, Ticaret Kanunu Şerhi, İkinci
Kitap, Yedinci Fasıl, Limited Şirketler, İstanbul, 1962, s. 1.
2 Kayıhan, Şaban, Şirketler Hukuku, Ankara, 2020, s. 289 vd.
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ortaklarının borçları yalnızca taahhüt ettikleri sermayeden ibaret olan şirkettir3.
Uygulamada çok yaygın ve önemli bir yere sahip olan limited şirket, kısmen adi ortaklığa,
kısmen de anonim ortaklığa benzemektedir. TTK'nın limited şirkete ilişkin düzenlemelerinde,
hem şahıs şirketi hem de sermaye şirketine özgü hükümler bulunduğu görülmektedir. Ancak
son düzenlemelerle birlikte limited şirketin sermaye şirketlerine yakınlaştığını söylemek
mümkündür4. TTK md. 124/2 uyarınca limited şirketlerin açıkça sermaye şirketi olarak kabul
edildiği belirtilmiş ve md. 125 uyarınca da ultra vires doktrini terk edilmiştir5.
Limited şirketlerde esas sermaye payının peşin ödenmesi kuralı da değiştirilmiş ve limited
şirketin taahhüt edilen nakit sermayenin dörtte birinin kuruluşta, geriye kalan dörtte üçünün
ise yirmidört aylık sürede şirkete ödenmesi hükmü getirilmiştir (TTK md. 344). Bunlarla
beraber, bir ortak bir pay kuralı da terk edilmiş, anonim şirketin denetime ilişkin kurallarının
limited şirkete de uygulanacağı kabul edilmiştir. Ayrıca eşit işleme tabi tutulma ve bilgi alma
hakkı ve çıkmaya katılma gibi yeni ortaklık hakları öngörülmüştür6.
B. Limited Şirketin Unsurları
1)

Ortak Sayısı

eTK 504. maddesine göre limited şirkette en az iki ortağın bulunması zorunluydu ve ortak
sayısının bire düşmesi şirketin fesih nedenlerinden biriydi. TTK 573. maddesine göre, limited
şirkete artık bir veya daha fazla tüzel ya da gerçek kişi ortak olabilmektedir. AET’nin 89/667
sayılı yönergesinin limited şirkette bu sınıfı gerekli gördüğü gerekçesiyle ilgili düzenlemeye
yer verilmiştir7.
TTK 574/1 maddesi, eTK 504. maddesine paralel olarak limited şirkette ortak sayısının elliyi
aşamayacağı hükmünü getirmiştir. Ortak sayısının elliyi aşması durumunda ise, nasıl bir
yaptırım uygulanacağı TTK'da yer almamaktadır. Yıldız'a göre elli kişilik ortak sınırlamasının
getirilmesi gereksizdir. Yazar, ortak sayısının elliyi aşması durumunda ise elli sayısını aşan
kısmın geçersiz sayılması veya TTK 628/2 maddesinin uygulanması gerektiğini
belirtmektedir8.
TTK 574/2 maddesine göre, şirkette ortak sayısı bire düşerse durum, bu sonucu doğuran işlem
tarihinden itibaren yedi gün içinde müdürlere yazıyla bildirilir. Müdürler, bildirimin alınması
tarihinden başlayarak yedinci günün sonuna kadar, şirketin tek ortaklı olduğunu, bu ortağın
adını, yerleşim yerini ve vatandaşlığını tescil ve ilan ettirirler, aksi hâlde doğacak zarardan
sorumlu olurlar. Aynı yükümlülük, şirketin bir ortakla kurulduğu hâllerde de geçerlidir. Ortak
sayısının bire inmesi durumunda, bildirimin kim tarafından müdürlere yapılacağı hususu net
değildir. İlgili düzenlemenin amacı, ortaklık payları kendisinde toplanan tek ortağın
müdürlere bildirimde bulunmasını zorunlu tutmaktır9.
TTK md. 573/1 gereği limited şirketler gerçek veya tüzel kişilerden oluşabilir. Türk Medeni
Kanununun hakları kullanma ehliyetine ilişkin kurallar gerçek kişi ortaklar için de geçerlidir
(TMK md. 15, 16, 342, 463/3). Tüzel kişi kavramı hem özel hukuk hem kamu hukuku tüzel
3 Tanımlar için bkz. Tekil, Fahiman, Şirketler Hukuku, Limited Şirketler ve Kooperatifler, C.3, İstanbul, 1974,
s. 17; Bozkurt, Tamer, Şirketler Hukuku, Ankara, 2021, s. 534; Çebi, Hakan, Şirketler Hukuku, Ankara, 2020,
s. 339; Altaş, Soner, Limited Şirketler, Ankara, 2021, s 57; Kayıhan, s. 287.
4 Yalçın Sırakaya, Elif, Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirketin Sona Erme Nedenleri, Ankara,
2017, s. 1.
5 Bahtiyar, Mehmet, Ortaklıklar Hukuku, 7. Bası, İstanbul, 2012, s. 315.
6 Hamamcıoğlu, Esra/Biçer, Levent, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Limited Ortaklıklarda Meydana
Getirdiği Temel Değişiklikler, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2011/1-2, s. 230 vd.
7 Yalçın Sırakaya, s. 4; Altaş, s. 69; Kayıhan, s. 292.
8 Yıldız, s. 71-72. Ayrıca bkz. Altaş, s. 84.
9 Yıldız, s. 72.
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kişilerini kapsar. Ticaret şirketleri limited şirkete ortak olabilir ancak tüzel kişiliği
bulunmayan adi şirketin ve donatma iştirakinin limited şirkete ortak olabilmesi mümkün
değildir10. Niteliği uygun düştüğü ölçüde, limited şirketlere ilişkin bütün hükümler, tek ortaklı
limited şirketlere de uygulanabilir ancak, TTK 574/2, 574/3, 616/3 ve 629. maddeleri sadece
tek ortaklı limited şirketlere uygulanabilmektedir.
2)

Ortaklığın borçlarından sorumluluk

Limited şirketlerin alacaklılara karşı sorumluluğu kendi mal varlığı ile sınırlıdır (TTK md.
602). Şirketin borçlarından dolayı ortaklar, taahhüt etmiş oldukları sermaye payı ile sınırlı
olarak ve yalnızca şirkete karşı sorumludur. Diğer bir ifadeyle, ortakların tek borcu taahhüt
ettikleri sermayeyi şirkete ödemektir. Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece
taahhüt ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek
ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler (TTK md. 673/2).
Ancak bu düzenlemenin tek istisnası Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun md.
35’dir. İlgili düzenlemeye göre, limited şirket ortakları şirketten tahsil imkanı bulunmayan
kamu alacağından, sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumludurlar. Bununla
beraber, esas sözleşme ile ortaklar için ek ödeme ve yan edim yükümlülüğü öngörülmüşse
sorumluluk o ölçüde genişleyecektir11.
Buna göre, limited şirketin borçlarından dolayı, alacaklıların doğrudan doğruya ortaklara
başvuru hakları yoktur. Alacaklılara karşı sorumlu olan limited şirkettir ve bütün malvarlığı
ile sınırsız olarak sorumludur. Alacaklılar, şirket sona erdiğinde veya aleyhinde yapılan icra
takibi semeresiz kaldığında dahi doğrudan doğruya ortaklara başvuramamaktadır12.
3)

İşletme Konusu

Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir.
Buna karşın bankacılık, sigortacılık, finansal kiralama ve umumi mağazacılık gibi iş kolları
için kurulamazlar (TTK md. 573/3). Ultra vires ilkesinin kaldırılmış olmasından dolayı,
şirketin temsile yetkili olan kişilerinin üçüncü kişilerle yapmış olduğu işlemler şirketi bağlar
(TTK md. 125, 371/2, 629 kıyasen). Şirketin işletme konusu ise anasözleşmede gösterilmek
zorundadır 13 . Ticari hayatta çoğunlukla ticari bir işletmeyi işletmek için kurulan limited
şirkette önemli olan şey, iştigal konusunun ekonomik sebeplere dayanmasıdır. Ekonomik
amaç ve konu esasen bir ön koşul olduğundan, ticari olmayan işler için prensip olarak limited
şirket kurulabilirse de, ticari amaç taşımayan konular bakımından (Örn. bilimsel çalışma veya
hayır işleri vb.) limited şirket kurulması uygun değildir14.
4)

Esas Sermaye

Limited şirketin esas sermayesi belirli ve anasözleşmede yazılması zorunlu unsurlardan biridir
(TTK md. 573, 576/1-c). Sermayenin asgari tutarı onbin TL, azami tutar içinse bir miktar
belirlenmemiştir (TTK md. 580). Üzerlerinde ayni bir hak, haciz veya tedbir bulunmayan,
nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikri mülkiyet hakları ile sanal ortamlar ve
adlar da dahil, malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak konulabilir. Hizmet edimleri, kişisel
emek, ticari itibar, vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olamaz (TTK md. 581) 15 .
10 Yıldız, s. 73; Yalçın Sırakaya, s. 4 vd.
11 Bozkurt, s. 535; Kayıhan, s. 292-293; Çebi, s. 343. Daha geniş bilgi için bkz. Tekinalp, Ünal, Yeni Anonim
ve Limited Ortaklar Hukuku ile Tek Kişi Ortaklığının Esasları, İstanbul, 2011.
12 Tekil, s. 18; Arslanlı, s. 9; Poroy, Reha/Tekinalp, Ünal/Çamoğlu, Ersin, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku,
9.Bası, İstanbul, 2003, s. 891 vd.
13 Yıldız, s. 83.
14 Yalçın Sırakaya, s. 8.
15 Bu konu hakkında ayrıca bkz. Yıldız, s. 76 vd.
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Kanaatimizce, günümüzde dünya finansal sistemi içerisinde kullanılan kripto para ve türevleri
de sermaye olarak konulmamalıdır.
TTK md. 583/3 düzenlemesi ile eTK farklı olarak artık bir ortak birden fazla esas sermaye
payına sahip olabilir. eTK yürürlük zamanında kaç tane şirket ortağı varsa, bunlar itibari
değerleri birbirinden farklı olabilen üç paya sahip olmakta ve ortak sayısı kadar pay sayısı söz
konusu olmaktaydı. Ancak bahsi geçen düzenleme ile bir ortak birden fazla sermaye payına
sahip olabilmektedir. Şirket sözleşmesinde ise esas sermayenin itibari tutarı ile esas sermaye
paylarının sayısı ve bunların da itibari değerleri gösterilmek durumundadır (TTK m. 576/1c)16.
5)

Tüzel Kişilik

TTK md. 125/1 hükmüne göre limited şirket tüzel kişiliğe haizdir. Ticaret siciline tescil ile
tüzel kişilik kazanılır (TTK md. 588). Şirketin hak ehliyeti eTK 137. maddesine göre
sınırlıydı ancak TTK ile ultra vires uygulaması kalktığı için artık limited şirket Medeni Kanun
md. 48'e göre bütün haklardan yararlanabilir ve borç üstlenebilir duruma gelmiştir. Bununla
beraber, taraf ve dava ehliyetine de sahiptir.
6)

Limited Şirkette Süre

eTK 506. maddesinin 5. fıkrasına göre limited şirket belirli bir süre ile kurulmakta ve şirket
esas sözleşmesine belirlenen bu sürenin yazılması gerekmekte idi. Belirlenen bu sürenin
sonunda ortaklar şirketin devamına karar verebilirlerdi ancak böyle bir uzatma kararı
almamaları halinde sürenin bitimi ile birlikte şirketin de kendiliğinden sona erdiği kabul
edilirdi. TTK 587/1-c maddesine göre ise, süre hususu eğer sözleşmede belirtilmişse bu
durum ilan edilir denilerek, belirsiz süreli limited şirkete cevaz verilmiştir. Bu nedenle,
limited şirkette süre belirleme hususu zorunlu bir unsur olmaktan çıkıp, ihtiyari hale
gelmiştir17.
TTK 529/1-a maddesine göre anonim şirketler, ana sözleşmede belirlenen sürenin sona
ermesine rağmen faaliyetine fiilen devam etmek suretiyle belirsiz süreli hale gelebilmektedir.
Ancak limited şirketler için böyle bir düzenleme bulunmamaktadır. Zira, belirli bir süre için
kurulan limited şirketin, bu süre sonunda akibetinin ne olacağı belli değildir. Teoman'a göre,
şirketin süresinin dolmasına ve sözleşmede gereken değişikliğin yapılmamasına rağmen,
ortaklar feshi talep etmeyip işlere devam ediyorsa, bu taktirde şirketin belirsiz süreli hale
geldiği kabul edilmelidir18.
C. Limited Şirketin Hukuki Niteliği
TTK'nın limited ortaklığa ilişkin düzenlemelerinde, hem şahıs şirketi hem sermaye şirketine
özgü bir takım hükümler bulunmakla birlikte, limited şirketin sermaye şirketi karakteristiğini
güçlendiren hükümlere yer verilmiş ve TTK 124/2 maddesinde limited şirketi bir sermaye
şirketi olarak kabul etmiştir 19 . Bir çok durumda anonim şirket hükümlerine açık atıfta
bulunulması limited şirketi anonim şirkete daha da yakınlaştırmıştır20.

16 Kayıhan, s. 291 vd; Bozkurt, s. 535; Yalçın Sırakaya, s. 6; Altaş, 58; Çebi, s. 341.
17 Moroğlu'na göre, şirketin süreli veya süresiz olarak kurulduğu hususu esas sözleşmede bulunması gereken bir
unsurdur. Şirket süresinin esas sözleşmede belirtilmemesi bir sermaye ortaklığı olan limited şirketin
niteliliğine aykırılık teşkil eder. Moroğlu, Erdoğan, Türk Ticaret Kanunu ile Yürürlük ve Uygulama Kanunu
Tasarıları Değerlendirme ve Öneriler, 6. Baskı, İstanbul, 2009, s. 341.
18 Teoman, Ömer, Yaşayan Ticaret Hukuku, Hukuki Mütalaalar, C.I-II, 2. Bası, İstanbul, 2011, s. 507; Aynı
yönde, Arslanlı, s. 62.
19 Bahtiyar, s. 315; Yalçın Sırakaya, s. 11 vd.
20 Bkz. TTK md. 578, 584, 592, 610, 617, 622, 629, 633, 634, 635, 643, 644.
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Türk Hukukunda Arslanlı, limited şirketin bu niteliğinden bahsederken şirketin, sermaye ve
sorumluluk sahasında anonim şirketlere, ortaklar arasındaki münasebetlerde şahıs şirketlerine
yaklaştığını ifade etmiştir21. Limited şirketler, genel olarak sermaye esasına bağlı çoğunluk
ilkesi, devamlılık ilkesi, sermayenin korunması ile ilgili tedbirler ve sermaye ile sınırlı
sorumluluk ilkesinden sermaye unsuru; yönetim ve temsil, çıkma, çıkarılma veya şirketin
feshini talep ve payın devrindeki güçlük açısından ise kişisel unsur ile karakterize edilen ve
fakat sermaye unsuru daha belirgin olan karma bir görünüm arz etmektedir. Bu özellik ise,
limited şirketlere, özellikle, küçük işletmelerin işletilmesi için uygun hukuki bir şekil
kazandırmaktadır 22 . Özetlemek gerekirse, limited şirket hem sermaye şirketi özelliklerini
barındıran hem de şahıs şirketi özelliklerini taşıyan karma bir şirket türü olarak karşımıza
çıkmaktadır.
II. LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERME NEDENLERİ
A. Şirket Anasözleşmesinde
Gerçekleşmesi

Öngörülen

Sona

Erme

Sebeplerinden

Birinin

Her şirket belli bir amaca ulaşılmak için kurulur. Şirketin varmak istediği amaca ulaşıldığında
ise ne olacağı konusu ya da şirketin başlangıçtaki kuruluş amacının imkansız hale gelmesi
durumlarında hangi hükümlerin uygulanacağı konusu TTK'da düzenlenmemiştir. TTK 636/1a maddesine göre şirket anasözleşmesinde yazılı olan bir sebebin gerçekleşmesi halinde
şirketin sona ereceği kabul edilmiştir ancak şirket bu amaca ulaştığında veya amacının
imkansız hale geldiği durumlarda ne olacağı hususu belli değildir.
Yukarıda sözü edilen sorunun cevabı TBK’nun 639/1 maddesine göre cevaplandırılabilir.
İlgili hüküm, adi ortaklığın ortaklık sözleşmesinde öngörülen amacın gerçekleşmesi veya
gerçekleşmesinin imkansız duruma gelmesiyle sona ereceğini düzenlemiştir. Borçlar
Kanunu'nun bazı maddelerinin TTK'daki maddelere kıyasen uygulanabileceği kabul
edildiğine göre, ilgili madde limited şirketler için de uygulama alanı bulur (TTK md. 126)23.
Limited şirket, amacının elde edilmesi veya elde edilmesinin imkansız hale gelmesiyle infisah
edeceği kabul edilse dahi şirketin maksat kavramını geniş olarak yorumlamak gerekir 24 .
Sözleşmede belirtilmiş olan maksatlardan herhangi birinin elde edilmiş olması veya imkansız
hale gelmiş olması şirketin sona ermesini gerektirmez ancak şirket, infisah hali doğmadan
önce yeni bir mevzuu seçerek dağılmayı önleyebilir. Zira tüzel kişiler, kendini yaratanların
kişiliğinden ve kişisel durumlarından bağımsızdırlar. Ayrıca ortaklar kurulunun sona erme
halinden dönme kararını yasaklayıcı bir hüküm de bulunmamaktadır 25 . Bir görüşe göre,
şirketin amacının gerekleşmemesi, imkansızlaşması, anonim şirketlerde olduğu gibi bir
dağılma nedeni olarak görülmemeli, bu konunun düzenlenmesi şirket esas sözleşmesine
bırakılmalıdır26.
Şirket maksadının imkansız hale gelmesi halinde limited şirketin infisahından bahsedebilmek
için bu imkansızlığın şirket kurulduktan sonra, mutlak, devamlı ve objektif olması

21 Arslanlı, s. 11.
22 Tekil, s. 23; Arslanlı, s. 11; Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, s. 875; Cerrahoğlu, M. Fadullah, Türk Ticaret
Kanununa ve Yargıtay İçtihatlarına Göre Limited Ortaklıklar Hukuku, İstanbul, 1976, s. 3.
23 Özenli, Soysal, Uygulamada Adî Ortaklık ve Neden Olduğu Davalar, Ankara, 1988, s. 116.
24 Çevik, Orhan Nuri, Limited Şirketler Hukuku ve Uygulaması, 4. Baskı, Ankara, 2003, s. 493; Kaya, İlknur,
Limited Şirketin Sona Erme Sebepleri, Eskişehir, 2005, s. 27 vd; Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, s. 809; Yıldız, s.
288.
25 Çevik, s. 492; Çevik, Orhan Nuri, Anonim Şirketler, 4. Baskı, Ankara, 2002, s. 1051.
26 Kiper, Osman, Uygulamada Ticaret Şirketleri, İstanbul, 1988, s. 352.
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gerekmektedir 27 . Şirketin amacının gerçekleşmesi veya imkansız hale gelmesi sebebiyle
açılacak dava fesih davası değildir, zira şirket bu durumda kendiliğinden dağılmış olduğundan
böyle bir durumda açılacak dava tespit davası niteliğinde olacaktır28.
Ortaklar, şirket anasözleşmesine muayyen yıl kadar üst üste zarar ederlerse şirketin sona
ereceği maddesini koymuş olabilirler. Zira Yargıtay bir kararında, şirketin kâr elde edememesi
halini maksat ve mevzuun imkansız hale gelmesi olarak kabul etmiş, ancak bu imkansızlığın
kabulünü uzun bir müddet şirketin kazanç sağlayamaması ve kazanç ihtimalinin ortadan
kalkmış olması şartına bağlamıştır29. Bir ihtira veya maden arama imtiyazının sona ermesi,
bir ürünün ihracat veya ithalatının yasaklanması gibi durumlar da bu duruma örnek olarak
gösterilebilir. Şirket anasözleşmesi limited şirketin anayasası gibi görüldüğünden, eğer
anasözleşmede şirketin sona ermesine dair bir kayıt varsa TTK md. 636/1-a fıkrası gereği
ortakların şirket sözleşmesine şirketi sona erdiren sebepleri koymaları TTK md. 577’de
sayılan şirket sözleşmesinde yer verilmek şartıyla bağlayıcı olan hükümlerdir.
TTK'da ortaklardan birinin ölümü halinde şirketin sona ereceğine dair bir hüküm
bulunmamaktadır. Şirket anasözleşmesinde aksine bir hüküm yoksa şirket, ortağın mirasçıları
ile faaliyetine devam eder. Eğer ortaklardan birinin ölümü halinde şirketin sona ereceği
anasözleşmede hüküm altına alınmışsa, bu durumda şirket sona erer. Bununla birlikte,
ortaklardan birinin kısıtlanması, kural olarak limited şirketin feshine neden olmaz. Zira
limited şirketler, sermaye şirketleri olup ortakların kişiliklerine bağlı değildir. Limited şirket
anasözleşmesine konulacak bir hüküm ile ortaklardan birinin kısıtlanması halinde şirketin
sona ereceği kararlaştırılmışsa bu durumda ortağın kısıtlanması ile birlikte şirket de sona
erer30.
Limited şirketin feshi ihbarla sona erdirilmesi hususunda TTK'da herhangi bir düzenleme
mevcut değildir ancak TBK 639/6 maddesi adi ortaklık bakımından feshi ihbar müessesesini
kabul etmiştir. Limited şirketin esas sözleşmesine feshi ihbar ile ilgili bir hüküm konularak
şirketin bu şekilde sona ermesi sağlanabilir. Böyle bir yetki şirketin kurulması esnasında esas
sözleşmeye konulacak bir hükümle ortaklara tanınabileceği gibi, daha sonra esas sözleşmede
yapılacak bir değişiklikle de verilebilir. TBK 639/6 maddesine göre şirket, esas sözleşmesinde
feshi ihbar ile ortaklara şirketi sona erdirme yetkisi tanınması veya şirketin belirsiz süreli
olarak kurulması ya da şirketin ortaklardan birinin hayatı boyunca kurulması hallerinde, bir
ortağın feshi ihbarı ile sona erebilir. Adi şirketin feshi ihbarla sona ermesi için, maddede
sayılan durumlardan herhangi birinin gerçekleşmesi gerekmektedir (TBK 639/6). Fesih ihbar
yetkisini kullanacak ortağın iyiniyet kuralları çerçevesinde hareket ermesi ve uygun bir
zamanda bu yetkisini kullanması gerekir31.
B. Genel Kurulun Fesih Kararı Alması
Limited şirketlerde genel kurul, şirketin karar ve irade organıdır. Limited şirket ortaklar genel
kurulu, etkisi daha çok iç ilişkide kalan kararlar veren, ortakların malvarlığı ve yönetsel
nitelikte haklarını kullandıkları bir kuruldur ve bu kurula şirketin tüm ortakları katılabilir32.
TTK ile eTK'dan farklı olarak, organlar arası astlık üstlük anlayışı reddedilmiş, organlar arası
fonksiyon ayrımı benimsenmiştir. Limited şirket genel kurulunun, tüm ortakların davet
edildiği ve herkesin katılma hakkının bulunduğu bir irade ve karar organı olma özelliği ise
27 Arslan, İbrahim, Şirketler Hukuku Bilgisi, 12. Baskı, Konya, 2007, s. 55; Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, s. 85;
Özenli, s. 116; Yalçın Sırakaya, s. 19 vd.
28 Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, s. 809; Kaya, s. 46.
29 Yargıtay TD, 26.03.1963 T, 1963/3484 E, 1963/4856 K.
30 Ayrıca bkz. Yalçın Sırakaya, s. 22 vd; Altaş, s. 524; Kayıhan, s. 329; Çebi, s. 501 vd; Bozkurt, s. 571 vd.
31 Ayrıca Bkz. Yargıtay, 11. HD, 25.09.1985 T, 1985/3521 E., 1985/4478 K.
32 Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, s. 921.
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korunmuştur 33 . TTK 636/1-b maddesine göre ortaklar genel kurulu şirketin feshine karar
vermeye yetkilidir. TTK 616/1-i maddesine göre ise fesih yetkisi sadece genel kurula ait olup
bu yetkinin devri mümkün değildir34.
Şirketin fesih kararı alabilmesi için eTK'dan farklı olarak, genel kurulda temsil edilen oyların
en az üçte ikisinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir
arada bulunması gerekmektedir (TTK md. 621/1-ı). Bir görüşe göre; kanunda öngörülmüş
olan bu çoğunluk esas sözleşme ile azaltılabilir 35 . Bizim katıldığımız görüşe göre ise, bu
nisabın azaltılması anasözleşme değişikliği ile de mümkün görünmemektedir, zira TTK 621/2
maddesi, kanunda belli kararların alınabilmesi için ağırlaştırılmış nisap aranıyorsa, bu nisabı
daha da ağırlaştıracak şirket sözleşmesi hükümlerine izin vermiş ancak azaltılması konusunda
bir hüküm getirmemiştir. Kanunun bu duruma düzenleme getirmemiş olması nisap
oranlarının şirket anasözleşmesi ile azaltılabileceğine cevaz vermesi olarak
düşünülmemelidir 36 . Kanunkoyucu nisap miktarını ilgili maddede açıkça düzenlemiş ve
şirketin feshi kararını önemli kararlar olarak nitelendirmiştir37. Bu nisabın anasözleşme ile
azaltılabileceğinin kabul edilmesi halinde TTK 621/2 maddesinin bir amacı ve anlamı
kalmayacaktır.
Genel kurulun almış olduğu fesih kararı şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil
ile ilan ettirilmek gerekir. Nitekim, TTK md. 637 gereği sona erme, iflas ve mahkeme kararı
dışında farklı bir nedenle ortaya çıkmışsa, müdür veya müdürlerin bu durumu tescil ve ilan
ettirmesi gerekir. Genel kurulun almış olduğu karar için mahkemede iptal davası açılabilir.
TTK md. 622’ye göre, anonim şirketin genel kurul kararlarının butlanına ve iptaline ilişkin
hükümleri limited şirketlere de kıyas yoluyla uygulanır. Bu düzenlemeye istinaden, şirketin
feshedilmesini istemeyen ve alınan kararı dürüstlük kuralına aykırı bulan ortak, ilgili kararın
verildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde ilgili mahkemede iptal davası açabilir (TTK md.
445). Ancak iptal davasının açılması TTK md. 446’da belirtilen koşulların sağlanması ile
mümkündür.
C. İflasın Açılması
TTK 18. maddesi gereğince tacirler, her türlü borçlarından dolayı iflasa tabidir. Limited
şirkette iflasa tabi bir tüzel kişiliktir. Şirketin iflas ehliyeti tüzel kişilik kazanması ile başlar ve
tüzel kişiliği son bulana kadar devam eder. TTK 636/1-c maddesine göre iflasın açılması ile
şirket sona ermektedir. Hukukumuzda iki tür iflas yolu bulunmaktadır. İlki takipli iflas yolu,
diğeri ise doğrudan doğruya iflas yoludur38.
1)

İflas Yolları

İflas yollarının ilki olan takipli iflas yolu 2004 sayılı İİK'nun 171 vd. maddelerinde
düzenlenmiştir. Takipli iflas yolunda alacaklı, ilk önce icra dairesine başvurarak borçlusuna
karşı iflas takibi başlatır ve borçluya borcunu ödemez ise iflas talebiyle mahkemeye
başvuracağını içeren bir ödeme emri gönderilir. Borçlu, limited şirket ödeme emrine itiraz
etmez veya süresi içerisinde borcunu ödemezse, alacaklı ticaret mahkemesine başvurarak
durumun tespiti ve şirketin iflasına karar verilmesi talebiyle iflas davası açar. Şirket ödeme
emrine itiraz ederse alacaklı mahkemeden itirazın kaldırılması ile birlikte iflasa karar
verilmesini talep eder. Dava neticesinde borcun ödenmemiş olduğu tespit edildikten sonra,
33 Yıldız, s. 200.
34 Çevik, s. 493; Altaş, s. 524; Çebi, s. 502.
35 Eriş, Gönen, Açıklamalı-İçtihatlı En Son Değişikliklerle Birlikte Türk Ticaret Kanunu, Ticari İşletme ve
Şirketler, C. II, 3. Baskı, Ankara, 2004, s. 2883, dpn. 2.
36 Yıldız, s. 233; Yalçın Sırakaya, s. 112 vd.
37 Yıldız, s. 288.
38 Atalay, Oğuz, Anonim Şirketlerin İflası, İzmir, 1996, s. 7.
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mahkeme tarafından şirkete depo emri ile son bir ödeme ve iflastan kurtulma imkanı
tanınarak yeni bir süre verir. Bu süre içerisinde de borç ödenmezse, şirketin iflasına karar
verilir (İİK md. 158-173). Takipli iflas yoluna alacaklılar pek müracaat etmemektedirler. Zira
şirketin ödeme yapmaması, içinde bulunduğu kötü durumdan kaynaklanıyor ise alacaklı
açısından daha fazla masrafa ve zaman kaybına yol açacak takipli iflas yolları yerine şirketin
doğrudan iflasını istemek daha faydalı olmaktadır39.
Doğrudan doğruya (takipsiz) iflas yolunda alacaklı, kanunda tahdidi olarak sayılmış bulunan
sebeplerden birinin varlığı halinde icra dairesine başvurmadan şirket aleyhine şirketin
bulunduğu yerdeki ticaret mahkemesinde iflas davası açabilir. Kanun tarafından aranan bazı
şartların varlığı halinde bizzat borçlu şirket tarafından da iflas davası açılabilmesi
mümkündür. İİK 177. maddesine göre limited şirketler yönünden doğrudan doğruya iflas
sebepleri tek tek sayılmıştır. Bunlardan ilki;
Borçlunun yerleşim yerinin belirsiz olması halinde alacaklı borçlunun doğrudan iflasını talep
edebilmesidir. Alacaklı borçlunun yerleşim yerinin belli olmadığına dair mahkemeye ciddi
emareler sunmalı, gerekirse araştırma yapılmak suretiyle delil gösterebilmelidir. Ancak
öğretide, borçlunun yerleşim yerinin belli olmamasına dayalı doğrudan doğruya iflas
sebebinin sermaye şirketleri için geçerli olamayacağı kabul edilmektedir. Sözü edilen durum
sadece gerçek kişiler için söz konusudur. Tüzel kişilerin ve tüzel kişiliği bulunan ticaret
şirketlerinin, merkezinin şirket sözleşmesine yazılması TTK md. 576/1-b gereği zorunlu
olduğundan ve bu merkezin de ticaret sicilinden öğrenilmesi mümkün iken, yerleşim yerinin
bulunmaması nedeniyle limited şirketin iflasının istenmesi imkan dahilinde
gözükmemektedir40.
Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçması da İİK md. 117/1’de sayılan diğer bir
nedendir. Özellikle alacaklıların alacağını elde etmesini engellemek maksadıyla şirket
merkezinin yurt dışına taşınması halinde alacaklılar doğrudan iflas talep edebilir. Ancak
şirketin olağanüstü hal, mücbir sebep veya haklı bir nedenle merkezini yurtdışına taşıması
halinde doğrudan iflas talep edilemez.
İİK md. 117/1’de sözü edilen diğer bir iflas nedeni, borçlunun alacaklıların haklarını
alacaklarını elde etmesini zorlaştıracak hareketlerde bulunması veya bu girişimlerde
bulunmasıdır. Şirket mallarının muvazaalı şekilde el değiştirmesi, şirket malvarlığının
azaltılması gibi işlemler buna örnek gösterilebilir. Böyle bir durumun varlığı halinde alacaklı
doğrudan iflas talep edebilecektir.
İİK md. 117/1 son cümlesine göre ise, borçlu haciz yolu ile yapılan takip sırasında mallarını
saklamışsa alacaklı doğrudan iflas talep edebilir. Borçlu şirketin haciz yolu takibe karşı beyan
etmiş olduğu malvarlığında eksiklik varsa veya varolan bir malvarlığı gizlenerek beyan
edilmemişse yahut malvarlığı tümden gizlenmişse, artık alacaklı doğrudan iflas talebinde
bulunabilecektir.
Borçlu şirketin ödemelerini tatil etmesi, borçlunun teklif ettiği konkordatonun tasdik
olunmaması, mühletinin kaldırılması ve konkordatonun tamamen feshedilmiş olması; ilama
bağlı alacağın icra emri ile istenildiği halde ödenmemiş olması hallerinde de alacaklı
doğrudan iflas talep edebilir.
39 Kuru, Baki, İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, 2. Baskı, İstanbul, 2006, s. 948; Atalay, s. 11-12; Kaya, s. 49;
Yalçın Sırakaya, s. 42 vd; Altaş, s. 525.
40 Atalay'a göre şirket ikametgahının bilinmemesi de şirketler için bir doğrudan doğruya iflas sebebidir. Her ne
kadar şirket merkezi sicilden öğrenilebilirse de, şirketin fiilen o adreste bulunmaması mümkündür. Şirkete
tebligat yapmak için merkez olarak bilinen adrese gidildiğinde, oradan taşındığı ve yeni adresinin
bilinmemesi ihtimal dahilindedir. Atalay, s. 15; Kaya, s. 50. Doktrindeki diğer görüşler için bkz. Yalçın
Sırakaya, s. 44 vd.
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İİK 179. maddesinde yer alan düzenlemeyle sadece sermaye şirketleri ve kooperatiflere özel
bir iflas sebebi hüküm altına alınmıştır. Bu düzenlemeye göre, borçlu limited şirket pasifinin
aktifinden fazla olması hali de doğrudan doğruya iflas sebebidir. Diğer bir ifade ile şirketin
borca batık olması halinde, iflasına karar verilmesi gerekmektedir. İİK 178. maddesinde ise
borçlu limited şirketin iflasının istenebileceği ve istenmek zorunda olunan haller
düzenlenmiştir. Borçlu aciz halinde olduğunu bildirerek, yetkili ticaret mahkemesinden kendi
iflasını isteyebilir. Ancak borçlu limited şirket aleyhine başlatılan haciz yolu ile takip
neticesinde konulan haciz, şirketin yarı mevcudunun elinden çıkmasına sebep olur ve şirketin
kalan mevcudu da muaccel ve vadesi bir sene içinde gelecek olan diğer borçlarını ödemeye
yetmez ise borçlu limited şirket, ticaret mahkemesinden kendi iflasını istemek zorundadır. İİK
179. maddesi borca batıklık halini düzenlerken, İİK 178. madde acizlik halini
düzenlemektedir. Bu iki kavram birbirinden farklı olup kanun koyucu tarafından bağlanan
sonuçlar da farklıdır41.
2)

İflas Talebi

Şirketin pasifinin aktifinden fazla olduğunun tespit edilmesi halinde limited şirket müdürü
TTK 625/1-h maddesi gereği, durumu derhal yetkili ticaret mahkemesine bildirmek
zorundadır (TTK md. 376/2). Şirket tasfiye halinde ise bu görev tasfiye memurunun görevidir.
Şirketin pasifinin aktifinden fazla olduğunun anlaşılması üzerine müdürün derhal bunu
mahkemeye bildirme zorunluluğu bulunduğundan, ortaklar genel kurulu şirketin feshine
ilişkin bir karar alıp, bu karar doğrultusunda şirketin TTK hükümlerine göre tasfiye edilmesini
sağlayamaz42.
Şirket alacaklılarından biri tarafından şirketin iflası talep edilmiş olsa dahi müdür, şirketin
borca batık olduğunu tespit etmesi halinde derhal ticaret mahkemesine iflas için talepte
bulunması gerekmektedir. Burada derdestlikten söz edilemez. Zira iflas davalarının sebepleri
birbirinden farklıdır ve alacaklının açtığı dava çekişmeli yargıya girerken, zorunlu iflas talebi
üzerine mahkemenin yapacağı inceleme ise çekişmesiz yargı işidir 43 . Müdürlerin şirketin
borca batık olduğunu mahkemeye bildirmeleri yükümlülüğü emredici niteliktedir ve
anasözleşme ile de değiştirilemez.
3)

İflas Davası

Limited şirketin borçlarının aktifinden fazla olduğu, müdürler veya tasfiye halindeki şirkette
tasfiye memurları tarafından tespit edilirse veya bir alacaklı tarafından iflas sebeplerinin
ortaya çıktığı anlaşılırsa, yetkili ticaret mahkemesinde limited şirket aleyhine bir iflas
davasının açılması gerekmektedir. Takipli iflas ve doğrudan iflas yollarında yetkili ticaret
mahkemesi, limited şirketin işlem merkezinin bulunduğu yer mahkemesidir (İİK md. 154). Bu
yetki kuralı kamu düzenine ilişkin olup kesindir ve bu konuda yetki sözleşmesi yapılabilmesi
mümkün değildir44.
Takipli iflas yollarında borçlu şirket, aleyhine başlatılan iflas takibine itiraz etmemişse veya
itiraz etmiş ancak itirazı reddedilmişse hakkında başlamış olan iflas takibi kesinleşir. Takibin
kesinleştiği, tirajı elli binin üzerinde olan ve yurt düzeyinde dağıtımı yapılan gazetelerden biri
ile birlikte limited şirketin muamele merkezinin bulunduğu yerdeki bir gazetede ve Ticaret
Sicili Gazetesinde ilan edilir (İİK md. 166). Doğrudan doğruya iflas yolunda ise iflas
davasının açılması ile birlikte İİK 166. maddesi hükmü doğrultusunda ilan yapılır. Bu ilan
41 Cerit, Pınar, Limited Şirketlerin Sona Ermesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Konya 2010, s. 16; Yalçın Sırakaya, s. 52 vd.
42 Kuru, s. 1001 vd; Ayrıca bkz. Çebi, s. 502.
43 Atalay, s. 65.
44 Atalay, s. 82.
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tarihinden itibaren on beş gün içerisinde iflası talep eden alacaklı dışındaki diğer alacaklılar
davaya müdahale veya itiraz ederek, iflası gerektiren bir durumun bulunmadığını ileri sürerek
mahkemeden talebin reddini isteyebilirler (İİK md. 158/1, 173/2).
4)

İflas Davası Sonucunda Verilen Mahkeme Kararı

a)

Mahkemenin İflas Talebini Reddetmesi

Takipli iflas yollarında takip kesinleştikten sonra yapılan ilan neticesinde mahkeme, limited
şirkete takip konusu kesinleşmiş borcu yedi gün içerisinde faiz ve takip giderleri ile birlikte
ödemesi veya mahkeme veznesine depo etmesini emreder (İİK md. 156)45. Bu süre içerisinde
borç ödenir veya depo edilirse iflas davası reddedilir (İİK md. 158, 173). Doğrudan doğruya
iflas yolunda depo kararına ilişkin İİK 158. maddesi hükmü uygulanmayacağından, borçlu
şirkete yedi günlük ek süre verilmez46.
Doğrudan doğruya iflas yolunda, iflas davası şirketten alacaklı olduğunu söyleyen kişi
tarafından açılmış ve mahkeme, bu kişinin alacaklı sıfatını taşımadığını tespit etmişse veya
mahkeme tarafından dava dayanağı sebeplerin gerçekleşmediğine kanaat getirilmişse ya da
ilan neticesinde itirazda bulunan diğer alacaklıların itirazını yerinde görürse iflas talebinin
reddine karar verir.
b)

Mahkemenin İflasın Ertelenmesi Kararı Vermesi

Şirketin borca batıklığı nedeniyle açılan iflas davasında, müdürler ya da alacaklılardan biri,
şirketin mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair bir iyileştirme projesini
mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebilir. Mahkeme projeyi ciddi ve inandırıcı
bulursa, iflasın ertelenmesine karar verebilir (İİK md. 179).
c)

Mahkemenin İflasa Karar Vermesi

Takipli iflas yollarında borçlu şirket, kendisine verilen süreler içerisinde borcunu ödemezse
ticaret mahkemesince şirketin iflasına karar verilir. Doğrudan doğruya iflas yolunda Türk
Ticaret Kanununun ilgili maddesi ya da İİK 177, 178 veya 179. maddelerinde sayılan
sebeplerden birinin varlığının tespit edilmesi halinde şirketin iflasının açılmasına karar verilir.
Mahkeme tarafından verilen iflas kararı şirketin sona ermesi anlamına gelir. (TTK md. 636/1c). İflasın açılmasıyla şirket İİK hükümleri doğrultusunda tasfiye edilecektir. Ancak,
mahkeme tarafından verilen iflas kararının limited şirketi sona erdirmesi için kararın
kesinleşmesi, yani Yargıtay tarafından onanması veya temyiz süresinin bitmiş olması gerekir.
İflas kararı kesinleşmeden, iflas isteminden vazgeçilmesi mümkündür47.
İflas kararı verildikten sonra bazı şartların gerçekleşmesi halinde mahkeme iflasın
kaldırılmasına karar verebilir. Yargıtay'a göre iflasın kaldırılmasına karar verilebilmesi için
müflisin, bütün alacaklılarının borçlarını ödediğini diğer bir deyişle alacaklıları tatmin ettiğini
kanıtlamalıdır. Alacağını tahsil edemeyen alacaklının, iflasın kaldırılmasına ilişkin olarak
verilen kararı temyiz etmekle hukuki yararı bulunduğu kabul edilmektedir48.
D. Kanunda Öngörülen Özel Sona Erme Nedenleri
1)

Zorunlu Organların Bulunmaması veya Toplanamaması

TTK 636/2 maddesine göre, uzun süreden beri şirketin kanunen gerekli organlarından biri
mevcut değilse veya genel kurul toplanamıyorsa, ortaklardan veya şirket alacaklılarından
45
46
47
48

İİK 171/4 maddesine göre kambiyo senetlerine mahsus iflas yolunda bu süre beş gündür.
Atalay, s. 96; Çebi, s. 511.
Çevik, s. 508; Cerit, s. 22.
Yargıtay, 11. HD, 28.06.1988 T, 1988/4039 E., 1988/4340 K. (Çevik, s. 509).
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birinin şirketin feshini istemesi üzerine şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret
mahkemesi, müdürleri dinleyerek şirketin durumunu kanuna uygun hale getirmesi için bir
süre belirler, buna rağmen durum düzeltilmezse, şirketin feshine karar verir.
İlgili maddenin gerekçesine göre, anonim şirketlere paralel olarak organsızlık halinde
ortaklara ve şirket alacaklılarına mahkemeden şirketin feshini isteme hakkı tanınmıştır.
Benzer bir hüküm İsviçre ön tasarısında da yer almaktadır. Limited şirketlerde, Sanayi ve
Ticaret Bakanlığı'na dava hakkı tanınmamıştır. Limited şirkette Bakanlığa böyle bir dava
hakkının tanınmasının doğru olmadığı düşünülmüştür. Limited şirketlerin tüzel kişiliğini
devam ettirebilmesi ve esas sözleşmede belirlenen gayesini elde edebilmesi için idare ve
temsile ihtiyacı bulunmaktadır. Ortaklar birlikte hareket etmekten kaçınıyor veya idare
meclisi ya da müdür eliyle şirket idare ve temsil edilemiyorsa, zorunlu organın eksikliği söz
konusudur. Limited şirket müdürlerinden biri veya birkaçı ölmüş veya ehliyetini kaybetmiş,
görev süreleri dolmuş, azledilmiş veya istifa etmiş olmalarına rağmen yerlerine yeni müdürler
tayin edilmesi gerekir. TTK 623 vd. maddelerine göre hep birlikte müdür sayılan ortaklar bir
araya gelemezlerse veya idarede anlaşamazlarsa ya da tüm ortaklar bir araya gelerek genel
kurulu oluşturmalarına rağmen, müdür veya denetçi seçimi için asgari karar yeter sayısını
sağlayamazlarsa şirketin feshi istenebilir49.
Limited şirketin zorunlu organları, ortaklar genel kurulu ve müdürlerdir. Bu organların
mevcut olmaması veya genel kurulun toplanamaması halinde ortaklardan her birine ve
alacaklılara şirketin feshini mahkemeden talep etme yetkisi verilmiştir. Mahkeme şirketin
durumunun kanunlara uygun hale getirilmesi için belirli bir süre verir. Verilen süre içerisinde
eksiklikler giderilmezse şirketin feshine karar verilir. Mahkeme, sadece ortaklar genel
kurulunun toplanamaması nedeniyle açılan fesih davasında müdürleri dinleyerek feshe karar
verir. Müdürlerin bulunmaması ve verilen süre içerisinde ortaklar genel kurulu tarafından
seçilememesi halinde mahkeme doğrudan fesih kararı vermelidir 50 . Yıldız’a göre zorunlu
organların bulunmaması durumunda şirket alacaklılarına ve ortaklara tanınan fesih davası
açma hakkının, sicil memurlarına tanınmamış olması bir eksikliktir51.
Limited şirketin feshi için haklı sebeplerin bulunması veya zorunlu organlarının bulunmaması
halinde şirket kendiliğinden sona ermez. Böyle bir durumda fesih talebiyle şirketin
merkezinin bulunduğu asliye ticaret mahkemesinde dava açılmalıdır. Davanın açılmasının
ardından taraflardan birinin talebi üzerine, mahkeme, şirketin idare ve temsili, şirket
mallarının, defter ve evrakının muhafaza altına alınması için gerekli ihtiyati tedbirleri alabilir.
Dava sırasında idare ve temsil için şirkete bir kayyım atanır. Şirketin feshine karar verilmeden
önce, eksikliğin tamamlanması için mahkeme tarafından resen belirlenecek bir süre verilir.
Yargıtay, bir kararında organ eksikliğinin giderilmesi için verilen bir aylık süreyi uygun bir
süre olarak kabul etmemiştir52. Şirketin durumundan, süre verilmesinin faydalı olmayacağı
anlaşılıyorsa, mahkeme süreyi vermeden de şirketin sona ermesine karar verebilir. Verilen
süre geçtikten sonra ancak fesih kararı verilmeden önce eksiklik giderilirse bu durumda da
artık şirketin feshine karar verilmez53.
Moroğlu, fesih davasının alacaklılar tarafından açılmış olması halinde, alacaklıların
alacaklarının şirket veya ortaklar ya da üçüncü kişiler tarafından ödenmesi durumunda fesih
kararının verilmemesi ve eğer fesih kararı verilmiş ise hükümden düşürülmesinin madde
49 Ayrıca bkz. Yalçın Sırakaya, s. 95 vd; Altaş, s. 526 vd; Çebi, 503-506.
50 Yıldız, s. 291.
51 Yıldız, Şükrü, Türk Ticaret Kanunu Tasarısının Limited Şirkete İlişkin Hükümlerinin Değerlendirilmesi,
Makalelerim 1988-2007, Ankara, 2008, s. 437.
52 Yargıtay, 11. HD, 27.05.1986 T, 1986/2643 E, 1986/3230 K.
53 Çevik, s. 500.
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metnine eklenmesi fikrini ortaya koymaktadır54. Yazar, madde metninde ifade edilen ''uzun bir
süreden beri...'' cümlesinin ne kadar bir süreyi kapsadığının belirsiz olduğu düşüncesindedir
ve mahkeme tarafından noksanların giderilmesi için yeterli süre verileceğine ilişkin ifadenin
ise madde metninden çıkarılması gerektiği görüşündedir55.
2)

Haklı Nedenlerle Fesih

TTK 636/3 maddesine göre, haklı sebeplerin varlığı halinde her ortak mahkemeden şirketin
feshini isteyebilir. Mahkeme, istem yerine, davacı ortağa payının gerçek değerinin
ödenmesine ve davacı ortağın şirketten çıkarılmasına veya duruma uygun düşen ve kabul
edilebilir diğer bir çözüme de karar verebilir 56 . Böylece şirketin feshine karar verilmeden
payın gerçek değeri davacıya ödenerek şirketin varlığının devamının sağlanması
amaçlanmıştır 57 . Madde metninde duruma uygun düşen ve kabul edilebilir bir başka
çözümden daha söz edilmiştir, ancak bunun ne olduğu tam olarak açık ve net değildir58.
Moroğlu, haklı nedenlerle fesih davası için zamanaşımı süresinin belirlenmemiş olmasını
hukuk güvenliği açısından önemli bir eksiklik olarak görmektedir. Aynı yazar, “davacı ortağın
şirketten çıkarılmasına veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir çözüme
hükmedebilmesi” ifadesini de eleştirmektedir. Bu ifadenin Hukuk Muhakemeleri Usulü
Kanunun temel ilkesi niteliğindeki “Hakimin taleple bağlı olması” temel kuralına aykırı
olduğunu belirtmektedir. Ayrıca Türk Ticaret Kanunu 638. maddesi ile ortağa, şirketten
çıkması talebiyle dava açma hakkı tanınırken, TTK 636. maddesi ile talep dışında mahkemece
ortağın şirketten çıkmasına karar verilmesine ilişkin düzenleme ile çelişki oluğunu ifade
etmektedir59.
Haklı bir sebebin ortaya çıkması halinde şirketin feshini talep hakkı ancak dava yolu ile
kullanılabilir. Başka bir ifade ile, haklı bir sebebin varlığı nedeniyle şirketin sona ermesine
ancak mahkeme karar verebilir, itiraz veya def’i yolu ile fesih talep olunamaz. Haklı nedene
dayanarak dava açma hakkı, haklı sebebi kusuru ile yaratmamış olan şirket ortaklarına ait
olup, ortağın ortaklık sıfatına sıkı sıkıya bağlı bir haktır. Bu hakkın esas sözleşme ile
kaldırılabilmesi veya sınırlandırılabilmesi ise mümkün değildir.60
Ticaret Kanununda limited şirketlerin feshedilebilmesi için aranan haklı sebeplerin neler
olduğu düzenlenmemiştir. Ancak doktrinde kollektif şirketlerin haklı sebeple feshini
düzenleyen 245. maddenin limited şirketler için de uygulanacağı kabul edilmektedir61. TTK
245. maddesine göre, haklı sebep, şirketin kuruluşuna yol açan fiili veya kişisel sebeplerin
şirketin işletme konusunun elde edilmesini imkansız kılacak veya güçleştirecek şekilde
ortadan kalkmış olmasıdır; özellikle;
a) Bir ortağın, şirketin yönetim işlerinde veya hesaplarının çıkarılmasında şirkete ihanet etmiş
olması,

54 Moroğlu, s. 360 vd.
55 Moroğlu, s. 360. Karş. Yalçın Sırakaya, s. 96. Yazar, “uzun süreden beri” ifadesini anlam bakımından belirsiz
bulmakta ve uygulamada geniş yorumlanarak davaların reddedilme ihtimalini artttırdığı görüşündedir.
56 Yıldız, TTK'nın tasarı olarak kamuoyuna sunulan ilk halinde, şirketin sona erme sebep ve sonuçlarını
düzenleyen 636. maddesinin 4. fıkrasında “Haklı sebeplerle fesih hakkı, şirket sözleşmesiyle sadece esas
sermayenin en az onda birine sahip ortaklara tanınabilir” şeklinde hükmüne yer verildiğini ancak doktrinde
eleştirilen bu düzenlemeye meclise sunulan metinde yer verilmediğini ifade etmektedir. Yıldız, s. 287.
57 Çelik, Aytekin, Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Anonim Şirketlerin Haklı Sebeple Feshi, Batider,
Aralık, 2009, C. XXV, S. 4, s. 581.
58 Yıldız, s. 291.
59 Moroğlu, s. 361.
60 Çevik, s. 280.
61 Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, s. 900.
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b) Bir ortağın kendisine düşen asli görevleri ve borçları yerine getirmemesi,
c) Bir ortağın kişisel menfaatleri uğruna şirketin ticaret unvanını veya mallarını kötüye
kullanması,
d) Bir ortağın, uğradığı sürekli bir hastalık veya diğer bir sebepten dolayı, üstüne aldığı
şirketin işlerini yapmak için gerekli olan yeteneği ve ehliyetini kaybetmesi, gibi haller haklı
sebeplerdendir.
Kanunda sayılan nedenler örnek niteliğini taşır ve tahdidi değildir62. Haklı sebep, ortaklar
arasındaki ilişkiden kaynaklanabileceği gibi ortak ile şirket arasındaki münasebetten veya
bizzat şirketin durumundan da kaynaklanabilir. Limited şirketin devamlı olarak kâr elde
edememesi, şirketin kuruluş amacının gerçekleşmesine imkan kalmaması, ortaklar arasında
şirket faaliyetlerini olumsuz olarak etkileyecek huzursuzluk ve geçimsizliğin bulunması,
ortağın bakiye sermaye borcunu ödemekte temerrüde düşmesi, şirketin kuruluş amacının
zamanından önce tahakkuk etmesi, müdürlerin usulüne göre defter tutmaması ve müdürler
tarafından ortaklara hesap verilmemesi, şirketin yeni buluşlar veya ekonomik birleşmeler
yüzünden rekabet gücünü yitirmesi gibi durumlar haklı sebep olarak nitelendirilebilir 63 .
Ortaklardan birinin diğer bir ortağın imzasını taklit ederek ortaklar kurulu kararı alması da
haklı sebep niteliğindedir64.
Dava açıldıktan sonra ortaklık sıfatı sona eren ortağın dava ehliyeti de düşer. Ortaklar genel
kurulu kararı ile şirketten ihraç edilen ortak bu karara karşı iptal davası açmış ise bu davanın
bekletici mesele yapılması gerekmektedir 65 . Haklı sebebin varlığı nedeniyle şirketin feshi
davasının kural olarak limited şirketin tüzel kişiliğine yöneltilmesi gerekmektedir. Ancak esas
sözleşmede, şirketi temsile yetkili müdür veya müdürler belirlenmiş ise davanın bu kişilere
yöneltilmesi gerekir. Limited şirket iki ortaklı ise ve her iki ortakta şirketi temsile yetkili ise
şirketin feshini talep ve dava eden ortak, davasını diğer ortağa yöneltmek zorundadır. Zira
Yargıtay da, içtihatlarında haklı sebebe dayanan fesih davaları açısından husumetin şirkete
yönlendirilmesi gerektiği görüşündedir. Eğer şirket iki ortaktan ibaret ise ve esas sözleşmeye
göre şirketi bu iki ortak temsil ediyorsa bu durumda ortaklardan birinin açtığı davada şirketi
diğer ortağın temsil edeceği belirtilmiştir66.
Mahkeme fesih kararı için, ortaklar açısından şirketin devamının çekilmez hale gelmiş
olduğunu belirlemiş olmalıdır ancak şirketten çıkarma ile de aynı sonuca ulaşılabilecekse
şirketin devamı için çıkarma müessesine başvurulabilir. Mahkeme, davacı pay sahiplerinin
şirketten çıkarılmasına karar verme kanaatinde ise, öncelikle şirketin devamında ekonomik ve
sosyal açıdan fayda olup olmadığını araştırmalıdır. Haklı sebebin varlığı ve bunun
değerlendirilmesi hususunda hakime geniş takdir yetkisi tanınmıştır67.
62 Cerit, s. 26; Altaş, s. 528; Çebi, s. 508; Kayıhan, s. 330.
63 Yargıtay 11.HD, 08.05.2003 T, 2002/12015 E., 2003/4652 K.; 11. HD, 01.11.1977 T, 1977/4015 E.,
1977/4723 K. Yargıtay 11. HD, 24.09.2001 T, 2001/4559 E., 2001/7039 K.; HGK, 17.05.1967 T., TD/554 E.,
1967/259 K.
64 Kendigelen, Abuzer, Ticaret Hukuku Kürsüsünde Onbeş Yıl, Hukukî Mütalâalar Mahkeme Kararları ile
Birlikte, C. II, Ortaklıklar Hukuku, 2. Baskı, İstanbul, 2003, s. 438. Ayrıca bkz. Öcal, Akar, Limited Şirketin
Haklı Sebeplerle Mahkeme Kararıyla Sona Erdirilmesi, Prof. Dr. Turgut Kalpsüz’e Armağan, Ankara, 2003,
s. 223.
65 Tekil, s. 78.
66 Yargıtay 11. HD, 23.10.1981 T, 1981/3316 E, 1981/4429 K.; Karşı görüş için bkz. Poroy/Tekinalp/Çamoğlu,
s. 940.
67 Çevik, s. 583; Yalçın Sırakaya, s. 99 vd.; Altaş, s. 528. Haklı sebebe dayalı fesih kavramının esası objektif iyi
niyet kuralı, yani TMK md. 2’ye dayanır. Nitekim hiçkimse kendisi için çekilmez hale gelen bir hukuki
ilişkiyi devam ettirmek zorunda değildir. Bu nedenle, limited şirketin devam etmesi dürüstlük ve güven
kurallarına göre davayı açan ortaktan beklenemiyorsa haklı sebep koşulları oluşmuş demektir. Haklı sebep
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E. Kanunda Öngörülen Diğer Sona Erme Nedenleri
1)

Şirket Sermayesinin Kaybı ve Borca Batıklık

TTK 633. maddesine göre, esas sermayenin kaybı ya da borca batık olma hallerinde anonim
şirketlere ilişkin ilgili hükümler (TTK md. 376) kıyas yoluyla uygulanır. Şirketin mali
durumunun bozulması üç ayrı şekilde mümkün olmaktadır. Bunlar;
a)

Şirket Esas Sermayesinin Yarısının Kaybı

Şirketin zararı sebebiyle esas sermayenin yarısının kaybı halinde şirket müdürleri ortaklar
genel kurulunu derhal toplantıya çağırır ve iyileştirici tedbirleri genel kurula sunar.
Müdürlerin kusurlu olarak ortaklar genel kurulunu toplantıya çağırmamaları halinde meydana
gelecek olan zarardan dolayı şirkete, ortaklara ve alacaklılara karşı sorumluluğu vardır (TTK
376/1)68.
b)

Şirket Esas Sermayesinin Üçte İkisinin Kaybı

Şirketin esas sermayesi ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle
karşılıksız kalması ve genel kurulun, sermayeyi üçte bire indirme veya tamamlamaya karar
vermemesi durumunda, şirket infisah eder (TTK 376/2)69.
Sermayenin üçte ikisinin zarar nedeniyle karşılıksız kalması durumunda müdürler, ortaklar
genel kurulunu derhal toplantıya çağırır, genel kurulun sermayeyi tamamlama veya kalan üçte
bir sermaye ile yetinme hususunda karar vermesi gerekir, böyle bir kararın verilmemesi
halinde şirket kendiliğinden sona erer70.
c)

Şirketin Borca Batık Durumda Olması ve İflasın Ertelenmesi

Şirket aktiflerin, şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması
hâlinde, yönetim kurulu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret
mahkemesine bildirir ve şirketin iflasını ister; meğerki, iflas kararının verilmesinden önce,
şirketin açığını karşılayacak ve borca batık durumunu ortadan kaldıracak tutardaki şirket
borçlarının alacaklıları, alacaklarının sırasının diğer tüm alacaklıların sırasından sonraki
sıraya konulmasını yazılı olarak kabul etmiş ve bu beyanın veya sözleşmenin yerindeliği,
gerçekliği ve geçerliliği, yönetim kurulu tarafından iflas isteminin bildirileceği mahkemece
atanan bilirkişilerce doğrulanmış olsun. Aksi hâlde mahkemeye bilirkişi incelemesi için
yapılmış başvuru iflas bildirimi olarak kabul olunur (TTK md. 376/3).
Şirketin borca batık olması yani aktiflerinin gerçek satış değeriyle değerlemeye tabi tutulsalar
dahi borçların ödenememesi durumunda müdürlerin mahkemeye müracaat etmesi
gerekmektedir. Bu görev müdürlerin vazgeçilemez görevleri arasında olup başka bir ortağa,
organa veya üçüncü bir kişiye devri de mümkün değildir71.
İİK 179. maddesinde yer alan düzenlemeyle sadece sermaye şirketleri ve kooperatiflere özel
bir iflas sebebi hüküm altına alınmıştır. Bu düzenlemeye göre, borçlu limited şirket pasifinin
aktifinden fazla olması hali doğrudan doğruya iflas sebebidir. Diğer bir ifade ile şirketin borca
batık olması halinde, iflasına karar verilmesi gerekmektedir. İİK 178. maddesinde ise borçlu
limited şirketin iflasının istenebileceği ve istenmek zorunda olunan haller düzenlenmiştir.
Borçlu aciz halinde olduğunu bildirerek, yetkili ticaret mahkemesinden kendi iflasını

68
69
70
71

kavramı hakkında geniş açıklamalar için bkz. Yalçın Sırakaya, s. 100-103.
Çebi, s. 417.
Yıldız, s. 288.
Çebi, s. 417. Bu konuda geniş bilgi için bkz. Yalçın Sırakaya, s. 52-71.
Yıldırım, Ali Haydar, Türk Ticaret Kanunu Tasarısına Göre Limited Ortaklık Müdürünün Hukuki Durumu,
İzmir, 2008, s. 136-138; Pulaşlı, Hasan, Şirketler Hukuku, 4.Baskı, Adana, 2006, s. 534-535.
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isteyebilir. Ancak borçlu limited şirket aleyhine başlatılan haciz yolu ile takip neticesinde
konulan haciz, şirketin yarı mevcudunun elinden çıkmasına sebep olur ve şirketin kalan
mevcudu da muaccel ve vadesi bir sene içinde gelecek olan diğer borçlarını ödemeye yetmez
ise borçlu limited şirket, ticaret mahkemesinden kendi iflasını istemek zorundadır. İİK 179.
maddesi borca batıklık halini düzenlerken, İİK 178. madde acizlik halini düzenlemektedir. Bu
iki kavram birbirinden farklı olup kanun koyucu tarafından bağlanan sonuçlar da farklıdır72.
(TTK md. 634 atfıyla) TTK 377. maddesi gereği limited şirket veya herhangi bir alacaklı yeni
nakit sermaye konulması dahil nesnel ve gerçek kaynakları ve önlemleri gösteren bir
iyileştirme projesini mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebilir. Bu halde İcra ve
İflas Kanununun 179 ve 179/b maddeleri uygulanır.
2)

Kuruluş Aşamasında veya Sermaye Artırımında Kanun Hükümlerine Aykırılık

TTK 644/1-b maddesinin atıf yapmış olduğu TTK 353. maddesine göre, şirketin
kurulmasında kanun hükümlerine aykırı hareket edilmek suretiyle, alacaklıların, pay
sahiplerinin veya kamunun menfaatleri önemli bir şekilde tehlikeye düşürülmüş veya ihlal
edilmiş olursa, yönetim kurulunun, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, ilgili alacaklının veya pay
sahibinin istemi üzerine şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince
şirketin feshine karar verilir. Mahkeme davanın açıldığı tarihte gerekli önlemleri alır. Ancak
mahkeme, limited şirketin butlanına veya yokluğuna karar veremez73
Limited şirket kurulurken TTK 575. maddesi gereği bir anasözleşme hazırlamak bu
anasözleşmeyi kanunda öngörülen şekilde ve içerikte tescil ettirmek zorundadır. Kanunda
öngörülen şartları yerine getiren şirket tescil ve ilan olunur. (TTK md. 586-587). Kanun
düzenlemesine aykırı bir durumun tespit edilmesi durumunda, ticaret sicil memuru durumun
kanuna uygun hale getirilmesi için şirkete uygun bir süre verir. Verilecek süre hususunda bir
netlik bulunmamaktadır. Verilecek olan bu süre, şirket genel kurulunun toplanıp karar
almasına, alınan kararların tesciline yetebilecek uygunlukta olmalıdır 74 . Verilen bu süre
içerisinde şirket durumunu kanuna uygun hale getirmez ise sicil memuru mahkemeden
şirketin feshini talep etmek zorundadır. Ticaret sicil müdürü, limited şirketin tescili sırasında
bu eksikliği tespit ederse, tescil başvurusunu reddetmelidir75.
Sicil memurunun kuruluştaki eksikliğe rağmen şirketin kurulmasına onay vermesi, o eksikliği
onarıcı bir nitelikte midir? Yoksa, ticaret sicil memurluğu fesih davası mı açmalıdır? eTK'da
değişiklik yapan 559 sayılı KHK ile, anonim şirketlerin kuruluşunda mahkemenin tasdikini
zorunlu kılan ve kuruluştaki eksiklikler nedeniyle şirketin kurulmamış sayılması için bir aylık
süre içinde dava açılmasına imkan veren 299. madde yürürlükten kaldırılmıştır. Poroy, bu
maddenin kaldırılmasıyla, tescilin onarıcı etkisinin de ortadan kalkmış olduğunu ifade
etmektedir. Yürürlükten kaldırılan bu madde, mahkemece tasdik edilen bir şirketin sonradan
butlanının iddia edilemeyeceğini hükme bağlayarak, tescil edilen hukuki sakatlıkları
mahkemenin tasdiki anından itibaren onarmakta ve bir çeşit fesih davası olan kurulmamış
sayılma davasının açılmasına olanak sağlamaktaydı. Dolayısıyla, 299. maddenin kaldırılması
hem tescilin onarıcı etkisini zayıflatmış hem de şirketin yokluğu ve butlanının hiçbir süreye
bağlı kalmadan istenebilmesi yolunu açmış olmaktadır. Aynı yazara göre, kuruluştan sonra
ortaya çıkan eksiklikler nedeniyle hem yokluğun tespiti veya butlan davası, hem de eTK 274.
maddesinde öngörülen fesih davası açılabilir. Sicil memurunca, esas sözlemede eksiklikler ve
gerçeğe aykırılıklar olmasına rağmen yapılan tescil onarıcı nitelikte değildir, bu durum
sözleşmenin butlanını doğurur, yani tescilin sözleşmedeki eksiklikleri sağlığa kavuşturucu
72
73
74
75

Cerit, s. 16.
Bahtiyar, s. 361; Çebi, s. 511vd.
Yıldız, s. 251.
Yıldırım, s. 13; Yalçın Sırakaya, s. 91 vd; Çebi, s. 502.
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rolü yoktur ancak söz konusu eksiklikler nedeniyle uzun zaman sessiz kalınmışsa artık hukuki
sakatlığın ileri sürülmesi mümkün değildir76.
3)

Kamu Düzenine ve İşletme Konusuna Aykırılık

TTK 573/3 maddesine göre, limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç
ve konu için kurulabilir. Buna karşılık bankacılık, sigortacılık, finansal kiralama ve umumi
mağazacılık gibi iş kolları için kurulamazlar. Ultra vires ilkesinin kaldırılmış olmasından
dolayı, şirketin temsile yetkili olan kişilerinin üçüncü kişilerle yapmış olduğu işlemler de
şirketi bağlar (TTK md. 125, 371/2, 629 kıyasen). Şirketin işletme konusu ise anasözleşmede
gösterilmek zorundadır (TTK md. 576/1-b).
TTK 210/3 maddesine göre, kamu düzenine veya işletme konusuna aykırı işlemlerde veya bu
yönde hazırlıklarda ya da muvazaalı iş ve faaliyetlerde bulunduğu belirlenen ticaret şirketleri
hakkında, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca,
bu tür işlem, hazırlık veya faaliyetlerin öğrenilmesinden itibaren bir yıl içinde fesih davası
açılabilir.
4)

Ortak Sayısının Elliyi Aşması Durumu

eTK 504. maddesine göre limited şirketin ortak sayısı elli ortakla sınırıydı. TTK 574. maddesi
de buna paralel bir düzenleme getirmiş ve limited şirkette ortak sayısının elli kişiyi
geçemeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu sınırlamanın aşılmamasına hem şirket müdürlerinin
hem de ortaklar genel kurulunun dikkat etmesi gerekmektedir. İlgili maddede ortak sayısının
elliyi aşması halinde ne tür bir yaptırımın uygulanacağı hususunda ise herhangi bir
düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu eksikliğin mutlaka yeni bir düzenleme ile giderilmesi
gerektiği ve bu boşluğun doldurulmasının öğreti ve içtihatlara bırakılmaması fikri
savunulmaktadır77.
Limited şirket ortaklarının elli kişi ile sınırlandırılması Yıldız'a göre gereksizdir, zira ne
mehaz kanun İsviçre'de ne de Alman kanunlarında böyle bir sınırlama öngörülmemiştir. Aynı
görüşe göre, ortak sayısının elliyi aşması durumunda aşan kısmın geçersiz sayılabileceği ya
da TTK 628/2 maddesindeki yaptırımın uygulanabileceği belirtilmiştir78.
5)

Ortaklardan Birinin Şirketteki Payı Üzerine Haciz Konulması veya İflas Etmesi

Limited şirketlerde borçlu ortağın hissesinin haczini ve iflasını düzenleyen Eski Ticaret
Kanununun 522 ve 523. madde hükümlerine TTK'da yer verilmemiş, eTK'da geçerli olan
sistem tamamen terk edilerek Almanya ve İsviçre'de tercih edilen yöntem ilke olarak
benimsenmiştir. Buna göre, şirket ortağının payının haczi ya da iflası, şirketin sona ermesi
sonucunu doğurmayacaktır. Limited şirket payının haczi ve paraya çevrilmesi hususunda
öncelik ''şirketin devamlılığı ilkesi'' ne verilmiştir79. Limited şirket ortağı hisselerinin haczi ise
İİK 94. maddesi hükmüne göre yapılacaktır.
TTK 133/2 maddesine göre, sermaye şirketlerinde alacaklılar, alacaklarını, o ortağa düşen kâr
veya tasfiye payından almak yanında, borçlularına ait olan, senede bağlanmış veya
bağlanmamış payların, İİK'nun taşınırlara ilişkin hükümleri uyarınca haczedilmesini ve
paraya çevrilmesini isteyebilirler. Haciz, istek üzerine, pay defterine işlenir. Aynı maddenin
üçüncü fıkrasına göre, alacaklılar, tüm ticaret şirketlerinde alacaklarını, ortağın şirketten olan
diğer alacaklarından da alabilme ve bunun için haciz yaptırabilme yetkisini de haizdir.
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78
79

Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, s. 283, 883.
Moroğlu, s. 327 vd. Diğer görüşler için bkz. Yalçın Sırakaya, s. 37-41.
Yıldız (Makalelerim), s. 426; Yıldız, s. 290.
Cerit, s. 70; Yalçın Sırakaya, s. 29.
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Haczedilen hissenin muhafazası ile ilgili bir düzenleme TTK'da bulunmamaktadır. Haczedilen
hisseye ilişkin oy hakkının pay sahibi borçlu tarafından kullanılması kabul edilebilir bir
durumdur ancak borçlunun payın değerini düşürecek şekilde kötüniyetli olarak alacaklının
zararına hareket etmesi halinde ne olacağı hususu belirsizdir.
6)

Müdürlerin Yerleşim Yeri

TTK 628. maddesine göre, limited şirket müdürlerinden en az birinin yerleşim yerinin
Türkiye'de bulunması ve bu müdürün şirketi tek başına temsile yetkili olması gerekir. Başka
bir ifadeyle, müdürlerden birinin yerleşim yerinin Türkiye'de olması yeterli değildir, aynı
zamanda bu müdürün şirketi temsile yetkili olması da gerekmektedir. Böylece şirketin
tamamen yurt dışından yönetilmesine izin verilmemiştir80.
İlgili düzenlemeyle müdürlerin sorumluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmasına, en azından
sorumlulardan birinin Türk mahkemeleri önüne çıkarılmasına imkan sağlama amaçlanmıştır81.
Şirketin birden fazla müdür ile temsili isteniyorsa, temsile yetkili tüm müdürlerin yerleşim
yerinin Türkiye'de olması gerekmektedir82.
III. LİMİTED ŞİRKETİN SONA ERMESİNİN SONUÇLARI
A. Sona Ermenin Tescil ve İlanı
TTK 637. maddesine göre, sona erme, iflastan ve mahkeme kararından başka bir sebepten
ileri gelmişse müdür, birden fazla müdürün bulunması hâlinde en az iki müdür, bunu ticaret
siciline tescil ve ilan ettirir.
B. Tasfiye
Tasfiye, şirket varlığının paraya çevrilmesi ve şirket borçlarının ödenmesinden sonra artan
kısımların ortaklar arasında bölünmesidir. Sona erme sebeplerinin birinin meydana gelmiş
olması ile birlikte şirket hemen sona ermez. Sona erme sebeplerinden birinin gerçekleşmesi,
sadece limited şirketin bünyesinde bazı değişikliklerin meydana getiren tasfiye aşamasına
girmesini sağlar83.
Limited şirketin tasfiye haline girmesi ile birlikte şirket varlığını tasfiye halinde şirket olarak
devam ettirir. Tasfiye halindeki limited şirket faal durumdan uzaklaşıp pasif gayeye
yönelmekte, başka bir ifade ile kazanç sağlama ve bu kazancı ortaklara paylaştırma yerine,
şirket mevcudunu tespit ile bunu dağıtma ve paylaşma gayesine geçer. Şirket ancak, tasfiye
işlemleri tamamlanıp sicilden terkin edilmekle gerçek anlamda sona erer84.
TTK 643. maddesine göre, limited şirketlerin tasfiyesine anonim şirketlere ilişkin hükümler
uygulanır. Birleşme ve tür değiştirme tasfiyesiz infisaha yol açtığı için bu hallerde tasfiye
yapılmaz85.

80 Moroğlu, tek başına temsilin kapsam olarak suistimal edilmeye müsait olduğunu ve madde metninin ''...
şirketi tek başına genel olarak temsile yetkili...'' olarak düzenlenmesi gerektiğini belirtmektedir. Moroğlu, s.
358; Yıldız, s. 250.
81 TTK md. 628 gerekçesi.
82 Yıldırım, s. 12.
83 Kiper, s. 355.
84 Tasfiye ile ilgili tanım ve daha geniş bilgi için bkz. Karahan, Sami, Anonim Şirketlerde Tasfiye, Konya,
1998; Kayıhan, s. 330; Çebi, s. 514; Altaş, s. 532-564.
85 Pulaşlı, s. 536; Bahtiyar, s. 361, Yıldız, s. 292.
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SONUÇ
Her şirket belli bir amaca ulaşmak için kurulur. Şirketin varmak istediği amaca ulaşıldığında
ise ne olacağı hususu ya da şirketin başlangıçtaki kuruluş amacının imkansız hale gelmesi
durumlarında hangi hükümlerin uygulanacağı konusu TTK'da düzenlenmemiştir. TTK 636/1a maddesine göre şirket anasözleşmesinde yazılı olan bir sebebin gerçekleşmesi halinde
şirketin sona ereceği kabul edilmiştir. Ancak şirket bu amaca ulaştığında veya amacının
imkansız hale geldiği durumlarda ne olacağı belli değildir. Buna karşın tüzel kişiler, kendini
yaratanların kişiliğinden ve kişisel durumlarından bağımsız olduklarına ve ortaklar kurulunun
sona erme halinden dönme kararını yasaklayıcı bir hüküm de bulunmadığına göre, şirketin
faaliyetlerine devam etmesi gerektiği görüşü doğru görünmektedir. Genel kurulun
TTK/636/1-b maddesine göre fesih kararı alabilmesi, eTK'dan farklı olarak, genel kurulda
temsil edilen oyların en az üçte ikisinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt
çoğunluğunun bir arada bulunması gerekmektedir (TTK md. 621/1-ı).
TTK 18. maddesi gereğince tacirler, her türlü borçlarından dolayı iflasa tabidir. Limited
şirkette iflasa tabi bir tüzel kişiliktir. Şirketin iflas ehliyeti tüzel kişilik kazanması ile başlar ve
tüzel kişiliği son bulana kadar devam eder. TTK 636/1-c maddesine göre iflasın açılması ile
şirket sona ermektedir.
TTK 636/2 maddesine göre, uzun süreden beri şirketin kanunen gerekli organlarından biri
mevcut değilse veya genel kurul toplanamıyorsa, ortaklardan veya şirket alacaklılarından
birinin şirketin feshini istemesi üzerine şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret
mahkemesi, müdürleri dinleyerek şirketin durumunu kanuna uygun hale getirmesi için bir
süre belirler, buna rağmen durum düzeltilmezse, şirketin feshine karar verir.
TTK 636/3 maddesine göre, haklı sebeplerin varlığı halinde her ortak mahkemeden şirketin
feshini isteyebilir. Mahkeme, istem yerine, davacı ortağa payının gerçek değerinin
ödenmesine ve davacı ortağın şirketten çıkarılmasına veya duruma uygun düşen ve kabul
edilebilir diğer bir çözüme de karar verebilir. Böylece şirketin feshine karar verilmeden payın
gerçek değeri davacıya ödenerek şirketin varlığının devamının sağlanması amaçlanmıştır.
TTK 644/1-b maddesinin atıf yapmış olduğu TTK 353. maddesine göre, şirketin
kurulmasında kanun hükümlerine aykırı hareket edilmek suretiyle, alacaklıların, pay
sahiplerinin veya kamunun menfaatleri önemli bir şekilde tehlikeye düşürülmüş veya ihlal
edilmiş olursa, yönetim kurulunun, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının, ilgili alacaklının veya pay
sahibinin istemi üzerine şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince
şirketin feshine karar verilir.
eTK 504. maddesine göre limited şirketin ortak sayısı elli ortakla sınırıydı. TTK 574. maddesi
de buna paralel bir düzenleme getirmiş ve limited şirkette ortak sayısının elli kişiyi
geçemeyeceği hükme bağlanmıştır. Bu sınırlamanın aşılmamasına hem şirket müdürlerinin
hem de ortaklar genel kurulunun dikkat etmesi gerekmektedir. İlgili maddede ortak sayısının
elliyi aşması halinde ne tür bir yaptırımın uygulanacağı hususunda ise herhangi bir
düzenlemeye yer verilmemiştir. Bir görüşe göre, ortak sayısının elliyi aşması durumunda aşan
kısmın geçersiz sayılabileceği ya da TTK 628/2 maddesindeki yaptırımın uygulanabileceği
belirtilmiştir86.
Limited şirketlerde borçlu ortağın hissesinin haczini ve iflasını düzenleyen Eski Ticaret
Kanununun 522 ve 523. madde hükümlerine TTK'da yer verilmemiştir. eTK'da geçerli olan
sistem tamamen terk edilerek Almanya ve İsviçre'de tercih edilen yöntem ilke olarak
benimsenmiştir. Buna göre, şirket ortağının payının haczi ya da iflası, şirketin sona ermesi
86 Yıldız (Makalelerim), s. 426; Yıldız, s. 290.
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sonucunu doğurmayacaktır. Limited şirket payının haczi ve paraya çevrilmesi hususunda
öncelik ''şirketin devamlılığı ilkesi''ne verilmiştir.
Yeni bir düzenleme olan ve eTK'da bulunmayan, TTK 628. maddesine göre, limited şirket
müdürlerinden en az birinin yerleşim yerinin Türkiye'de bulunması ve bu müdürün şirketi tek
başına temsile yetkili olması gerekir. Başka bir ifadeyle, müdürlerden birinin yerleşim yerinin
Türkiye'de olması yeterli değildir, aynı zamanda bu müdürün şirketi temsile yetkili olması da
gerekmektedir. Böylece şirketin tamamen yurt dışından yönetilmesine izin verilmemiştir. Bu
duruma aykırı hareket eden şirkete sicil memuru belirli bir süre verecek ve bu süre içerisinde
eksiklik giderilmezse sicil memurluğu şirketin feshini talep edebilecektir.
TTK 637. maddesine göre, sona erme, iflastan ve mahkeme kararından başka bir sebepten
ileri gelmişse müdür, birden fazla müdürün bulunması hâlinde en az iki müdür, bunu ticaret
siciline tescil ve ilan ettirir. TTK 643. maddesine göre, limited şirketlerin tasfiyesine anonim
şirketlere ilişkin hükümler uygulanır. Birleşme ve tür değiştirme tasfiyesiz infisaha yol açtığı
için bu hallerde tasfiye yapılmaz.
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ABSTRACT
The Covid 19 outbreak has caused many changes both for consumers and suppliers around the
world. The importance of organizing workforce planning, working hours of the employees and
the replacement of finished products were as cruical points during this period especially in the
local food sector. In order to minimize the virus risk, the control of the number of customers
was the precautions taken in the physical stores by maintaining social distance with floor signs
or putting warning signs and disinfectants to ensure hygiene. During this period panic buying
behavior was observed because of the lockdown in most of the countries. The food industry, on
the other hand, has entered a period of rapid change due to the increase in the need of food. In
this ongoing process, sudden changes in consumption habits, problems in transportation
networks, increase in food demand and the decrease in the workforce have caused long-term
effects in the logistics sector. Besides, with the increase in online food orders, many food
companies had to renew themselves to be effective on digital platforms. They applied different
marketing strategies to atrtract the customers via internet in order to manage these activities at
an optimum level, This is a conceptual study for examining consumers’ response to the current
food market caused by the pandemic in Turkey. COVID-19 outbreak has revealed the need to
define the problems occured in local food supply chains. This paper aims to explain the
consumers’ behavioral changes because of Covid-19 pandemic and the problems occured in
Turkish food supply chain from the point of consumers. As a result, determining the solutions
of the problems experienced in local food supply chains and the determination of the needs
arising in this process will contribute to the stakeholders of local food marketing sector.
Keywords: Local Food Marketing, Local Food Supply Chain, Consumer Behavior
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THE EFFECT OF PERSONALITY TRAITS, GENDER, AGE AND EXPERIENCE ON
SALES PERFORMANCE
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ÖZET
Satış performansının firmaların başarılı olmasında kilit rol oynaması ve satış elemanına artan
ihtiyaç nedeniyle, performansı nelerin etkilediği araştırmacılar ve uygulayıcılar tarafından
merak edilen bir konudur. Satış işinin kendine özgü yani hem özerklik derecesinin yüksek
olması hem de birçok satış elemanı tarafından yaşanan reddedilme duygusu, bu işi diğer işlere
göre zor ve benzersiz kılmaktadır. Satış elemanın firma için doğrudan gelir yaratmasından
dolayı işin başarısının doğru satış elemanı seçmek olduğu belirtilmektedir. Yapılan birçok
çalışmadaki ampirik bulguya göre, bireyin sahip olduğu kişilik özelliğini işle ilgili davranışa
yansıttığı ortaya konulmuştur. Davranışın bir sonucu olarak performansın bireysel kişilik
özellikleriyle tahmin edildiği kanıtlanmıştır.
Bireyler olarak bizi birbirimizden ayıran kişilik özelliklerine sahibiz. Bu özellikler müşterilerle
karşılaşılan sorunların çözümünden işteki performansın tahmin edilmesine kadar birçok konuda
önemli rol oynar. Bir kişinin performansına katkıda bulunan kişilik özellikleri çalışan seçimi,
eğitimi ve kariyer geliştirme amaçları için de kullanılabilir. Bu çalışma, satış elemanlarının beş
faktör kişilik özellikleri ile satış performansı arasındaki ilişkinin cinsiyet, yaş ve tecrübeye göre
farklılaşıp farklılaşmadığını analiz ederek, kişilik ve performans ile ilgili önceki çalışmalara
katkı sağlamayı amaçlamaktadır.
Çalışmada iki ölçek kullanılmıştır. Kişilik özelliklerinin ölçümü için Rammstedt and John
(2007) tarafından oluşturulan on-maddelik Beş Faktör Kişilik Özelliği Ölçeği, performans
değerlendirme için ise Sujan, Weitz and Kumar (1994) tarafından oluşturulan Performans
Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. ANCOVA analizine dayalı bir araştırma yöntemi
kullanılmıştır. Bu analize göre bağımlı değişken satış performansı, ortak değişken (kovaryans)
kişilik özellikleri, bağımsız değişkenler ise cinsiyet, yaş ve tecrübedir.
Araştırmanın sonucunda; uyumluluk özelliği hariç diğer kişilik özelliklerinin satış performansı
ile ilişkili olduğu, cinsiyetin satış performansı ile ilişkili olmadığı tespit edilmiştir. Yaşın ve
tecrübenin, kişilik özellikleri ile satış performansı üzerinde etkisi olduğu, buna göre en yüksek
satış performansına sahip olanların 41-54 yaş aralığında, dışa dönük veya özdenetim kişilik
özelliğine sahip olduğu bulunmuştur. Bir diğer bulgu ise dışa dönüklük, duygusal denge,
özdenetim, deneyime açıklık özelliklerinden herhangi birine sahip olanlar ile 10 yıl ve üzeri
çalışanların en yüksek satış performansına sahip oldukları tespit edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kişilik Özellikleri, Satış Performansı, Demografik Özellikler, Ancova
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ABSTRACT
Due to the fact that sales performance plays a crucial role in the success of companies and the
increasing need for salespeople, researchers and practitioners are curious about what affects
performance. The peculiarity of the sales business, both the high degree of autonomy and the
feeling of rejection experienced by many salespeople, makes this job difficult and unique
compared to other jobs. It is stated that the success of the job is to choose the right salesperson,
as the salesperson creates direct income for the company. According to the empirical findings
in many studies, it has been revealed that the individual reflects his personality trait on workrelated behavior. It has been proven that individual personality traits predict performance as a
result of behavior.
As individuals, we have personality traits that set us apart. These features play an essential role
in many issues ranging from solving problems encountered with customers to predicting
performance at work. Personality traits that contribute to a person's performance can also be
used for employee selection, training, and career development purposes. This study aims to
contribute to previous studies on personality and performance by analyzing whether the
relationship between the five-factor personality traits of salespeople and sales performance
differs according to gender, age, and experience.
Two scales were used in the study. The ten-item Five-Factor Personality Trait Scale created by
Rammstedt and John (2007) was used to measure personality traits, and the Performance
Evaluation Scale created by Sujan, Weitz and Kumar (1994) was used for performance
evaluation. A research method based on ANCOVA analysis was used. According to this
analysis, the dependent variable is sales performance, the covariance is personality traits, and
the independent variables are gender, age, and experience.
As a result of the research, personality traits except the agreeableness trait were related to sales
performance, and gender was not related to sales performance. It was found that age and
experience have an effect on personality traits and sales performance. Accordingly, those with
the highest sales performance have extraversion or conscientiousness personality traits in the
41-54 age range. Another finding is that those who have any of the features of extraversion,
emotional stability, conscientiousness, openness to experience, and those who work 10 years
and over have the highest sales performance.
Keywords: Personal Trait, Sales Performance, Demographic, Ancova
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