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TEfiEKKÜR
Avrupa’ya giden Türk iflçileri sadece birkaç y›l kalacaklard›
orada. Köylerinde bir tarla, belki flehirde bir ev alacak veya
çocuklar›n› okutacak paray› biriktirecek, döneceklerdi
‘Göçmenler’. Pek çoklar›, Sirkeci Gar’›ndan yolculu¤a bafllarken
en geç iki y›l içinde geri dönmeyi düfllüyordu.
Ancak öyle olmad›. Max Frisch’in sözleriyle bir zamanlar ‘iflçi
ça¤›ran’ ülkelerin hükümetlerine uymad› bu ‘insanlar›n’ b›rak›p
gitmeleri, memleketlerine dönmeleri. Ço¤u da kald› zaten. Bugün
Avrupa’da yaflayan Türk nüfusun say›s› üç milyonu geçiyor. Bu
nüfusun yaklafl›k bir milyonu da Almanya’da, Belçika’da,
Hollanda’da ve daha birçok Avrupa ülkesinde oran›n vatandafl›
oldu. Türk kökenli göçmenler ‘yabanc› iflçiyken’, komflu oldular,
arkadafl oldular, müflteri oldular; ö¤retmen, doktor, marangoz
oldular; yönetici oldular, bürokrat, politikac› oldular; yazanlar›,
çizenleri, yönetmenleri oldu, kimileri de ‘patron’ oldu.
Bu araflt›rman›n konusu, say›lar› 70.000’e varan Almanya’daki
Türk kökenli giriflimciler. Onlar sadece Alman ekonomisinin
de¤il, Türkiye’de faaliyet gösteren yaklafl›k 2.500 Alman kökenli
iflletmelerle birlikte Türk ekonomisinin de önemli bir parças›
durumuna geldiler. Onlar üzerine yaz›lanlar “iflçilikten
patronlu¤a…” diye bafllar ço¤u kez. Bu araflt›rma, farkl›
bir boyut getiriyor tart›flmalara ve bir grup Türk göçmeninin
ekonomik faaliyetlerine ‘etnik giriflimcilik’ aç›s›ndan yaklafl›yor.
Bu çal›flma ayn› zamanda önemli yat›r›m hacmine ulaflan
göçmen giriflimcilerin, küresel veya bölgesel geliflmelerle ne kadar
da kaynafl›k, iç içe oldu¤unu gösteriyor. Bu da, bir zamanlar
yabanc› iflçi kabul eden ülke hükümetlerinin yabanc›lara
yönelik politikalar›nda daha duyarl› olmalar›n› gerektiriyor.
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Kat›l›m müzakerelerinin bafllamas›yla yeni bir döneme giren
Türkiye’nin Avrupa Birli¤i ile iliflkileri, flüphesiz Almanya ile
iliflkilere de yeni bir boyut kazand›rd›. Özellikle iflbirli¤inin,
ortakl›klar›n büyük önem tafl›d›¤› Türk-Alman iliflkilerinin bu
yeni döneminde AKVAM bu yay›n ile, Almanya’daki Türk
kökenli giriflimcileri farkl› bir bak›flla Türkiye’deki bilimsel
tart›flmalara kazand›rmay› hedeflemektedir. Yaklafl›k yar›m
as›rl›k göç tarihine ra¤men Türkiye ile iliflkilerini korumufl,
buradaki siyasi, sosyal ve ekonomik olgulara özel bir yak›nl›¤›
olan ve bir o kadar da içinde yaflad›klar› toplumlarda yer edinmifl
Türk kökenli giriflimcilerin, AB üyeli¤ine aday Türkiye’nin
Avrupa’da ‘yaflayan sermayesini’ de oluflturduklar› muhakkakt›r.
Akdeniz Üniversitesi ‹ktisadi ve ‹dari Bilimler Fakültesi ‹flletme
Bölümü Yüksek Lisans Program›’nda tamamlad›¤› araflt›rma
sonuçlar›na dayanarak AKVAM için yazan Hüseyin BOZ’a bu
güzel iflbirli¤i için teflekkür ediyorum. Onu destekleyen ve teflvik
eden Bölüm Baflkan› ve Tez Dan›flman› Prof. Dr. Ferda ERDEM’e,
araflt›rma sonuçlar›n›n AKVAM’›n yay›nlar› aras›na girmesinde
verdi¤i katk›lar için teflekkür ediyorum. Bu çal›flman›n
yay›nlanmas› ayn› zamanda Akdeniz Üniversitesi’nin, bünyesinde
oluflturdu¤u Antalya Teknokent A.fi. yard›m›yla yurtiçi
ve yurtd›fl›ndaki ifl dünyas› ile bilim insanlar›n› buluflturmaya
yönelik çabalar›na da katk› vermeyi hedeflemektedir. Çal›flmay›
yay›na haz›rlamada eme¤i geçen Akdeniz Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü ö¤rencisi ve Kamu Yönetimi Bölümü Araflt›rma
Görevlisi Ali ERDEM’e, özellikle derledi¤i ek bilgilerle yeni
araflt›rmalara temel oluflturan katk›lar› için teflekkür ediyorum.
Yrd. Doç. Dr. Erol ESEN
AKVAM Müdürü
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ÖNSÖZ
Giriflimciler, iktisadi sistemin en önemli aktörlerinden
biridir. Çünkü sadece mal ve hizmet üreterek de¤il; ço¤u zaman
son derece belirsiz koflullarda risk alarak f›rsatlar› de¤erlendirir
ve getirdikleri yeniliklerle piyasa dinamizmini güçlendirirler.
Giriflimcilerin bu ifllevi, özellikle günümüz koflullar›yla çok güçlü
bir biçimde örtüflmektedir. Küresel koflullar bugün, piyasadaki
f›rsat ve tehdit unsurlar›n› sürekli de¤ifltirmekte ve bireysel ya
da kurumsal anlamda h›zl› davrananlar daha avantajl› bir konuma
ulaflmaktad›r. Özellikle yenilikçi davran›fl, rekabetin en önemli
kozu durumuna gelmifltir. Bu koflullar alt›nda giriflimcilik olgusu,
her zamankinden çok daha fazla önem kazanm›fl ve zengin bir
içeri¤e ulaflm›flt›r.
Giriflimcili¤in son dönemde h›zl› geliflen farkl› boyutlar›
oldu¤u görülmektedir. Etnik giriflimcilik olgusu bu boyutlardan
biridir. Ev sahibi bir ülkede yabanc› kökenli vatandafllar›n
giriflimcilik faaliyetini seçmesi giriflimcinin bireysel motivasyonu,
etnik koflullar› ve ev sahibi ülkenin sundu¤u olanaklar›n
etkileflimine ba¤l› olarak geliflmektedir. Bu tür bir giriflimli¤in
yayg›nlaflmas› gerek giriflimcilerin etnik gruplar›na, gerekse ev
sahibi ülkenin ekonomik ve sosyal koflullar›na önemli katk›lar
sa¤lamaktad›r.
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Bu çal›flma, yeni bir araflt›rma alan› olarak etnik
giriflimcilik konusunda dan›flmanl›¤›n› yapt›¤›m bir yüksek lisans
tezini baz almaktad›r ve konuya yönelik ilk çal›flmalardan biri
olmas› aç›s›ndan önemlidir. Özellikle araflt›rma k›sm›nda etnik
giriflimcili¤in güçlü örneklerinden biri olan Almanya’da yaflayan
Türk kökenli giriflimcilerin incelenmesi, konunun gerek ekonomik
gerekse sosyal boyutlar›n anlafl›lmas›na katk› sa¤lam›flt›r. Farkl›
ülkelerde yaflayan vatandafllar›m›z›n giriflimcilik uygulamalar›na
yönelik araflt›rmalar›n say›s›n›n artmas›, kuflkusuz olgunun hem
genel parametrelerinin anlafl›lmas›na hem de Türk kökenli
giriflimcilere özel önemli baz› sonuçlar›n ç›kar›lmas›na olanak
verecektir.
Yazar Hüseyin Boz’u çal›flmas›ndan dolay› kutluyor;
özellikle Almanya’da zor koflullarda gerçeklefltirdi¤i araflt›rmas›
için sergiledi¤i çabalar›n genç araflt›rmac›lara örnek olaca¤›n›
düflünüyorum. Ayr›ca Avrupa Birli¤i Araflt›rma ve Uygulama
Merkezi’ne (AKVAM) genç araflt›rmac›lara verdi¤i destek
nedeniyle teflekkür ediyorum.

Prof. Dr. Ferda ERDEM
Akdeniz Üniversitesi ‹‹BF ‹flletme Bölümü
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ÖZET
Yabanc› bir ülkede yerleflik, farkl› etnik kökene sahip
kifli ve gruplar›n kendi iflini kurma ve sürdürme çabalar›
sonucunda etnik giriflimcilik uygulamalar›nda önemli bir art›fl
gözlenmektedir. Gerek giriflimcilerin bireysel ve etnik
koflullar›ndan, gerekse ev sahibi ülkenin koflullar›ndan yo¤un
bir biçimde etkilenen bu tür giriflimcili¤in yayg›nlaflmas›, etnik
gruplar›n ve ev sahibi ülkenin ekonomik ve sosyal dinamizmine
katk›da bulunmaktad›r.
Günümüzde Avrupa’n›n de¤iflik ülkelerinde yaflayan
Türk kökenli vatandafllar, etnik giriflimcili¤in en cazip
örneklerinden birini oluflturmaktad›r. Özellikle Almanya’da
üçüncü kufla¤a uzanan Türkler aras›nda giriflimcilik giderek
yayg›nlaflmakta ve bir kariyer yolu olarak benimsenmektedir.
Almanya’n›n Frankfurt (Main) fiehri’nde faaliyet gösteren 65
Türk kökenli giriflimcinin kat›ld›¤› bu araflt›rman›n bulgular›na
göre giriflimcileri ifl kurmaya iten nedenler s›ras›yla bireysel
motivasyon, etnik nedenler ve üçüncü olarak Almanya’daki
koflullard›r. Bu sonuç, etnik giriflimcilik olgusunu farkl› koflullar›n etkileflimine dayand›ran modeli destekler niteliktedir.
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ABSTRACT
Significant increase in ethnic entrepreneurship practices
can be observed due to the efforts of people and groups from
different ethnic origins to establish and continue their own jobs
in a foreign country. The growth of such kind of entrepreneurship,
which is intensively affected whether by entrepreneur’s individual
and ethnic conditions or different condition of homeowner
country, is contributed to ethnic groups’ and homeowner country’s
economical and social dynamism.
Today, citizens from Turkish origin who are living in
different European countries are forming the most attractive
example of the ethnic entrepreneurship. Especially in Germany
entrepreneurship is becoming widespread and is accepted as a
career way among the third generation of Turks. According to
findings of this research, which involved 65 entrepreneurs from
Turkish origin who are active in Germany’s Frankfurt (Main)
city, the causes that make entrepreneurs to establish their own
jobs are individual motivation, ethnic causes, and different
conditions in Germany. This outcome supports the model which
leans entrepreneurship fact on interactions of different
circumstances.
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G ‹ R ‹ fi
Etnik giriflimcilik/göçmen giriflimcili¤i (ethnic/immigrant
entrepreneurship) k›saca göçmenlerin göç etmifl oldu¤u ülkelerde
kurmufl oldu¤u giriflimleri ifade etmektedir. Özellikle yüksek
oranlarda göçün yafland›¤› Amerika Birleflik Devletleri, Almanya,
Kanada ve ‹ngiltere gibi ülkelerde son y›llarda etnik giriflimlerin say›s› büyük art›fl kaydetmifltir. Bunun do¤al bir sonucu
olarak bu ülkelerde ve göç alan di¤er pek çok ülkedeki farkl›
etnik kökene mensup göçmenler ve kurmufl olduklar› iflletmeler
önemli bir araflt›rma alan› olmaya do¤ru ilerlemektedir.
Almanya etnik giriflimcilik faaliyetlerinin büyük boyutlara
ulaflt›¤› ülkelerden birisidir. II. Dünya Savafl› sonras›nda yeniden
yap›lanma mücadelesine giriflen Federal Almanya Devleti, bu
dönemde çeflitli ifl alanlar›nda bulunan iflgücü yetersizli¤ini
gidermek amac›yla içerisinde Türkiye’nin de yer ald›¤› bir k›s›m
ülkeler ile Almanya’ya misafir iflçi al›m›nda bulunmak üzere
iflgücü al›m› anlaflmalar› yapm›flt›r. ‹lk anlaflma ‹talya ile 1955
y›l›nda imzalan›rken (Kohlmeier ve Schimany; 2005:13), Almanya
ile Türkiye aras›ndaki misafir iflçili¤e dönük anlaflma 30 Ekim
1961 y›l›nda imzalanm›flt›r (fien, 2001: 1). Bafllang›çta, bütün
di¤er göçmen gruplar›nda oldu¤u gibi Türk göçmenlerindeki
esas amaç, belirli süre Almanya’da çal›fl›p edindikleri birikim ile
ülkeye dönmekti. Hatta bu durum Alman ve Türk taraflar›nca
da k›sa süreli bir çal›flma dönemi olarak planlanm›flt›. Ancak,
iflçi olarak Almanya’ya göç eden Türkler, Türkiye’ye geri dönüflü
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sürekli erteleyerek, üstelik 1970’lerin ortas›ndan itibaren de
daha yo¤un biçimde Türkiye’deki ailelerini de yanlar›na alarak
Almanya’da kal›c› hale gelmeye bafllad›lar.
Almanya’da kalma e¤ilimi artan ve buraya yerleflen
Türkler aras›nda giriflimcilik faaliyetlerinde özellikle 1980’li
y›llardan itibaren büyük art›fllar kaydedilmifltir. O tarihe kadar,
Almanya’ya göç hareketiyle öncelikle gelen ve birinci kuflak
olarak adland›r›lan Türkler aras›nda giriflimcilik faaliyetleri çok
yo¤un olmam›flt›r. Bu dönemdeki Türk kökenli giriflimleri daha
çok Türk kökenli iflçilere memleket ürünlerini sunmaya çal›flan
ve müflterilerini de neredeyse sadece Türklerin oluflturdu¤u küçük
çapl› bakkal, f›r›n gibi giriflimler oluflturmufltur. Zamanla
Almanya’ya yerleflme kararlar›n›n al›nmas› ve Türkiye’ye geri
dönüflün düflünülmemeye bafllanmas› sonucunda, eldeki
birikimlerin Almanya’da de¤erlendirilmeye bafllanmas› ve ikinci
ve üçüncü kuflak Türklerin e¤itim olarak da kendilerini
gelifltirmesiyle 1980’den itibaren Türk kökenli giriflimlerin say›s›
çeflitlenerek büyük art›fl göstermifltir.
Yazar›n “Etnik Giriflimcilik: Almanya’da Faaliyet
Gösteren Türk Kökenli Giriflimciler Üzerine Bir Araflt›rma” isimli
yüksek lisans tezine dayal› olarak gerçeklefltirilen bu çal›flma,
yabanc› bir ülkede faaliyet gösteren Türk kökenli giriflimlerin
(etnik giriflimlerin) kendilerini giriflimcili¤e iten ve teflvik eden
temel nedenleri irdelemeyi amaçlamaktad›r.
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Çal›flman›n ilk bölümünde genel olarak giriflimcilik
kavram› ve önemi üzerinde durulurken, çal›flman›n ikinci
bölümünde etnik giriflimcilik olgusunun daha iyi anlafl›labilmesi
için etnik giriflimcili¤e iliflkin literatür genel hatlar›yla ele al›nm›flt›r.
Çal›flman›n üçüncü bölümünde; Almanya’ya Türk göçünden
k›saca bahsedilmifl, Almanya’da etnik giriflimcilik faaliyetleri ele
al›nm›fl ve say›sal birtak›m verilerin yard›m›yla günümüzde
Almanya’daki Türk giriflimcili¤inin boyutlar› ortaya konmaya
çal›fl›lm›flt›r. Çal›flman›n dördüncü ve son bölümünde ise,
Almanya’n›n Frankfurt (Main) fiehri’nde faaliyet gösteren Türk
kökenli giriflimlere yönelik gerçeklefltirilen bir araflt›rman›n sonuç
ve de¤erlendirmelerine yer verilmifltir. Yabanc› bir ülkede faaliyet gösteren Türk kökenli giriflimcilerin, kendilerini giriflimcili¤e
iten ve teflvik eden temel nedenleri irdelemek amac›yla,
Almanya’n›n Frankfurt (Main) fiehri’nde bulunan 570 Türk
kökenli iflletmenin 65’ine etnik giriflimcili¤e dönük gelifltirilen
anket yüz yüze uygulanm›flt›r. Araflt›rmada elde edilen veriler
analize tabi tutulmufl ve elde edilen bulgular irdelenmifltir.
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I. G‹R‹fi‹MC‹L‹K VE G‹R‹fi‹MC‹L‹⁄‹N ÖNEM‹
Bu bölümde öncelikle giriflimcilik ve giriflimci
kavramlar›ndan bahsedilecek ve giriflimcilerin sahip olmas›
beklenen nitelikler ele al›nacak, sonras›nda ise giriflimcilik
faaliyetlerinin önemi üzerinde k›saca durulacakt›r.

1. Giriflimcilik ve Giriflimci Kavramlar›
Giriflimcilik kavram›n› net bir tan›m›n s›n›rlar› içine
yerlefltirmek oldukça zordur. ‹lk kez ortaça¤da kullan›lan bu
kelimenin "entreprendere" kökünden geldi¤i yani "ifl yapan"
anlam›na geldi¤i görülür. Bu tan›m zaman içinde de¤iflmifl,
geliflmifl ve özellikle 20. yüzy›lda bu kavram daha çok risk alma,
yenilikleri yakalama, f›rsatlar› de¤erlendirme ve tüm bunlar›n
hayata geçirilme süreci olarak anlamland›r›lmaya bafllam›flt›r.
Bu tan›mdan da aç›kça anlafl›ld›¤› üzere, giriflimcilik sadece
kiflinin kendi iflini kurmas› de¤il, mevcut iflinde de¤iflikliklere
gitmesi veya yeni bir sektöre aç›lmas› olabilir. Giriflimciler ise
bu tan›m do¤rultusunda yenilik yapan, risk almaktan korkmayan,
h›zl› karar verebilen ve en önemlisi de yapaca¤› ifl için kararl› ve
azimli bir tutum sahibi olabilen kimseler olmal›d›rlar
(http://www.insankaynaklari.com/ikdotnet/icerikdetay.aspx?K
ayitNo=2867 ) .
Giriflimciyi, “ üretim faktörlerini bir araya getirerek,
iktisadi mal ve hizmet üretimi için gerekli giriflimi bafllatan;
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ayr›ca üretim için gerekli finansman kaynaklar›n› ve üretimin
de¤erlendirilece¤i pazarlar› bulan kiflidir” biçiminde tan›mlayan
Müftüo¤lu’na göre (2004:11) bir kimsenin giriflimci olabilmesi
için sahip olmas› gereken nitelikler: Giriflken olma, güçlü ikna
yetene¤ine sahip olma, üstüne risk alabilme, esnek hareket
edebilme, yarat›c› olma, ba¤›ms›z çal›flabilme, sorunlar› ivedilikle
çözebilme, baflarma gereksinimi duyma, hayal gücü zengin olma,
baflkalar›n›n kaderlerini yönetebilece¤ine dair güçlü bir inanca
sahip olma, liderlik yetene¤ine sahip olma ve çok çal›flkan olma
fleklindedir (s:19-20).

2. Giriflimcili¤in Önemi
Günümüz dünyas›nda birçok bilim alan›n›n çal›flma
konusunu oluflturan giriflimcilikle ilgili bilinen ilk çal›flmalar
ekonomi alan›nda yap›lm›flt›r. Frans›z iktisatç› J.B. Say’dan
bafllayarak giriflimcilik klasik üretim faktörleri aras›nda say›lan
emek, sermaye ve do¤a faktörlerinin yan›na dördüncü bir üretim
faktörü olarak ilave edilmifltir.
Giriflimcilik konusu J. Von Schumpeter’in dinamik
giriflimcilik kavram›n› ortaya atmas›yla daha büyük bir önem
tafl›r duruma gelmifltir. Öyle ki, yeni tedarik kaynaklar›, yeni
ürün ve süreçler, yeni sat›fl pazarlar›n›n ve yeni örgütlenme
flekillerinin ortaya ç›kmas›yla eskiyi yeni ile ikame etmeyi baflaran
dinamik giriflimciler ekonomik büyümenin en önemli öncüsü
durumuna erifltiler (Müftüo¤lu, 2004: 2).
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TÜS‹AD’›n “Türkiye’de Giriflimcilik” isimli çal›flmas›
(2003: 2) giriflimcili¤in önemini flu maddeler alt›nda toplam›flt›r:
• ‹flsizlik sorununa önemli bir çözüm olana¤› sundu¤u gibi ayr›ca
ekonomik büyümenin dinamosudur.
• Giriflimci, ekonomik kaynaklar›n düflük üretkenlikl alanlar›ndan,
yüksek üretkenlikli alanlara aktar›lma sürecinde bafl aktördür,
çünkü üretim kaynaklar›n› yeni bir biçimde birlefltirerek
kullan›lmayan üretim faktörlerinin kullan›lmas›n› sa¤lar,
ama daha önemlisi kullan›lmakta olan üretim araçlar›n›n ve
mevcut girdilerinin de¤iflik flekillerde kullan›m› ile üretimi
art›r›r.
• Giriflimci yeni düflüncelerin yarat›lmas›, yay›lmas› ve uygulanmas›n› h›zland›r›r, ayr›ca yeni endüstrilerin do¤mas›na olanak
tan›r, teknolojileri kullanan sektörlerde verimlili¤i art›r›r ve
h›zla büyüyen sektörler yaratt›¤› için ekonomik büyümeyi
h›zland›r›r.
Giriflimcilik faaliyetleri yaln›zca ekonomiye yeni bir
dinamizm kazand›ran etkinlik olarak kalmamakta bunun yan›nda
bir ülkenin ekonomik olarak ilerlemesi ve ekonomik zenginlik
sa¤lamas› için de büyük önem tafl›maktad›r. Kendi iflinin sahibi
olmak kiflinin kendi iflsizli¤ine karfl› bir çözüm olufltururken,
ayn› zamanda yaratt›¤› ifl sayesinde kendi d›fl›ndaki di¤er bireyler
için de istihdam olana¤› tan›maktad›r. Özellikle küçük giriflimciler
ifllerinde köklü yeniliklerin gerçekleflmesine olanak tan›makta
ve bu do¤rultuda ço¤unlukla çal›flanlar›n›n yenilikçi fikirlerinden
yararlanmaktad›rlar (Constant vd, 2005: 2).
17
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II. ETN‹K G‹R‹fi‹MC‹L‹K VE ETN‹K G‹R‹fi‹MC‹L‹K
K A V R A M I N A ‹ L ‹ fi K ‹ N G E L ‹ fi T ‹ R ‹ L E N F A R K L I
YAKLAfiIMLAR
Uzunca bir süre ileri ekonomilerdeki ifl hayat›nda faaliyet
gösteren göçmenler ucuz iflgücü kapsam›nda vas›fs›z iflçiler olarak
adland›r›lm›fl ve çal›flm›fllard›r. Zamanla göçmenlerin bulunduklar›
ülkenin koflullar›na ayak uydurmaya bafllamalar› ve birtak›m
çevresel faktörlerin de etkisiyle, kendi ifllerinin sahibi olmaya
yöneldikleri gözlenmifltir. Giderek bat› dünyas›nda ve di¤er ileri
ekonomiler içerisinde göçmenler sahibi olduklar› giriflimlerle
kendilerinden daha çok söz ettirir hale gelmeye bafllam›fllard›r
(Rath, 2006).

1. Etnik Giriflimcilik Kavram› ve Etnik Giriflimcilik
ile ‹liflkili Temel Kavramlar
Giriflimcilik literatüründe etnik giriflimcilik ve etnik
giriflimciden söz edilirken farkl› kavramlar ve tan›mlamalara yer
verildi¤i göze çarpmaktad›r. Butler ve Greene’e göre etnik
giriflimciler, “ ev sahibi ülkeye vard›ktan sonra, o ülkedeki resmi
göçmenler ve göçmen olmay›p da ortak bir kökene sahip oldu¤u
kimselerle kiflisel ba¤lant›lar›n› kullanarak kendi iflini kuran
kiflilerdir.” (Baycan-Levent vd., 2006:10).
Etnik giriflim ise “sahipli¤inin en az›ndan %51’lik k›sm›
bir etnik az›nl›k veya göçmen arka plan›na sahip kimseye ait
olan ifli” ifade etmektedir (Cormack ve Niessen, 2002: 12).
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2. Etnik Giriflimcili¤e Farkl› Yaklafl›mlar
‹leri ekonomilerdeki önemi gittikçe artmaya bafllayan
etnik giriflimcilik ile ilgili olarak farkl› yaklafl›mlar ortaya at›lm›flt›r.
Konuya iliflkin çal›flmalarda temel olarak belirli gruplar›n
giriflimcili¤e olan e¤ilimleri ve baflar› koflullar› incelenmifltir
(Rath, 2006: 3-4).
Etnik giriflimcilik konusunda gelifltirilen farkl› yaklafl›mlar
flu bafll›klar alt›nda incelenebilir:
• Arz Yönlü Yaklafl›m
• Talep Yönlü Yaklafl›m
• Etkileflim Modeli
• Karma Yerlefliklik Yaklafl›m›

2.1. Arz Yönlü Yaklafl›m
Light ve Bonacich’in benimsedi¤i arz yönlü yaklafl›m
(supply-side approach), etnik giriflimcili¤i s›n›f kaynaklar› ve
etnik kaynaklar ile aç›klamaktad›r (Valdez, 2002: 4).
Arz yönlü yaklafl›m kapsam›nda de¤erlendirilen s›n›f
kaynaklar› ve etnik kaynaklar; para ve mal gibi s›n›f arka plan›
ile iliflkili somut maddi mallar›, e¤itim ve ifl tecrübesi gibi bireysel
düzeyde insan sermayesi kazan›mlar›n› ve sosyal yap› içerisindeki
faaliyetleri kolaylaflt›ran ve sosyal yap›n›n baz› boyutlar›n› içeren
grup birlefliminden ortaya ç›kan soyut sosyal sermayeyi bir araya
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getirir (Valdez, 2002:4). Sosyal sermaye grubun içindeki
dayan›flmay›, güveni ve üyelerinin birbirine olan karfl›l›kl›
yükümlülüklerini kapsamaktad›r (Valdez, 2002: 4; Portes ve
Sensenbrenner, 1993). Dolay›s›yla belirli bir etnik grubun üyeli¤i
giriflimcili¤i kolaylaflt›r›r; önemli kaynak ve f›rsatlar sunarak
sosyal sermaye katk›s› sa¤lar (Valdez, 2002: 4; Portes ve
Sensenbrenner, 1993; Sanders ve Nee, 1996; Zhou ve Logan,
1989). Baz› göçmen gruplar›; s›n›f kaynaklar› ve etnik kaynaklar›n
biçimleri içerisinde birtak›m kültürel avantajlar gelifltirebilirler.
Bu durum, küçük iflletmelerin baflar›yla kurulmas›na olanak
sa¤lar ve söz konusu göçmen gruplar› di¤er gruplara nazaran
daha yüksek bir giriflimcilik düzeyine erifltirebilir (Hall, 1999:
22; Razin ve Langlois, 1996).

2.2. Talep Yönlü Yaklafl›m
Hall’›n (1999) eserinde de¤inildi¤i biçimde talep yönlü
yaklafl›m› (bu yaklafl›ma yap›sal yönlü yaklafl›m da
denmektedir/demand-side approach) savunanlar›n iddias›, s›n›f
kaynaklar› ve etnik kaynaklar›n küçük iflyeri birimlerinin
kurulmas› için avantajlar sa¤lamakla birlikte, bu kaynaklar›n
göçmenlere ait giriflimlerin baflar› sa¤lamas›nda yetersiz kalaca¤›
yönündedir. Misafir olarak bulunulan ülkedeki (ev sahibi ülkedeki)
sosyal, ekonomik ve politik faktörlerin de iflyeri kurmada etnik
giriflimcilere f›rsatlar sa¤layabilece¤i dile getirilmektedir (Hall,
1999: 26)
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2.3. Etkileflim Modeli
Hem arz hem de talep yönünü kapsayan ve arz ve talep
yönünün birlikte ve etkileflim halinde etnik giriflimcili¤i etkiledi¤ini
savunan bu yeni model, etkileflim modeli (interaction model)
olarak adland›r›lmaktad›r. Waldinger vd taraf›ndan ortaya konan
ve giriflimcili¤i etkileyen birçok de¤iflkeni kapsamas› nedeniyle
daha aç›klay›c› görünen bu modele göre etnik giriflim stratejileri,
grup karakteristikleri ve f›rsat yap›lar›na göre flekillenecektir (Bu
k›s›mla ilgili bak›n›z: Valdez, 2002: 5). Modele göre f›rsat
yap›lar›n›n oluflumunda ifl sahipli¤ine eriflim ve mevcut çevredeki
pazar koflullar› öne ç›karken, etnik grup karakteristikleri
ba¤lam›nda ise kaynaklar›n hareketlili¤i ve etnik kökene mensup
bireyleri giriflimcili¤e önceden heveslendirici faktörler ele
al›nmaktad›r (flekil 2.1).
Etnik Stratejiler ve Meydan
Okumalar
‹fl Sahipli¤ine Eriflim
•‹fl boflluklar›
•Boflluklar için rekabet
•Devlet politikalar›

Pazar Koflullar›
•Etnik tüketici ürünleri
• Etnik olmayan/
aç›k pazarlar

•Giriflimi kurmak ve giriflimin
varl›¤›n› sürdürmek için bilgi
elde etmek
•Giriflimi kurmak ya da geniflletmek için sermaye elde etmek
•Giriflimi iflletmek için gerekli
e¤itim ve beceriyi elde etmek
•Verimli ve dürüst çal›flanlar›
ifle almak ve idare etmek
•Müflteriler ve tedarikçiler ile
iliflkileri idare etmek
•A¤›r rekabet koflullar›nda
ayakta kalmak
•Politik sald›r›lardan korunmak

Kaynak Hareketlili¤i
•Ayn› etnik kökenden
olanlarla s›k› ba¤lar
•Etnik sosyal a¤lar
•Devlet politikalar›

Önceden Heveslendirici
Faktörler
•Engellenmifl hareketlilik
(blocked mobility)
•Seçici göç (selective
migration)
•Tutku düzeyleri

fiekil 2.1. Etkileflim Modeli: Kaynak: Waldinger vd, Ethnic Entrepreneurs: Immigrant
Business in Industrial Societies, 1990 (Aktaran: Research Perspectives on Migration,)
(1997), Immigrant Entrepreneurs, ed. David Aranson Vol. 1, No. 2, s. 5
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2.4. Karma Yerlefliklik Yaklafl›m›
Karma Yerlefliklik Yaklafl›m› (Mixed-Embeddedness
Approach), Etkileflim Modeli’nden daha ileri gidilebilece¤ini ve
etnik giriflimcili¤i aç›klama noktas›nda bu yaklafl›m›n daha iyi
bir çat› sa¤layabilece¤ini savunur. Bu yaklafl›m etnik giriflimler
ile ev sahibi ülkedeki kurumsal, siyasi ve sosyo-ekonomik arka
plan aras›ndaki karfl›l›kl› etkileflimi hesaba katmaktad›r
(Kloosterman ve Rath, 2001).
Kloosterman vd, etnik giriflimcilikte f›rsat yap›lar›n› daha
sistematik ve teorik temelli yöntemler içinde uluslararas›
karfl›laflt›rmalara olanak verecek biçimde geniflletmifl ve karma
yerlefliklik yaklafl›m›n› gelifltirmifllerdir. Bu yaklafl›m etnik
giriflimcilerin sosyo-ekonomik pozisyonunu, sadece göçmenlerin
sosyal a¤lar içindeki somut yerleflikliklerini hesaba katarak de¤il,
ayn› zamanda yerleflilen ev sahibi ülkenin sosyo-ekonomik ve
politik-kurumsal çevresi içinde daha genel bir yerleflikli¤i hesaba
katarak de¤erlendirmektedir. Bu yaklafl›m ayr›ca giriflimcilerin
yeni ifl kurmak, ya da mevcut ifli daha iyi hale getirmek ya da
büyütmek konusundaki olas›l›klar üzerine odaklanm›flt›r
(Kloosterman ve Rath, 2001).

3. Etnik Giriflimcilik Sürecinin Geliflim Aflamalar›
Waldinger vd taraf›ndan gelifltirilen “göçmenler için
büyüme stratejileri”, etnik giriflimcilikte geliflim aflamalar›n› aç›k-
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lamak için bir referans olarak kabul edilebilir (Strüder, 2003: 7).
Bu stratejiler dört aflamada geliflmektedir:
‹lk aflama pazara ilk girifli tan›mlar. Bu aflamada etnik
giriflimcilerin etnik yo¤unlaflmalar› yüksek düzeydedir ve
ekonomik uzmanlaflma düflük düzeydedir.
‹kinci aflama, etnik nifl geliflimine temas eder. Bir ya da
birkaç ifl dal›n› kapsayan iflletmeleri tan›mlayan etnik nifl ilk
olarak Wilson ve Portes (1980) taraf›ndan ortaya at›lm›flt›r. Bu
anlay›fl, etnik giriflimcili¤in baflar›s›n›, etnik giriflimlerin ana
pazardan ayr› tutulmas›na ve sadece etnik nifllere yönelmesine
ba¤lam›flt›r. Bu ayr› tutulma etnik giriflimlerin yerel iflletmelerin
rekabetinden korunmas›n› sa¤layacakt›r (Strüder, 2003: 8).
Stratejinin üçüncü aflamas› “arac›” pazarlar›nda etnik
niflleri içine al›r. Bu pazarlarda, etnik ürünler büyük bir toplulu¤a
ulaflt›r›larak sat›l›r. Pazarlar daha da büyümüfltür ve art›k sadece
etnik giriflimin kurulu bulundu¤u bölge ile s›n›rl› de¤ildir.
Waldinger vd bu ifl davran›fl›n› “yenilikçi pazar ve da¤›t›m
stratejisi” olarak ifade etmifllerdir (Strüder, 2003: 9).

Dördüncü ve son aflama ise, ekonomik özümseme
aflamas›d›r. Bu özümseme daha büyük kitleye ulaflmak için
tamam›yla bir uyumu zorunlu k›lar ve bu durum literatürde
çemberi yarma (break-out) olarak ifade edilir. Çemberi yarma
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“ayn› etnik kökene mensup olunmayan müflterileri hedefleme”
olarak tan›mlanabilir (Strüder, 2003: 9). Ürünler üretim süreçleri
içerisinde de¤iflir ve etnik giriflimciler sahip olduklar› etnik
kimliklerinden s›yr›larak genele yay›l›mc› giriflimciler haline
gelirler. Bu aflama, etnik giriflimcilerin misafir olunan ülkede
tam bir ekonomik bütünleflme sa¤lamalar›n› kolaylaflt›r›r (Strüder,
2003: 7-9 ).

4. Etnik Giriflimcili¤in Farkl› Kesimler ‹çin Sa¤lad›¤›
Yararlar
Etnik giriflimcilik, gerek etnik giriflimci için gerekse di¤er
baz› kesimler için çok çeflitli yararlar sa¤lamaktad›r. Kohlmeier
ve Schimany’e (2005: 25) göre bu yararlardan bafll›calar›n› flu
flekilde aç›klamak mümkündür:
Öncelikle, kendi ifllerini kurmufl olmalar›yla etnik
giriflimciler kendilerine istihdam sa¤lam›fl olurlar. Göç edilen
ülkede karfl›lafl›lan ifl için uygun ve yeterli niteliklere sahip
olunmamas›, ülkenin diline hâkim olmakta söz konusu olan
eksiklikler, yerel iflverenlerin ifle al›mda uygulad›klar› ayr›mc›l›klar
gibi engellerin söz konusu oldu¤u koflullarda etnik giriflimcili¤in
iflsizli¤e karfl› gelifltirdi¤i çözüm yads›namaz.
‹kinci olarak, kurulan bir etnik giriflim flayet baflar›l›
olur ve ayakta kal›rsa kendisiyle ayn› etnik kökenine mensup
kimselere, di¤er etnik kökene mensup kimselere ve yerel toplumun mensuplar›na da ifl olanaklar› sa¤layabilecektir.
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Üçüncü ve son olarak, etnik giriflimler çoklukla yerel
giriflimlerle çok fazla benzerlik göstermeyen ürün ve hizmetleri
sa¤larlar. Etnik giriflimler ürün ve hizmetlerin kapsam›n›
geniflletebilir, böylelikle tüketicilere sunulan seçenekler de
geniflletilmifl olur.
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III. ETN‹K G‹R‹fi‹MC‹L‹K VE ALMANYA’DA
FAAL‹YET GÖSTEREN TÜRK KÖKENL‹ ETN‹K
G‹R‹fi‹MLER
Etnik giriflimcilik konusunu Almanya’da faaliyet gösteren Türk kökenli giriflimler özelinde ele ald›¤›m›z bu bölümde,
s›ras›yla farkl› boyutlar›yla Almanya’da etnik giriflimcili¤e
bak›fltan, misafir iflçilikten giriflimcili¤e uzanan süreçte Almanya’ya
Türk göçünün k›sa tarihçesinden, Almanya’daki Türk
giriflimcili¤inin geliflim sürecinden ve birtak›m say›sal veriler
›fl›¤›nda günümüzde Almanya’daki Türk kökenli giriflimlerin
geldi¤i noktadan söz edilecektir.

1. Almanya’da Etnik Giriflimcili¤e Bak›fl
‹kinci Dünya Savafl› sonras› yo¤un göç alan Almanya’da
zamanla yerleflik hale gelmeye bafllayan göçmenler, iflgücü
piyasas›n›n doymaya bafllamas›n›n ve daha farkl› faktörlerin de
devreye girmesinin sonucu olarak kendi ifllerini kurmaya (etnik
giriflimler meydana getirmeye) yönelmifllerdir. Çal›flman›n bu
aflamas›nda Almanya’da göçmenleri kendi iflini kurmaya motive
eden durumlardan, Alman Devleti’nin yabanc› kökenli giriflimcilere
dönük izledi¤i politikalardan ve Almanya’da etnik kaynaklar›n
etnik giriflimcilik üzerindeki etkisinden s›ras›yla bahsedilecektir
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1.1. Almanya’da Kendi ‹flini Kurmada Motivasyon
1970’lerdeki misafir iflçi aile birleflmeleri ve 1980’lerde
gerçekleflen politik s›¤›nmalar sonras›, Almanya üretim
endüstrisindeki iflgücü gereksinimleri büyük ölçüde azalm›flt›r.
Bunun etkisiyle Almanya’daki göçmenler giriflimcilik faaliyetlerine
yönelip kendi ifllerini kurmay› tercih etmeye bafllam›fllard›r.
Kontos’un (2003) ifadesiyle, göçmenler ilk zamanlarda oldu¤u
gibi ba¤›ml› olarak çal›flmak amac›yla hareket etmemekte,
giriflimcili¤e yönelmek durumuyla karfl› karfl›ya kalmaktad›r.
Almanya’daki özellikle son y›llardaki giriflimcilik faaliyetlerini
iki temel faktörün çok etkilemekte oldu¤u söylenebilir. Bunlar,
ifl yoklu¤u ve yüksek iflsizlik oran›d›r (Kim, 2006: 9-10).
Tablo 3.1’de 1985 ile 2000 y›llar› aras›nda Almanya’daki
göçmenlerin ve göçmen olmayanlar›n giriflimcilik oranlar›n›n
befler y›ll›k aralarla de¤erlendirilmesine yer verilmifltir. Tablodan
kolayl›kla anlafl›laca¤› üzere, bu süreçte göçmen olmayanlar
aras›nda giriflimcilik oran› çok fazla art›fl kaydetmemifltir. Öte
yandan, göçmenler aras›nda 1985 y›l›nda % 5,77 olan giriflimcilik
oran›, 2000 y›l›na gelindi¤inde % 8,81 seviyesine eriflmifltir.
Y›llar ilerledikçe göçmenler ile göçmen olmayanlar›n giriflimcilik
oranlar› aras›ndaki fark›n kapan›fl gösterdi¤ini tabloya bakarak
rahatl›kla ifade edebilmekteyiz. Bu oran erkek göçmen giriflimciler
ile göçmen olmayanlar aras›nda bafla bafl konumdad›r.
Almanya’daki kad›n etnik giriflimcili¤i oran› ise, erkek etnik
giriflimcili¤ine oranla düflük olmakla birlikte çok h›zl› art›fllar
göstermektedir. 1985 y›l›nda sadece % 2,72 düzeyinde olan
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kad›nlar aras› etnik giriflimcilik, her befler y›ll›k dönemlerde
art›fllar kaydederek, 2000 y›l› itibariyle % 6,39 seviyesine
ulaflm›flt›r.
Tablo 3.1. Almanya’da Göçmen Olmayanlar ve Göçmenler Aras›nda Giriflimcilik
Oranlar›
Y›llar Almanya’da göçmen
olmanyanlar aras›nda
giriflimcilik
% oran›

Almanya’daki göçmenler
aras›nda giriflimcilik
Genel % oran› Erkek göçmenler Bayan göçmenler
aras›nda % oran› aras›nda % oran›

1985

9,53

9,53

9,53

9,53

1990

9,16

9,16

9,16

9,16

1995

9,47

9,47

9,47

9,47

2000

10,19

10,19

10,19

10,19

Kaynak : Leung, 2003 (Aktaran: Kim, 2006, sayfa 9)

1.2. Alman Devleti’nin Yabanc› Kökenli Giriflimcilere
Yönelik ‹zledi¤i Politikalar
Almanya’da yabanc› giriflimcili¤i konusunda Alman
hükümetinin izlemifl oldu¤u politikalar, Almanya’daki etnik
giriflimcilik faaliyetlerinin y›llar içerisinde de¤iflimini
flekillendirmifltir. Geleneksel olarak önceleri, AB üyesi ülkeler
d›fl›ndaki ülkelerden gelen göçmenler kendi iflini kurmak
istediklerinde, belirli bir süre kalarak oturma hakk› (right-ofabode permit=Aufenthaltsberechtigung) sa¤lamad›kça kabul
görmemekteydiler. Bu da çoklukla ancak 8 y›ll›k bir ikamet
süresinden sonra mümkün olmaktayd›. Ama son zamanlarda
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Alman hükümeti yabanc›lar›n giriflimcilik faaliyetlerine kat›lmalar›
konusundaki düzenlemelerde esnekli¤e gitmifltir. Böylesine bir
esnekli¤e gitme konusunda, iflsizlik oranlar›n›n yüksek düzeylere
ulaflmas› ve yerel ekonomiyi güçlendirme iste¤i etkili olmufltur
(Kim, 2006: 10).
Almanya’da yabanc›lar›n giriflim sahibi olmas›
konusundaki düzenlemenin düzeyi ifl kurmak için baflvuran›n
ulusu, Almanya’da yaflama süresi ve gerçeklefltirmeyi düflündü¤ü
ifle ait ifl plan›n›n tipine göre de¤iflmektedir. Kurulmas› amaçlanan
ifl flayet yerel ekonomiye katk› sa¤lamay› vaat ediyorsa, bu iflin
kurulmas›na rahatl›kla olanak sa¤lanabilecektir. Burada söz
konusu olan resmi izin prosedürü oldukça karmafl›kt›r ve ço¤u
ifl kurmay› hedefleyen kimse için bir engel olarak belirmektedir.
Bütün bu karmafl›kl›¤›n da etkisiyle yabanc› kökenli giriflimciler,
öncelikli olarak kendisiyle ayn› etnik kökenden etnik-özellikli
(ethnic-spesific) kaynaklara ve sosyal a¤lara yönlenmektedirler
(Kim, 2006: 10-11).

1.3. Almanya’da Etnik Giriflimcilikte Etnik
Kaynaklar›n Etkisi
Almanya’da etnik giriflimcilik konusundaki düzenlemeler
özellikle, kurulacak iflin finanse edilmesinin sa¤lanmas›
konusundaki yeteneklere odaklan›r. Geleneksel ödünç verme
sistemi ço¤u etnik giriflimler için kullan›fls›zd›r ve öte yandan
etnik giriflimcilerin büyük bir ço¤unlu¤u kendi iflini kurmak ve
sürdürmek konusunda yeterli miktarda paraya sahip de¤ildirler.
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Bu noktada etnik giriflimciler için fon sa¤laman›n genel bir yolu
ayn› etnik kökenden gelenler aras›nda risk sermayesi (venture
capital) oluflturmakt›r. Bu amaçla; aile üyeleri, arkadafl çevresi
ve tan›d›klardan sa¤lanan fonlar ifl kurma amac›na dönük olarak
bir araya getirilmektedir (Kim, 2006: 11).
Kim’in eserinde (2006) yer alan bir araflt›rma sonucu
de¤erlendirmesinde ayn› etnik kökenden gelenler aras›nda kurulan
sosyal a¤lar›n, devlet taraf›ndan sürdürülen programlardan çok
daha etkili oldu¤unu ortaya koymufltur. Ço¤u göçmen kendi
iflini kurma sürecinde, devletin sa¤lam›fl oldu¤u destek
programlar›n›n fark›nda olmamaktad›r. Maria Kontos (2003)
ise etnik giriflimcilerin devlet programlar›nda bir kenara
b›rak›ld›¤›n› savunmaktad›r. Kontos (2003), politika yap›c› ve
yöneticilerle yapt›¤› mülakatlarla, resmi politikalarda finansal
sermaye ve insan sermayesi gibi s›n›f kaynaklar›ndan yoksun
sosyal gruplar›n devlet taraf›ndan desteklenecek hedef gruplar
aras›nda yer almad›¤›n› ortaya koymufltur. Göçmen topluluklar›n
daha iyi anlafl›lmas› etnik giriflimciler için gerekli devlet
programlar›n›n sa¤lanabilmesi konusunda politika yap›c›lara
kolayl›klar sa¤layacakt›r (Kim, 2006: 11-12).
Almanya’da etnik giriflimcilik ve önemi üzerinde
durdu¤umuz bu bölümle ilgili olarak özetle flunlar› söylemek
yerinde olacakt›r:
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Almanya’da etnik giriflimcilik; göç, Alman vatandafl›
olup olmama ve kendi iflinin sahibi olma kavramlar›n› ve bunlar›n
karfl›l›kl› etkileflimini içine alan bir Alman politikas›n›n etkisi
alt›ndad›r. Yine Almanya’da etnik giriflimcilik iflsizlikten
kurtulmak için bir çözüm yolu olarak görülmekte ve ayn› zamanda
b›rakt›¤› pozitif etkiler sayesinde de bölgesel ekonomiler için
çok önem tafl›maktad›r. Almanya’daki yabanc› haklar›n› s›n›rlayan
politikalar›n varl›¤› ülkedeki etnik giriflimcilik kültürünü
biçimlendirmektedir. Son y›llarda artan iflsizlik ve bölgesel
ekonomilerde giriflimcili¤in öneminin kavranmas›yla göçmenlerin
kendi ifllerini kurmalar› konusunda devlet s›n›rlamalar›n›n
azalt›lm›fl olmas›, etnik giriflimcilikte afl›r› art›fl olarak sonuç
vermifltir. Bunun yan›nda, ifl kurma aflamas›nda devlet deste¤inden
yoksun olma ve resmi izin süreçlerinin karmafl›kl›¤› etnik
giriflimcileri kendileri ile ayn› etnik kökenden kimse ya da
kurulufllarla ba¤›ml› hale getirmektedir. Bütün say›lan bu unsurlar,
etnik giriflimcilik biçimini ve uygulamas›n› derinden etkilemektedir
(Kim, 2006: 12).

2. Misafir ‹flçilikten Giriflimcili¤e Uzanan Yolda
Almanya’ya Türk ‹flgücü Göçü
II. Dünya Savafl› sonras› Almanya’da hüküm süren iflgücü
aç›¤›n› gidermek amac›na dönük olarak, Almanya ile Türkiye
aras›nda 30 Ekim 1961 tarihinde misafir iflçi al›m› anlaflmas›
imzalanm›flt›r. Sözü edilen dönemde Almanya’da yaklafl›k 500.000
iflgücü aç›¤› söz konusuydu ve ilk olarak 1961 y›l›nda 7.116
Türk kökenli iflçi Almanya’ya göç etmifltir. Almanya 1973 y›l›
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Kas›m ay›nda ekonomik durgunluk ve petrol krizinin bir sonucu
olarak misafir iflçi al›m›n› durdurmufltur. Sözü edilen tarihe
kadar Almanya’daki Türk isçilerinin say›s› 910.500'e ulaflm›flt›r.
Bafllang›çta, gerek Alman, gerek Türk taraf›n›n k›sa süreli bir
çal›flma dönemi olarak planlad›¤› bir süreç, zaman içinde kal›c›
bir ikamete dönüflmüfltür. Geri dönüfl planlar› sürekli ileri bir
döneme ertelenmifl ve sonunda büyük ço¤unluk taraf›ndan geri
dönüfller tamamen gündemden ç›kar›lm›flt›r (fien, 2001: 1)
1970'li y›llar›n ortas›ndan itibaren yo¤unluk kazanan
aile birlefltirme süreci k›sa bir süre çal›flma hedefiyle bu ülkeye
gelen insanlar›n geçicili¤ini kal›c›l›¤a dönüfltüren en önemli faktör
olmufltur. Almanya'da yerleflikli¤i belirleyen, her biri ayr› ayr›
ve birlikte katk›da bulunan, çocuklar›n e¤itimde bulunmalar›,
Türkiye'de yaflam ve ifl kurmak için gereken birikimin
sa¤lanamam›fl olmas›, geri dönenlerin Türkiye'de yasad›¤› olumsuz
deneyimler, Türkiye'ye artan oranda kültürel ve sosyal
yabanc›laflma vs. gibi bilinen çok say›daki faktörün yan› s›ra
Türkiye'ye mekânsal uzakl›¤› k›saltan teknolojik ilerleme ve
Türklerin say›sal çoklu¤u gibi faktörler de etkili olmufltur (fien,
2001: 1-2).
Art›k Almanya'da yetiflen ikinci ve üçüncü kuflak Türkler
yaflamlar›n›n merkezi olarak Almanya'y› seçmifllerdir.
Almanya'daki Türklerin yar›s›ndan fazlas› 20 y›l› aflk›n bir süredir
bu ülkede yaflamaktad›r. Tek bafl›na emeklilerin, yani "birinci
kuflak" mensuplar›n›n say›lar› bile ilginç sinyaller vermektedir.
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Bu birinci kuflak göçmenler beklentilerin aksine giderek artan
oranlarda ömürlerinin son zamanlar›n› Almanya'da geçirmekte
ve bu ülkeye göç etmifl bir az›nl›¤›n kal›c›laflmas›na somut bir
örnek oluflturmaktad›r (fien, 2001: 2).
Türkiye Araflt›rmalar Merkezi’nin “Almanya'da Türkler
Demografik, Sosyal ve Ekonomik Veriler” isimli k›sa raporunda
resmi kaynaklara dayanarak verdi¤i bilgilere göre, 31.12.2000
tarihi itibariyle Almanya'da toplam 7.296.817 yabanc› uyruklu
insan yaflamaktad›r. 2000 senesi sonuna kadar Alman
vatandafll›¤›na geçmifl olan Türklerin say›s›n›n 470.000 oldu¤u
tahmin edilmektedir. Bunlarla birlikte Almanya'daki Türk
göçmenlerin say›s› 2,5 milyona, tüm nüfus içindeki oranlar› ise
% 2,9'a ulaflm›flt›r. Türkler % 27,4'lük oranlar› ile tüm yabanc›lar
aras›ndaki en büyük grubu oluflturmaktad›r. Türkleri, eski
Yugoslavyal›lar ve ‹talyanlar takip etmektedir. ‹lgili tarih itibariyle,
Almanya'da toplam 1.872.655 AB ülkesi vatandafl› yabanc›
yaflamaktad›r. Bu flekilde, Almanya'da yaflayan Türklerin say›s›n›n
(2,5 milyon) AB ülkesi vatandafl› yabanc›lar›n say›s›ndan daha
fazla oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r (Türkiye Araflt›rmalar Merkezi
Vakf›, 2002: 1-2).
Türk göçmenleri zamanla Almanya'da toplumsal,
ekonomik ve siyasi her alanda Almanya'daki ifl bölümünün
önemli birer bilefleni haline gelmifllerdir. ‹kinci ve üçüncü kuflakla
birlikte e¤itim sorunu ortadan kalkmaya bafllam›fl, bir dönem
misafir iflçi olarak Almanya'ya gelen Türkler art›k giriflimci
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olarak Almanlar› da istihdam eder duruma gelmifllerdir (fien,
2001: 2).

3. Almanya’da Türk Giriflimcili¤inin Geliflimi
Almanya’daki ilk Türk iflletmeleri 1960’l› y›llarda
Almanya’ya Türk Göçü’nün bafllamas›yla kurulmufllard›r. Bu
iflletmeler öncelikle kendi yurttafllar›n›n beklentileri yönünde
hizmetler üretecek ve tüketim ihtiyaçlar›n› giderecek piyasa
boflluklar›na yerleflmifllerdir. Bu dönemde Türk giriflimcili¤i etnik
ifle (Türk damak tad›na uygun ürünler sunan f›r›nlar, küçük
bakkallar, lokantalar… vb) ve buna ba¤l› olarak Türkiye’den
yap›lan ithalat gibi etkinliklere dayan›yordu. Bu süreçte Türkiye’de
faaliyet gösteren firmalar›n Avrupa’daki etkinlikleri ile
Avrupa’daki di¤er ticari faaliyetleri henüz pek önem tafl›m›yordu.
Bafllang›ç döneminin en belirgin örneklerini, büyük ço¤unlukla
sad›k bir Türk müflteri kitlesi taraf›ndan ziyaret edilen bakkal
dükkânlar› ve gastronomi iflletmeleri (büfe, lokanta, f›r›nc›, kebapç›, dönerci vb.) oluflturuyordu. Bu "öncü iflletmeler" için
pratikte Alman rekabeti de söz konusu de¤ildi (http://www.bteu.
de/www.bteu.de/download/turk_kokenli_girisimciler_tr.pdf web
adresinden 26/11/2006 tarihinde eriflilen AT‹AD-KPMG
Araflt›rma Raporu, sf 10).
K›sa süre içinde Türk dükkânlar› Alman müflterileri de
kazanarak ticaret hacimlerini geniflletmeyi baflarm›fl ve buna
paralel olarak, Türk toplumunun iflyeri kurmaya yönelik e¤ilimi
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artm›flt›r. Taklitçilik olsa da yeni fikirler de do¤mufl ve bu süreçte
ortaya seyahat acenteleri, berber salonlar›, video ma¤azalar›,
dedektif bürolar› ç›kmaya bafllam›flt›r. Hâlâ Türk toplumunun
hizmet ve tüketim gereksinimlerinin ön planda yer ald›¤› bu
dönemde müflterilerin tek tip etnik görünümü de yavafl yavafl
de¤iflmeye yüz tutmufltur. Önceleri ifllerini kendi etnik gruplar›na
uyumlaflt›rm›fl olan birçok iflletme kendilerini di¤er gruplara da
açm›fllar veya o gruplar taraf›ndan keflfedilmifllerdir. Yavafl yavafl
Alman firmalar›yla do¤rudan bir rekabet iliflkisi do¤mufl ve
rekabet bask›s› Türk firmalar›n› mal çeflitlemesine ve yeni pazar
kesimlerine girmeye yönlendirmifltir. Geliflmenin bu evresinde
Almanya´da yaflayan Türk toplumunun (örne¤in iflçi flirketleri
kurarak) ilk kez Türkiye´de yat›r›m yapt›¤› gözlemlenmifltir.
Türkiye merkezli firmalar ise daha önceki dönemlerde, yurttafllar›
için eski vatanlar›na uzanan bir köprü oluflturmak amac›yla,
Almanya´da çeflitli yat›r›mlar gerçeklefltirmifllerdi (AT‹AD-KPMG
Araflt›rma Raporu, sayfa 11).
Türkler; ‹talyanlar ve Yunanl›larla karfl›laflt›r›ld›klar›nda,
Almanya´da ifl kurmaya nispeten geç bafllam›flt›rlar. Buna karfl›l›k
Almanya’da Türk giriflimcili¤i 1980´li y›llarda çok h›zl› bir
geliflme kaydetmifltir. Türk toplumunun bak›fl aç›s› giderek
de¤iflikli¤e u¤ram›fl; Almanya´da temelli kalmak isteyen Türklerin
say›s› h›zla artarken, Türkiye´ye dönüfl için biriktirilen paralarla
serbest çal›flma hayat›na at›lma e¤ilimi bafllam›flt›r. Yabanc›lar›n
ifl sahibi olmalar› yönünde yasalarda sa¤lanan kolayl›klar, bu
geliflmeye daha da ivme kazand›rm›flt›r (AT‹AD-KPMG Araflt›rma
Raporu, sayfa 12).
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Öte yandan Almanya´daki Türk giriflimcili¤inin,
Türkiye´nin de¤iflen genel ortam›ndan da yararland›¤› gözlenmifltir.
1980´li y›llar›n ortas›nda liberalleflen ve büyüyen Türk
Ekonomisi’nin de öncelikle tekstil ve inflaat sanayi bu geliflmenin
motorunu oluflturmufl ve bunu turizm sektörü izlemifltir. Bu
dönemde Türkiye merkezli Türk firmalar›, Almanya´da yan
kurulufllar oluflturarak, temsilcilikler veya flubeler açarak,
pazardaki varl›klar›n› güçlendirmifllerdir. Bu ortamda, Türk
yurttafllar›na Almanya´da serbest çal›flma yönünde yeni olanaklar
ve perspektifler do¤mufl, sonuç olarak, Türkiye´nin de¤iflen
çerçeve koflullar›, sosyo-ekonomik motiflerdeki dönüflüm, ifl
etkinliklerinin genifllemesi ve Alman pazar›ndaki Türkiye odakl›
firma say›s›n›n artmas›yla do¤an olanaklar, Almanya´daki Türk
giriflimcili¤inin gerçek bir patlama yapmas›n› sa¤lam›flt›r; 1982
ile 1993 aras›nda serbest çal›flan Türklerin say›s› üç kat artarken
bu geliflme öncelikle Almanya´da yaflayan Türk toplulu¤u
taraf›ndan gerçeklefltirilmifl; Türkiye merkezli Türk firmalar›n›n
bu geliflmeye katk›s› daha az olmufltur (AT‹AD-KPMG Araflt›rma
Raporu, sayfa 12).
Almanya’daki Türk giriflimcili¤inin bugünkü yap›s›
bafllang›ç y›llar›ndaki yap›ya oranla çok belirgin farkl›l›klar
göstermektedir. Belirli bir büyüklü¤e ulaflm›fl iflletmeler, etnik
ifl aflamas›n› çoktan geride b›rakm›fl, uluslararas› faaliyet gösteren,
çeflitlili¤e yönelmifl firmalara dönüflmüfllerdir. Bunlar art›k turizm,
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tekstil veya hizmet sektörlerinde çal›flmakta, Türk toplumuna
odakl› ifl alanlar› ise ancak marjinal bir a¤›rl›¤a sahip
bulunmaktad›r. Türk firmalar›n›n ço¤unlu¤unu oluflturan küçük
ve orta büyüklükteki iflletmeler gerçi hala daha yerel piyasalara
hizmet etmekte, ancak eskiyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda mallar›n› ve
hizmetlerini her türlü müflteri grubuna sunmaktad›rlar.
Günümüzde baz› Türk flirketleri ayn› anda hem Türkiye hem de
Almanya pazar›nda faaliyet göstermektedir. Bu flirketler her iki
ülkedeki hukuksal ve mali yap›lanma seçeneklerinden
yararlanmaktad›r. Bunlar›n pazarlama ve sat›n alma politikalar›
s›n›rlar ötesi bir niteli¤e sahiptir ve böylelikle esnektir. Bu
firmalar›n çekirdek pazarlar› d›fl›nda etkinlik göstermeleri de
art›k yad›rganacak bir durum de¤ildir. Örne¤in tekstil sektöründe
pazarlama etkinlikleri ço¤u kez Almanya´ya komflu olan ülkelere
de yay›lm›flt›r (AT‹AD-KPMG Araflt›rma Raporu, sayfa 13).
Türkiye Araflt›rmalar Merkezi’nin Almanya’n›n Kuzey
Ren-Vestfalya eyaletinde gerçeklefltirdi¤i “Yabanc› Giriflimciler
‹çin Ba¤lant› Bürolar›” projesi kapsam›nda, dan›flmanl›k hizmeti
verilen Türk giriflimciler aras›nda 1999 y›l›nda yap›lan bir
araflt›rma, bu grubun serbest çal›flmay› yaln›zca tek bir nedene
ba¤l› olarak seçmedi¤ini ortaya koymaktad›r. Bafll›ca nedenler
afla¤›da belirtilmifltir:
• yüksek kazanç elde etme (% 68,3)
• ba¤›ms›z olma arzusu (% 52,7),
• toplum içindeki sosyal statüsünü de¤ifltirme iste¤i (% 41,5),
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• iflsizlik tehlikesi (% 34,2),
• çocuklar›n gelece¤ini garantiye alma (%23,7),
• iflsizlik (% 21,4),
• iflyerinde yükselememe (% 17,8),
• tasarruflar› iyi de¤erlendirme (% 8,7) olarak tespit edilmifltir
(TAM, 2002).

4. Farkl› Boyutlar› ile Almanya’daki Türk
Giriflimcili¤ine Bir Bak›fl
Günümüz Almanya ekonomisi içerisinde Türk kökenli
bireylerin giriflimcilik faaliyetleri çok önemli boyutlara ulaflm›fl
bulunmaktad›r. Özellikle 1980 sonras› dönemde h›zla art›fl
gösteren Türk kökenli giriflim say›s›n›n gelecek y›llarda da art›fl
göstermeye devam edece¤i düflünülmektedir.
Almanya’daki Türk kökenli giriflimcilik faaliyetlerinin
son durumunu incelemek için Türkiye Araflt›rmalar Merkezi’nin
(TAM) en son olarak 2005 y›l›nda gerçeklefltirdi¤i araflt›rman›n
sonuçlar›ndan faydalan›labilir. TAM’›n araflt›rmas› 1985, 1990,
1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 ve 2005 y›llar›n›
kapsamaktad›r (tablo 3.2 ve tablo 3.3).
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Tablo 3.2. Farkl› Y›llara Ait Almanya’daki Türk Kökenli Giriflimlere ‹liflkin
Veriler (1985-2005)
De¤iflken
‹flletme say›s›

1985

1990

1995

2000

2001

22.000 33.000 40.500 59.500 58.000

2002

2003

2004

2005

56.800 61.300 62.700 64.600

‹flletme bafl›na
ortalama
88.400 88.400 104.800 116.600 118.000 115.300 120.600 119.000 114.000
yat›r›m tutar›
(Euro olarak)
Toplam
yat›r›m hacmi
(Milyar Euro
olarak)

1,9

2,9

4,2

6,9

6,8

6,5

7,4

7,5

7,4

‹flletme bafl›na
ortalama ciro 400.000 387.600 429.500 478.600 467.000 458.200 472.000 465.000 457.000
tutar› (Euro
olarak)
Y›ll›k tüm
iflletmelerin
cirolar›
toplam›
(Milyar Euro
olarak)

8,8

12,8

17,4

28,5

27,1

26,0

28,9

29,1

29,5

‹flletme bafl›na
ortalama
çal›flan say›s›

3,5

3,3

4,1

5,5

5,3

5,1

5,2

5,1

5,0

Toplam
çal›flan say›s›

77.000 100.000 168.000 327.000 307.000 290.000 319.000 320.000 323.000

Kaynak: Türkiye Araflt›rmalar Merkezi, Essen-Almanya, 2005
(www.existenzgruender.de web adresinden 10/2/2007 tarihinde eriflilmifltir.)

Tablo incelendi¤inde, 1985 – 2000 y›llar›n› içeren aral›kta
Türk kökenli giriflimlerin h›zl› bir art›fl gösterdi¤i rahatl›kla
anlafl›lmaktad›r. 1985 y›l›nda 22.000 adet olan Almanya’da faaliyet
gösteren Türk kökenli giriflim say›s›, 2000 y›l›nda 59.500’e yükselmifltir.
2000 ve sonras› dönemde ise, inifl ve ç›k›fllar›yla dengeli bir seyir
izleyen Türk kökenli giriflim say›s› 2005 y›l›nda 64.600’e ulaflm›flt›r.
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Tabloda ele al›nan verilere göre, iflletme bafl›na ortalama
y›ll›k yat›r›m tutar› 1985 ve 1990 y›llar›nda 88.400 Euro
düzeyinde gerçekleflirken, takip eden y›llarda 2001 y›l›na kadar
art›fl e¤ilimi göstermifl ve 2001 y›l›nda 118.000 Euro de¤erine
ulaflm›flt›r. Daha sonraki y›llarda ise iniflli ç›k›fll› seyriyle, 2005
y›l›nda 114.000 Euro olarak gerçekleflmifltir. 1985 – 2005 y›llar›
aras›n› içine alan bu süreçte iflletme bafl›na en yüksek ortalama
y›ll›k yat›r›m tutar› 120.600 Euro olarak 2003 y›l›nda
gerçeklefltirilmifltir. Türk kökenli iflletmelerin bütün hepsinin
1985 y›l›ndaki toplam yat›r›m tutarlar› hacmi ise sadece 1,9
milyar Euro ile ifade edilebilirken, 2005 y›l›nda bu hacim 7,4
milyar Euro düzeyine yükselmifltir. Özellikle 2003 ve sonras›
dönemde iflletmelerin toplam yat›r›m tutarlar› hacminin çok
dengeli bir seyir izledi¤ini görmekteyiz.
Türk kökenli iflletmelerin iflletme bafl›na ortalama y›ll›k
cirolar›n›n y›llara göre da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda, 1985 y›l›nda
400.000 Euro olarak gerçekleflen iflletme bafl›na ortalama ciro
miktar›, 2000 y›l›nda 478.600 Euro ile en yüksek de¤erine
ulaflm›flt›r. 2003 y›l›ndan itibaren süregelen düflüfl e¤ilimiyle
birlikte 2005 y›l› itibariyle ise, Türk kökenli giriflimlerin iflletme
bafl›na ortalama ciro miktar› 457.000 Euro olarak gerçekleflmifltir.
Türk kökenli iflletmelerin tümünün y›ll›k cirolar› toplam› 1985
y›l›nda sadece 8,8 milyar Euro iken, bu de¤er 2000 y›l›na kadar
olan süreçte tablodan da anlafl›laca¤› üzere çok büyük s›çray›fllar
gerçeklefltirerek 28,5 milyar Euro düzeyine eriflmifltir. 2000 –
2002 aras›ndaki az ama sürekli düflüfl ve 2002 – 2005 aras›ndaki
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yine az ama sürekli ç›k›fllarla, 2005 y›l›nda tüm cirolar›n toplam›
29,5 milyar Euro’ya yükselmifltir. Ayr›ca bu de¤er Türk kökenli
tüm iflletmelerin bu süreçteki y›llar içerisinde ulaflt›¤› en yüksek
ciro toplamlar› de¤eridir.
1985 y›l›nda bir iflletmede ortalama 3,5 kifli istihdam
olunurken, 2000 ve sonras›ndaki y›llarda bu ortalama en az 5
kifli olarak gerçekleflmifltir. En yüksek iflletme bafl›na ortalama
çal›flan say›s› 5,5 kifli ortalamas›yla 2000 y›l›nda gerçekleflmifltir.
1985 y›l›nda tüm Türk kökenli giriflimlerde istihdam edilen kifli
say›s› toplam› 77.000 kiflidir. Takip eden y›llarda 2000 y›l›na
kadar, bu say› büyük art›fllar göstermifl ve 300.000 kifliden fazla
çal›flana ulafl›lm›flt›r. Her ne kadar toplam çal›flan say›s› birtak›m
azalmalar gösterse de 2005 y›l› itibariyle, Türk kökenli giriflimlerde
istihdam edilen kifli say›s› 323.000 olarak gerçekleflmifltir.
Öte yandan ayn› araflt›rma kapsam›nda ulafl›lan bir di¤er
bulgu da Türk kökenli giriflimlerin hangi alanlarda faaliyet
gösterdi¤i ile ilgilidir. Tablo 3.3’te ayr›nt›l› olarak yer verilen
bulgulara göre Türk kökenli giriflimler en çok ticaret alan›nda
faaliyet göstermektedirler.
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Tablo 3.3. Faaliyet Gösterdi¤i Alana Göre Almanya’daki Türk Kökenli
‹flletmeler (2005 itibariyle)

Faaliyet Alan›

Say›

Yüzde Oran›

Ticaret

22.400

34,6

Gastronomi

16.600

25,7

Hizmetler

14.700

22,8

Elsanatlar›, inflaat iflleri, imalat iflleri

10.900

16,9

Toplam

64.600

100,0

Kaynak: Türkiye Araflt›rmalar Merkezi, Essen-Almanya, 2005
(www.existenzgruender.de web adresinden 10/2/2007 tarihinde eriflilmifltir.)
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IV. ALMANYA’NIN FRANKFURT (MAIN)
fiEHR‹’NDE FAAL‹YET GÖSTEREN TÜRK KÖKENL‹
G‹R‹fi‹MLER
Bu bölümde, Almanya’n›n Frankfurt (Main) fiehri’nde
faaliyet gösteren Türk kökenli giriflimlere yönelik yap›lan araflt›rma
yer almaktad›r.

1. Araflt›rman›n Yöntemi
1.1. Araflt›rman›n Amac› ve Araflt›rma Sorular›
Son y›llarda geliflmifl ekonomiler içinde etnik giriflimcilik
faaliyetlerinin büyük art›fl kaydetti¤i görülmektedir. Bu ba¤lamda,
1960’l› y›llardan itibaren Almanya’ya göç etmeye bafllayan ve
zamanla orada yerleflik hale gelen Türk kökenli göçmenlerin de
bulunduklar› flehirlerde giriflimcilik faaliyetlerine kalk›flt›klar› ve
bu faaliyetlerin özellikle 1980 sonras› dönemde büyük art›fl
kaydetti¤i göze çarpmaktad›r. 2005 y›l› itibariyle, Almanya’da
64.600 Türk kökenli giriflim oldu¤u tespit edilmifltir (TAM,
2005). Bu araflt›rman›n amac›, bir etnik giriflimcilik örne¤i olan
Türk kökenli giriflimcilerin, kendilerini giriflimcili¤e iten ve teflvik
eden temel nedenleri; bireysel faktörler, etnik ba¤lam ve
bulunan ülkenin sa¤lad›¤› koflullar aç›s›ndan irdelemektir.
Bu amaca yönelik olarak araflt›rman›n temel sorular› flu
flekilde belirlenmifltir:
• Türk kökenli giriflimcileri (etnik giriflimcileri) giriflimcili¤e iten
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ve teflvik eden en önemli bireysel (motivasyon ile e¤itim ve deneyim gibi bireysel nitelikler) faktörler nelerdir?
• Türk kökenli giriflimcileri (etnik giriflimcileri) giriflimcili¤e iten
ve teflvik eden en önemli etnik faktörler nelerdir?
• Türk kökenli giriflimcileri (etnik giriflimcileri) giriflimcili¤e iten
ve teflvik eden ev sahibi ülkenin koflullar› ile ilgili en önemli
faktörler nelerdir?
• Bireysel faktörler, etnik faktörler ve ev sahibi ülke koflullar›ndan
ileri gelen faktörlerden hangisi etnik giriflimcilik olgusunu daha
fazla etkilemektedir?

1.2. Araflt›rman›n Evreni ve Veri Toplama Arac›
Türk kökenli göçmenler aras›ndaki giriflimcilik faaliyetlerini konu alan bu araflt›rman›n evrenini Almanya’n›n Frankfurt (Main) flehrinde faaliyetlerini sürdüren Türk kökenli giriflimler
oluflturmaktad›r. Aktiv ‹fl Rehberi (2006) verilerine dayan›larak,
Frankfurt (Main) flehrinde 570 adet Türk kökenli giriflim oldu¤u
tespit edilmifltir. Bu say›ya rehberde kayd› bulunan dernek
yap›lanmalar› dâhil edilmemifltir.
Farkl› k›s›tlar nedeniyle bütün Türk kökenli giriflimlere
ulaflmak mümkün olmam›flt›r. Araflt›rma kapsam›nda, araflt›rma
evreninin %11,4’lük bölümünü oluflturan 65 Türk kökenli
giriflimciye ulafl›lm›flt›r.
Araflt›rma verilerinin toplanmas›nda veri toplama arac›
olarak bir soru formu kullan›lm›flt›r. Soru formu iki bölümden
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oluflmaktad›r; ilk bölümde giriflimcilerin demografik özelliklerini
ortaya koymaya dönük olarak 9 adet soru bulunmaktad›r.
Formun ikinci bölümünde ise beflli Likert ölçe¤i fleklinde
oluflturulan (“Tamamen kat›l›yorum – kat›l›yorum – karars›z›m
– kat›lm›yorum – kesinlikle kat›lm›yorum” fleklinde) 27 önerme
bulunmaktad›r. Bu form temelde, Dr. Don Withane (2006)
taraf›ndan gelifltirilen Etnik Giriflimcilik Formu’dur. 2006 y›l›nda
internet üzerinden ulafl›labilen bu form araflt›rmac›n›n formu
elde etmesinden k›sa bir süre sonra eriflimden kald›r›lm›flt›r.
Ancak araflt›rmac› konuya yönelik araflt›rmalar› inceledikten
sonra, formda yer alan sorular›n, muhtelif araflt›rma formlar›nda
da yayg›n olarak yer ald›¤›n› tespit etmifl (Hall, 1999; Masurel
vd, 2001; Fertala, 2006; Constant vd, 2003; Household Survey
of Entrepreneurship, 2003) ve bu çal›flmalardan da yararlanarak
Türk giriflimcilere yönelik baz› ilave önermelerle mevcut formu
geniflletilmifltir. Soru formunun doldurulmas›nda ise araflt›rmac›,
giriflimcilerin Türkçe ifadeleri anlama güçlü¤ü çekmemeleri için
yüz yüze yöntemini uygulam›fl; önermelerle ilgili olarak
giriflimcilere ayd›nlat›c› aç›klamalarda bulunmufltur. Formlar›n
tamamlanmas› yaklafl›k 2 ay sürmüfltür.
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2. Araflt›rman›n Bulgular›
65 Türk kökenli giriflimciye ulafl›larak gerçeklefltirilen
araflt›rman›n verileri SPSS 14.0 kullan›larak analize tabi
tutulmufltur. Uygulanan bafll›ca analizler: Frekans analizi,
korelasyon analizi ve Mann-Whitney U testidir. Ayr›ca ölçe¤e
iliflkin faktör analizi de gerçeklefltirilmifl, ancak soru formunun
derleme bir form olmas›ndan ötürü istenen düzeyde bir
faktörleflme yap›s› elde edilememifltir. Ölçe¤in güvenirlik de¤eri
0,81 dir.
‹kinci olarak soru formunun ilk k›sm›nda yer alan
demografik veriler ve iflletmeye iliflkin veriler frekans analizi
yard›m›yla de¤erlendirilmifltir. Frekans analizi sonuçlar› Tablo
4.1’de ele al›nm›flt›r.
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Tablo 4.1. Demografik ve ‹flletme ile ‹lgili Verilere ‹liflkin Frekans Analizi Sonuçlar›
Say›

% Oran›

Erkek

Say›

% Oran›

Hizmetler

24

36,9

8

12,3

‹flletmenin Faaliyet Alan›

Giriflimcinin Cinsiyeti

57

87,7

8

12,3

El sanatlar›, inflaat iflleri,
imalat iflleri

65

100,0

Ticaret

15

23,1

Gastronomi

18

27,7

18-26 yafl aras›

6

9,2

Toplam

65

100,0

27-34 yafl aras›

3

4,6

‹flletmenin Faaliyet Süresi

35-42 yafl aras›

32

49,2

3 y›ldan az

6

9,2

43-50 yafl aras›

14

21,5

3-5 y›l aras›

13

20,0

51 yafl ve üstü

10

15,4

6 y›l ve üstü
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70,8

Toplam

65

100,0

Toplam

65

100,0

Kad›n
Toplam
Giriflimcinin Yafl›

Giriflimcinin E¤itim
Durumu
‹lkö¤retim
Lise ve Dengi okul
Üniversite
Yüksek Lisans
Toplam

‹flletmede Çal›flan Say›s›

20,0

1-9 kifli

52

80,0

66,2

10-49 kifli

12

18,5

12,3

50 kifli ve üstü

1

1,5

1

1,5

Toplam

65

100,0

65

100,0

Tek kifli iflletmesi

50

76,9

13
43
8

Giriflimcinin Medeni
Durumu

‹flletmenin Sahiplik Yap›s›

56

86,2

‹ki ortakl› iflletme

5

7,7

9

13,8

Üç ortakl› iflletme

10

15,4

65

100,0

Toplam

65

100,0

3-5 y›l aras›

2

3,1

6-10 y›l aras›

4

6,2

53

81,5

6

9,2

65

100,0

Evli
Bekar
Toplam
Giriflimcinin Almanya’da
Bulunma Süresi

10 y›ldan fazla
Almanya’da do¤mufl
Toplam
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Giriflimcilere ve iflletmelerine yönelik bu oranlar afla¤›daki
gibi özetlenebilir:
• Araflt›rmam›za kat›lan Türk kökenli giriflimcilerin
büyük ço¤unlu¤u erkeklerden oluflmaktad›r (%87,7).
• Kat›l›mc› giriflimcilerin yafllar› ço¤unluk olarak 35 ve üzeridir.
Burada da en önemli pay, kat›l›mc›lar›n neredeyse yar›s›n›
(%49,2) oluflturan 35-42 yafl grubundaki giriflimcilerdir.
• Araflt›rmaya kat›lan giriflimcilerin yaklafl›k üçte iki gibi
(%66,2)büyük bir k›sm›n›n e¤itim düzeyinin lise düzeyinde
oldu¤u saptanm›flt›r.
• Kat›l›mc›lar›n büyük ço¤unlu¤u evlidir. Araflt›rmaya
kat›lan giriflimcilerden evli olanlar›n oran› % 86,2’dir.
• Kat›l›mc›lar›m›z›n büyük ço¤unlu¤u en az 11 y›ld›r Almanya’da ikamet etmektedir. Bunlar›n oran› % 81,5 olarak tespit
edilmifltir. Almanya’da do¤an ve giriflimcili¤e kalk›flanlar›n oran›
da %9,2 olarak bulunmufltur. Burada tespit edilen bir ilginç
nokta ise, 3 y›ldan az zamand›r Almanya da ikamet edipte
giriflimcilik faaliyetine kalk›flan kat›l›mc›n›n bulunmamas›d›r.
• Araflt›rmam›z ba¤lam›nda Türk kökenli giriflimlerin genellikle
hizmetler, toptan ve perakende ticaret ile gastronomi (lokantac›l›k,
büfecilik ve f›r›nc›l›k vb.) alanlar›nda yo¤unlaflt›klar›n›
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söyleyebilmekteyiz. Kat›l›mc›lar›n %87,7 gibi büyük bir oran›
iflletmelerinin bu üç alandan birisinde faaliyet gösterdi¤i
belirtmifltir. Burada hizmetler alan› % 36,9’luk oran›yla az da
olsa ön planda yer almaktad›r.
• Kat›l›mc› giriflimciler ço¤unlukla 6 y›l ya da 6 y›ldan dahauzun
süredir mevcut ifllerini devam ettirdiklerini belirtmifllerdir.
Bunlar›n toplam içindeki oran› %70,8 olarak tespit edilmifltir.
• Araflt›rmaya kat›lan Türk kökenli giriflimlerin çal›flan say›lar›
n›n fazla olmad›¤› görülmektedir. Bu giriflimlerde ço¤unlukla
1-9 kifli çal›flmaktad›r. Toplam içindeki 1-9 kifli aras›nda çal›flana
sahip olma oran› %80 olarak bulunmufltur. Bu oran mikro
i fl l e t m e l e r i n a ¤ › r l › k t a o l d u ¤ u n u g ö s t e r m e k t e d i r .
• Son olarak araflt›rmaya dâhil edilen giriflimlerin sahiplik
durumlar›n› de¤erlendirdi¤imizde, Türk kökenli giriflimlerin
daha çok tek kifli iflletmesi oldu¤unu, ortakl›klar›n ise çok
fazla olmad›¤›n› söyleyebilmekteyiz. Tek kifliye ait olan
giriflimlerin oran› %76,9 olarak bulunmufltur.
Bundan sonraki aflamada ise Türk kökenli giriflimcileri giriflimcili¤e iten ve teflvik eden unsurlar incelenmifltir (tablo 4.2).
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2.2. Giriflimcili¤e Teflvik Eden Faktörler
Kesinlikle
Kat›lm›yorum

Kat›lm›yorum

Karars›z›m

Kat›l›yorum

Tamamen
Kat›l›yorum

Tablo 4.2. Etnik giriflimcilik ölçe¤ine iliflkin frekans analizi sonuçlar›

1. Kendi iflimin patronu olma düflüncesi iflimi kurmamda %61,5 %21,5 %4,6 %6,2 %6,2
çok etkili oldu.
2. Çok para kazanma ve zengin olma düflüncesiyle iflimi %12,3 %18,5 %18,5 %30,8 %20,0
kurdum.
3. ‹flimle ilgili e¤itim veren bir okuldan mezun olmam bu %16,9 %10,8 %16,9 %20,0 %40,0
ifli seçmemi etkiledi.
4. Kendi iflimi kurmadan önce ayn› iflle ilgili farkl› yerlerde
%32,3 %23,1 %3,1 %18,5 %23,1
çal›fl›p deneyim kazand›m.
5.Yapt›¤›m ifl çok fazla e¤itim gerektirmiyor.

%16,9 %13,8 %1,5 %35,4 %32,3

6. Çocuklu¤umdan beri bu ifli yapmak isterdim.

%12,3 %12,3 %21,5 %21,5 %21,5

7. Kendi iflimin sahibi olmak özgür olmak demek ve bu
%44,6 %33,8 %4,6 %9,2 %7,7
duygu beni motive ediyor.
8. Almanya’da kendi iflini kurmak isteyenlere yönelik
devlet teflvikleri çok tatmin edicidir.
9. Daha iyi bir e¤itim alm›fl olsayd›m kendi iflimi
kurmazd›m, büyük firmalarda çal›fl›rd›m.

%10,8 %20,0 %13,8 %27,7 %27,7
%15,4 %20,0 %10,8 %27,7 %26,2

10. Bu ülkede herkes için f›rsat eflitli¤i var ve bu da ifl %30,8 %30,8 %10,8 %15,4 %12,3
kurmay› kolaylaflt›r›yor.
11. Bulundu¤um bölgede farkl› yabanc› kökenli gruplar›n %21,5 %33,8 %9,2 %29,2 %6,2
olmas› ifl kurma imkanlar›n› art›r›yor.
12. Bu ülkede güçlü bir ifl ahlak› var ve bu ifl sahibi olmay› %40,0 %24,6 %12,3 %13,8 %9,2
kolaylaflt›r›yor.
13. Türklerin kendi aralar›ndaki sosyal iliflkilerinin kuvvetli %13,8 %27,7 %18,5 %21,5 %18,5
olmas›, ifl kurma imkanlar›n› art›r›yor.
14. Ailem kendi iflimi kurmam konusunda büyük destek %38,5 %33,8 %4,6 %10,8 %12,3
oldu.
15. Kendi kültürel de¤erlerime uygun bir ifl yap›yorum. %44,6 %33,8 %10,8 %10,8 %0
16. Kendi iflinin sahibi olmak Türkler aras›nda sayg›nl›¤›m› %27,7 %29,2 %18,5 %18,5 %6,2
art›r›yor.
17. Türkler aras›ndaki güçlü dayan›flma duygusu iflle
%10,8 %26,2 %10,8 %26,2 %26,2
ilgili s›k›nt›lar›m› aflmama yard›mc› oluyor.
18. Kendi iflinin sahibi olmak Almanlar aras›nda
sayg›nl›¤›m› art›r›yor.
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%36,9 %33,8 %16,9 %6,2 %6,2

Kesinlikle
Kat›lm›yorum

Kat›lm›yorum

Karars›z›m

Kat›l›yorum

Tamamen
Kat›l›yorum
19. Herkese kendi iflini kurmas›n› öneririm.

%29.2 %26,2 %18,5 %12,3 %13,8

20. ‹flim çok riskli de¤il.

%15.4 %20,0 %7,7 %29,2 %27,7

21. ‹flimle ilgili olarak Türkiye ile sürekli ba¤lant›lar›m
var.
22. Yabanc› kökenli giriflimciler kendi gruplar›na oldu¤u
kadar di¤er yabanc› kökenlilere de ifl imkan› sa¤l›yorlar.
23. Türk kökenli giriflimcilerin say›s›n›n artmas› rekabet
gücümüzü art›r›yor.
24. Türk kökenli giriflimcilerin say›s›n›n artmas› kendi
topluluklar›ndaki gençler için olumlu rol modeli oluyor.
25. Türk kökenli giriflimcilerin say›s›n›n artmas›, bu
ülkedeki Türk toplu¤unun gücünü ve etkisini art›r›yor.
26. Kendi iflimi kurma ve sürdürmeyi bir Alman
iflletmesinde yüksek ücretle çal›flmaya tercih ederim.
27. Müflterilerimiz ço¤unlukla Türktür.

%15.4 %29,2 %3,1 %21,5 %30,8
%27,7 %33,8 %23,1 %9,2 %6,2
%21,5 %38,5 %7,7 %18,5 %13,8
%30,8 %30,8 %15,4 %12,3 %1,5
%38,5 %30,8 %9,2 %12,3 %9,2
%41,5 %18,5 %16,9 %7,7 %15,4
%26,2 %23,1 %0

%29,2 %21,5

Tablo’da yer alan bu bulgular, araflt›rmac›n›n yüz yüze
görüflme s›ras›nda edindi¤i bilgiler ve iflyeri gözlemleri ile
birleflti¤inde Türk kökenli giriflimcilerle ilgili flu sonuçlara
ulafl›lm›flt›r:
• Genel olarak Türk kökenli giriflimcilerin (% 83) ifl kurmalar›
konusunda kendi iflinin patronu olma fikri çok ön plana
ç›km›flt›r. Bu durum giriflimcilik motivasyonuna yönelik literatürde en s›k vurgulanan durumlardan biridir. Di¤er yandan
küçük bir grup (%12,4’lük kesim), patronluk gibi bir arzuyla
ifl kurmaya yönelmediklerini, uzun zamand›r iflsiz olduklar›ndan ya da geçirmifl oldu¤u ifl kazas› nedeniyle ifl piyasas›nda
uygun bir ifl bulamad›klar› vb nedenlerden kendi ifllerini kurmakla
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karfl› karfl›ya kald›klar›n› ifade etmifllerdir. Çok para kazanma
ve zengin olma düflüncesiyle kendi iflini kur duklar› fleklindeki
bir önermeye giriflimciler çok farkl› tepkiler vermifllerdir. Ancak
kat›l›mc›lar›n yar›s›ndan ço¤u bu ifadeye karfl› olumsuz
yaklaflm›flt›r. Onlar, genel olarak çok para kazanmaktan ve
zengin olmaktan çok, tabiri uygunsa “kimseye muhtaç kalmadan”
kendi hayatlar›n› sürdürebilecek ve gelece¤e güvenle bakabilecek
düzeyde bir kazançla faaliyet sürdürmek için giriflimcili¤e
yöneldiklerini ifade etmifllerdir.Di¤er yandan, “kendi iflimi kurma
ve sürdürmeyi bir Alman iflletmesinde yüksek ücretle çal›flmaya
tercih ederim” ifadesine %60 oran›nda olumlu yan›t verilmifltir;
bu durum Türk kökenli giriflimcilerin ba¤›ms›z çal›flmaya daha
yatk›n olduklar›n› göstermektedir.
• Giriflimcilerin ço¤unlu¤unun (%60’l›k kesim) iflini seçmesinde
ifliyle ilgili e¤itim veren bir okuldan mezun olman›n etkisinin
olmad›¤› görülmektedir. Bu oran lise ve dengi bir okuldan mezun
olanlar›n oran› ile oldukça yak›nd›r; dolay›s›yla al›nan temel
e¤itimin giriflimcilik karar›n› do¤rudan etkilememesi ola¤and›r.
‹fliyle ilgili bir e¤itim veren bir okuldan mezun olan
giriflimciler ise daha çok “yeni kuflak giriflimciler” olarak göze
çarpmaktad›r ve onlar az say›dad›rlar. Yeni kuflak giriflimciler
ya yapacaklar› iflle ilgili özellikle Almanya’da mesleki e¤itim
alm›fl ya da üniversite düzeyinde e¤itim alarak profesyonel
hizmetler (tercümanl›k, dan›flmanl›k, müflavirlik hizmetleri…
vb) sunan yerler açm›fl giriflimcilerdir.
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• Giriflimcilerin önemli bir k›sm› ço¤unlu¤u (%55,4’lük kesim)
kendi iflini kurmadan önce kendi ifliyle ilgili olarak baflka yerlerde
çal›fl›p deneyim kazand›klar›n› ifade etmifllerdir. Ayr›ca
giriflimcilerin büyük ço¤unlu¤u (%67,7’lik kesim), her iflin çok
yönlü ve ileri düzeyde olmasa bile belli bir düzeyde e¤itimi gerekli
k›ld›¤› görüflünde hemfikirdirler.
• Giriflimciler “çocuklu¤umdan beri bu ifli yapmak isterdim.”
biçimindeki ifadeye karfl› çok farkl› yan›tlar vermekle beraber,
çoklukla olumsuz bakm›fllard›r. Birçok giriflimci, çocuklu¤unda
çok daha farkl› yerlerde olmay› hayal etti¤ini, hatta yapmakta
oldu¤u ifli yapaca¤›n› akl›n›n ucundan bile geçirmedi¤ini ifade
etmifllerdir. Dolay›s›yla giriflimcili¤in bir kariyer hedefi olarak
benimsenmek yerine koflullara ba¤l› geliflen bir hedef oldu¤u
iddias› daha geçerli görülmektedir.
• Giriflimcilerin çok büyük bir k›sm› (%78,4’ü) kendi iflinin
sahibi olmay› özgür olmak olarak görmektedir. Aksini savunan
az say›daki giriflimci ise san›ld›¤›n›n aksine kendi iflinin sahibi
olman›n kifliyi özgür k›lmad›¤›n›, aksine “iflinin kölesi” haline
getirdi¤ine dikkat çekmifllerdir. Di¤er yandan araflt›rmaya kat›lan
giriflimciler, sürekli dinamik biçimde çal›flmay› arzu ettiklerini
ve ücretli çal›flma ortam›n›n tekdüzeli¤inden uzak durmak
istediklerini sözlü olarak ifade etmifllerdir.
• Giriflimcilerin ço¤unlu¤u (%55,4’ü) Almanya’da kendi iflini
kurmak isteyenlere devlet teflvikinin tatmin edici olmad›¤›
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kanaatini tafl›maktad›r. Öte yandan giriflimcilerin %30,8’ini
oluflturan kesim bunun aksini savunmaktad›r. Bu noktada devlet
teflvikinin yeterli olmad›¤›n› savunan ço¤u giriflimci ifl kurmas›
s›ras›nda daha çok yak›n çevresinden ve akrabalar›ndan (yani
etnik kaynaklardan) destek gördü¤ünü, ancak devletten herhangi
bir destek almad›¤›n› ifade etmifllerdir. Burada önemle üzerinde
durulmas› gereken konulardan birisi de devlet teflviklerinden
haberdar olmakt›r. Araflt›rma s›ras›nda ço¤u giriflimci sözlü
beyanlar›nda Almanca bilgisine (ev sahibi ülkenin diline) tam
anlam›yla hâkim olamad›klar›ndan ötürü ve bunun yan›nda
dan›flmanl›k hizmetlerinden faydalanman›n da çok yüklü maliyet
getirmesinden dolay› devlet teflviklerinden haberdar olamad›klar›n›
dile getirmifllerdir. Dolay›s›yla teflviklerin yetersiz görülmesinden
daha çok, var olan teflviklerden tam olarak yararlanamama
durumunun daha yayg›n oldu¤u söylenebilir.
• Giriflimcilerin yar›s›ndan fazlas› (%53,9) daha iyi bir e¤itim
alm›fl olsa bile, kendi iflini yapmak isteyece¤ini belirtmifltir.
Kuflkusuz bu durum varsay›msald›r. Gerçekte daha kalifiye
özelliklere sahip bir giriflimcinin bu potansiyelini nas›l kullanmak
isteyebilece¤i çok aç›k de¤ildir. Özellikle üniversite mezunu
giriflimcilerin oran›n›n düflüklü¤ü, giriflimcili¤in e¤itimli kesim
için kolay bir kariyer tercihi olmad›¤›n› göstermektedir.
• Giriflimcilerin önemli bir ço¤unlu¤u (%61,6) Almanya’da
herkes için f›rsat eflitli¤i oldu¤unu ve bunun ifl kurmay›
kolaylaflt›rd›¤›n› beyan etmifllerdir. Bu görüflün aksini savunan
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daha az say›daki giriflimci ise yabanc› olmalar›ndan dolay› ifl
kurma sürecinde büyük sorunlarla karfl›laflt›klar›n›, ayr›mc›
uygulamalara maruz kald›klar›n› dile getirmifllerdir. Bu durum,
özellikle eskiden beri giriflimcilik faaliyetlerini sürdürenler
aç›s›ndan söz konusudur. Çünkü eskiden Almanya’da yabanc›lar›n
kendi ifllerinin sahibi olmas› büyük prosedürleri geçmelerini
gerektirmekteydi. Ancak, özellikle 1980 ve sonras› dönemde,
Alman kanunlar›nda yabanc›lara da daha kolay giriflim sahibi
olma olana¤› sa¤layacak, onlara da f›rsat eflitli¤i temin edecek
biçimde kolayl›klar tan›nmaya bafllanm›flt›r.
• Araflt›rmaya kat›lan giriflimcilerin önemli bir ço¤unlu¤u
(%55,3’ü) bulunduklar› bölgede farkl› etnik gruplardan insanlar›n
da olmas›n›n ifl kurma imkânlar›n› artt›rd›¤›na inanmaktad›rlar.
Öyle ki, araflt›rman›n sürdürüldü¤ü Frankfurt (Main) fiehri de
bu etnik çeflitlili¤e dikkat çekmek aç›s›ndan önemli bir örnektir.
Araflt›rman›n uyguland›¤› giriflimcilerin ifadesiyle, dünyan›n dört
bir taraf›ndan göç alan flehirde 180’den fazla farkl› ülkeden insan
yaflamaktad›r. Giriflimciler, farkl› etnik kökenlerden gelen
bireylerin gerek uygun ücretli çal›flan olarak iflletmelerinde
istihdam edilebilmesiyle, gerekse müflteri olarak kendilerini tercih
etmeleriyle ifl kurma sürecinde dikkate al›nd›klar›n› ifade
etmifllerdir. Bunun yan›nda, araflt›rmac› g›da ile ilgili iflyeri
ziyaretleri s›ras›nda farkl› etnik kökene mensup bireylere özgü
ürünlerinde (Bulgar peyniri, Bosna salam›,…gibi) Türklere ait
iflyerinin vitrinlerini süsledi¤ini gözlemlemifltir.
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• Giriflimcilerin büyük ço¤unlu¤u (%64,6) Almanya’da güçlü
bir ifl ahlak›n›n oldu¤unu ve bunun da kendilerini ifl kurma
konusunda cesaretlendirdi¤ini dile getirmifllerdir. Öte yandan
bunun aksini savunan daha az say›daki giriflimcinin de ifadelerini
dikkate almakta fayda vard›r. Bu giriflimcilere göre, yine öz
itibariyle ülkede güçlü bir ifl ahlak›ndan söz edilebilmekte, ancak
bölgenin etnik çeflitlili¤inin yüksek olmas› (çok farkl› etnik
gruplar›n olmas›ndan) ve her birinin bilhassa borç-alacak iliflkileri
konusunda ayn› derecede hassas ve dakik davranmamas›,
Almanlara özgü güçlü ifl ahlak›n›n yozlaflmas›na neden olmaktad›r.
• Giriflimciler Türklerin kendi aralar›ndaki sosyal iliflkilerin
san›ld›¤› kadar güçlü olmad›¤›n› savunmaktad›rlar. Ço¤u giriflimci
sözlü ifadelerinde, ç›kar iliflkilerinin her fleyin önüne geçti¤ini,
iflle ilgili s›k›nt›lar›n afl›lmas› konusunda çok yak›n aile bireyleri
ve arkadafllar d›fl›nda destek bulman›n çokta mümkün olmad›¤›n›
dile getirmifltir. Bu durum de¤erlendirildi¤inde kolektivist
(ortaklafla davran›flç›) Türk toplulu¤unun, bireyselli¤in ön planda
oldu¤u bir Avrupa ülkesinin dokusuna uyum sa¤lad›¤› ve bunun
da güçlü sosyal iliflkileri olumsuz etkiledi¤i söylenebilir.
• Giriflimcilerin büyük bir ço¤unlu¤u (%72,3) ifl kurma konusunda
ailelerinden büyük destek gördüklerini dile getirmifllerdir. Bunun
yan›nda nispeten çok daha az bir yüzdeyle temsil edilen giriflimci
ise iflini kurmas› konusunda ailesinden gerek maddi boyutta
gerekse psikolojik boyutta destek görmediklerini belirtmifllerdir.
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• Araflt›rmaya kat›lan giriflimcilerin çok büyük bir bölümü
(%78,4) Türk kültürüne uygun bir ifl ile u¤raflt›klar›n› ifade
etmifllerdir.
• Araflt›rmaya kat›lan giriflimcilerin önemli bir bölümü (%56,9)
kendi iflinin sahibi olman›n Türk kökenli göçmenler aras›nda
sayg›nl›¤›n› artt›rd›¤›na inanmaktad›r. Bunun yan›nda giriflimciler
sayg›nl›k kazanmalar›n›n Türkler aras›nda çekememezlikleri de
beraberinde getirdi¤ini ifade etmifllerdir. Buna örnek olarak bir
giriflimci kendisine ait lokantan›n hemen karfl›s›na baflka bir
lokanta açan Türk giriflimciyi göstermekte, kuyumculuk yapan
baflka bir giriflimci bulundu¤u bölgede baflka bir Türk kökenli
kuyumcu yokken pazara girdi¤ini ancak k›sa sürede kendini
müteakip ayn› bölgede 2 tane daha Türk kökenli kuyumcunun
faaliyete geçti¤ini belirtmektedir.
• Araflt›rmaya kat›lanlar›n yar›s›ndan ço¤u (%52,4) Türkler
aras›nda dayan›flma duygusunun san›ld›¤› kadar yüksek
olmad›¤›n› ve ifl kurma ve sürdürme noktas›ndaki s›k›nt›lar›
aflma konusunda da yarar sa¤lamad›¤›ndan söz etmifllerdir.
• Giriflimcilerin %70’den fazlas› kendi iflinin sahibi olman›n
Almanlar aras›nda sayg›nl›¤›n› artt›rd›¤›na inanmaktad›r.
Almanya’ya göçün ilk aflamalar›nda sadece vas›fs›z çal›flanlar
olarak görüldüklerini ve Almanlar taraf›ndan küçümsendiklerini,
ancak kendi ifllerinin sahibi olmalar›yla Almanlar taraf›ndan
sayg› görmeye baflland›klar›n› sözlü olarak ifade eden giriflimci
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say›s› az›msanamayacak derecede çok olmufltur. Bu giriflimciler
ayr›ca giriflimcili¤e yönelmelerindeki as›l amaçlardan biri olarak
da hem Almanlar aras›nda, hem di¤er etnik kökenden gelenler
aras›nda hem de Türkler aras›nda sayg›n bir yer edinmenin de
oldu¤unun alt›n› çizmifllerdir. Bu durum etnik giriflimcili¤in,
yabanc› bir ülkede meflrulaflma, tan›nma olgusuna katk› sa¤lad›¤›n›
somut olarak göstermektedir.
• “Herkese kendi iflini kurmas›n› öneririm.“ biçimindeki
önermeye, giriflimcilerin yar›s›ndan ço¤u (%55,4) olumlu
bakmaktad›r. Öte yandan olumlu düflünen giriflimciler
araflt›rmac›yla olan diyaloglar›nda, potansiyel giriflimcilere kendi
ifllerini kurmalar›n› önerirken; bireylerin kendilerinin giriflimcilik
yeteneklerinin fark›nda olmas›n›n önemine dikkat çekmekte;
ayr›ca, kaybetme riskinin fark›ndal›¤›na, pazar› do¤ru okuman›n
gereklili¤ine, Almanya’da giriflimci olabilmek için Almanca’n›n
mutlaka iyi derecede ö¤renilmesine vurgu yapmaktad›rlar.
• Giriflimcilerin önemli bir bölümü (%56,9) ifllerinin risk
düzeylerinin az›msanmamas› gerekti¤ini ifade etmifllerdir. Bu
noktada finans dan›flmanl›¤› yapan bir giriflimcinin “elbette
büyük firmalar kadar riskler tafl›mad›¤›m›z do¤rudur, ancak
kaynaklar nispetinde karfl›laflt›rma yap›ld›¤›nda bizim de
risklerimizin yüksek oldu¤u söylenebilecektir” ifadesi yayg›n bir
düflüncedir.
• Türk kökenli giriflimcilerin Türkiye ba¤lant›lar›n›n de¤iflkenlik
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tafl›d›¤› önermeler verilen yan›tlardan rahatl›kla anlafl›la
bilmektedir. Baz› faaliyet alanlar›nda (Türkiye’ye özgü ürünler
sunan alanlarda, tekstil alan›nda, seyahat iflletmecili¤i
alan›nda…vb) Türkiye ba¤lant›lar› iflletmeler için kaç›n›lmazd›r.
Öte yandan bir k›s›m faaliyet alanlar›nda (internet kafe
iflletmecili¤i, tamir bak›m hizmetleri… vb) Türkiye ba¤lant›lar›
neredeyse hiç önem tafl›mamaktad›r.
• Araflt›rmaya kat›lan giriflimcilerin %61,5’lik bölümü etnik
giriflimlerin kendi etnik kökeninden gelenler d›fl›nda di¤er etnik
kökenden gelenlere de ifl imkân› sa¤lad›¤› görüflünde
hemfikirdirler. Örne¤in 34 adet çal›flan› olan bir lokanta
iflletmecisi, çal›flanlar› aras›nda Türklerin yan›nda Irak’tan,
Polonya’dan, S›rbistan’dan, Afganistan’dan ve ev sahibi ülkeolan
Almanya’dan çal›flanlar›n bulundu¤unu dile getirmifltir.
• Giriflimcilerin %60’l›k k›sm› Türk kökenli giriflimlerin say›s›n›n
artmas›n›n genel rekabet gücünü artt›rd›¤›na inanmaktad›r.
• Giriflimcilerin önemli bir bölümü Türk kökenli giriflimcilerin
say›s›n›n artmas›n›n Türk kökenli gençler için olumlu rol modeli
oluflturdu¤una inanmaktad›rlar. Bu fikri savunanlar, gençlerin
e¤itimle kendilerini donatarak ve özellikle Almanca’ya a¤›rl›k
vererek mevcut giriflimcilerden çok daha ileriye gidebileceklerini
düflünmektedirler.
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• Giriflimcilerin %69,3 gibi önemli bir k›sm› Almanya’da Türk
kökenli giriflimlerin say›s›n›n artmas›n›n, bu ülkedeki Türk
toplulu¤unun etkisini ve gücünü artt›rd›¤›na inanmaktad›r. Ama
giriflimciler say› olarak ne kadar çok olursa olsun, Türk giriflimleri
aras›nda eflgüdümlü bir örgütlenmenin tam olarak sa¤lanamam›fl
olmas›na dikkat çekmektedirler. Giriflimcilerin ifadelerine göre,
Türk kökenli iflletmelerin güçlü bir örgütlenme yap›s› tesis etmesi
halinde, Almanya’da günümüzde mevcut olandan çok daha etkili
bir toplumsal güç olunmas› hiçte zor gözükmemektedir.
• Türk kökenli giriflimlerin müflterilerinin sadece Türklerden
oluflmad›¤› görülmektedir. Bu konuya iliflkin önermeye verilen
yan›tlar›n da¤›l›m›nda dengeli bir da¤›l›m tabloda görülmektedir.
Gözlemlere ve giriflimcilerin sözlü ifadelerine dayanarak bu
konuya flöyle aç›kl›k getirmek mümkündür: Özelikle dan›flmanl›k
ve tercümanl›k hizmetleri gibi hizmetler sunan giriflimcilerin
müflterileri büyük oranda Türklerden meydana gelmektedir. Öte
yandan kuyumculuk, lokantac›l›k, seyahat acenteli¤i, g›da
perakendecili¤i gibi alanlarda müflteriler hem Türklerden hem
de yerli halktan ve di¤er etnik gruplardan oluflmaktad›r. Bunlar›n
yan›nda kendisine sadece Alman müflterileri hedef alan Türk
kökenli giriflimlere rastlamak da mümkündür.

2.3. Giriflimcili¤e Teflvik Eden Faktörlerin Etki Düzeyi
Bu genel de¤erlendirmelerden sonra Tablo 4.3’de ise
etnik giriflimcilik formunda en yüksek oranlara sahip ifadeler
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önem s›ras›na göre büyükten küçü¤e do¤ru s›ralanm›flt›r. Buna
göre giriflimcileri giriflimcili¤e iten ve teflvik eden en önemli
bireysel faktörler olarak;
• Kendi iflinin patronu olma düflüncesi (%83)
• Özgür (ba¤›ms›z) çal›flma düflüncesi (%78,4)
• Kendi iflinin sahibi olman›n Almanlar aras›ndaki
sayg›nl›¤›n› artt›rd›¤›na inanç (%70,7)
• Kendi iflinin sahibi olman›n Türkler aras›ndaki
sayg›nl›¤›n› artt›rd›¤›na yönelik inanç (%56,9) ilk
s›ralarda yer almaktad›r.
Giriflimcileri giriflimcili¤e iten ve teflvik eden en önemli
etnik ba¤lamla ilgili faktörler olarak ise,
• Türk kültürel de¤erlerine uygun bir ifl yapma (%78,4)
• Aileden ifl kurma konusunda destek görme (%72,3)
• Türk kökenli giriflimci say›s›n›n artmas›n›n
Almanya’daki Türklerin gücünü ve etkisini artt›rd›¤›
inanc› (%69,3)
• Türk kökenli giriflimci say›s›n›n artmas›n›n Türk gençleri
için olumlu rol modeli oldu¤una dair inanç (%61,6)
• Türk kökenli giriflimci say›s›ndaki artman›n rekabet
gücünü artt›rd›¤› düflüncesi (%60) söylenebilmektedir.
Öte yandan araflt›rmaya kat›lan Türk kökenli giriflimcileri
giriflimcili¤e iten ve teflvik eden ev sahibi ülkenin koflullar›ndan
ileri gelen faktörler olarak,
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• Almanya’da güçlü bir ifl ahlak›n›n olmas› ve bunun kendi iflini
kurmay› cazip k›lmas› (%64,6)
Almanya’da ifl kurma konusunda etnik köken ay›rmaks›z›n
herkese f›rsat eflitli¤i tan›nmas›n›n (%61,6) ön plana ç›kt›¤›
görülmektedir.
Genel olarak bak›ld›¤›nda ve oransal olarak de¤erlendirildi¤inde etnik giriflimcilik olgusunu en çok etkileyen faktörlerin
bireysel nedenlerden ileri geldi¤ini söyleyebiliriz. Ancak öte
yandan tablo 4.3’deki ifadeler de dikkate al›nd›¤›nda olguyu
aç›klamada belki bireysel nedenler kadar olmasa da, etnik
ba¤lamla ilgili önermeler ve ülke koflullar› ile ilgili önermelerin
de oldukça önemli oldu¤unu ve bütün bu faktörlerin birlikte ve
etkileflim halinde etnik giriflimcili¤i aç›klad›¤›n› ifade edebiliriz.
Tablo 4.3. Etnik Giriflimcilik Ölçe¤ine ‹liflkin Frekans Analizinde Öne Ç›kan
Önermeler
Olumlu görüfl
(Tamamen
kat›l›yorum ve
kat›l›yorum)

Karars›z
Tutum

Olumsuz görüfl
(Kat›lm›yorum
ve Kesinlikle
kat›lm›yorum)

%83

%4,6

%12,4

%78,4

%4,6

%16,9

15. Kendi kültürel de¤erlerime uygun bir ifl yap›yorum.

%78,4

%10,8

%10,8

14. Ailem kendi iflimi kurmam konusunda büyük destek
oldu

%72,3

%4,6

%23,1

18. Kendi iflinin sahibi olmak Almanlar aras›nda
sayg›nl›¤›m› art›r›yor.

%70,7

%16,9

%12,4

25. Türk kökenli giriflimcilerin say›s›n›n artmas›, bu
ülkedeki Türk toplu¤unun gücünü ve etkisini art›r›yor.

%69,3

%9,2

%21,5

ifade

1. Kendi iflimin patronu olma düflüncesi iflimi kurmamda
çok etkili oldu.iflimi kurmamda çok etkili oldu.
7. Kendi iflimin sahibi olmak özgür olmak demek ve bu
duygu beni motive ediyor.
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ifade

Olumlu görüfl
(Tamamen
kat›l›yorum ve
kat›l›yorum)

Karars›z
Tutum

Olumsuz görüfl
(Kat›lm›yorum
ve Kesinlikle
kat›lm›yorum)

%64,6

%12,3

%23

%61,6

%10,8

%27,7

%61,6

%15,4

%13,8

%61,5

%23,1

%15,4

%60

%7,7

%32,3

%60

%16,9

%23,1

%56,9

%18,5

%24,7

12. Bu ülkede güçlü bir ifl ahlak› var ve bu ifl sahibi olmay›
kolaylaflt›r›yor.
10. Bu ülkede herkes için f›rsat eflitli¤i var ve bu da ifl
kurmay› kolaylaflt›r›yor.
24. Türk kökenli giriflimcilerin say›s›n›n artmas› kendi
topluluklar›ndaki gençler için olumlu rol modeli oluyor.
22. Yabanc› kökenli giriflimciler kendi gruplar›na oldu¤u
kadar di¤er yabanc› kökenlilere de ifl imkan› sa¤l›yorlar.
23. Türk kökenli giriflimcilerin say›s›n›n artmas› rekabet
gücümüzü art›r›yor.
26. Kendi iflimi kurma ve sürdürmeyi bir Alman iflletmesinde yüksek ücretle çal›flmaya tercih ederim.
16. Kendi iflinin sahibi olmak Türkler aras›nda sayg›nl›¤›m›
art›r›yor.

De¤iflkenler aras›nda gerçeklefltirilen korelasyon analizi ile birbiri
ile en güçlü iliflkiye sahip de¤iflkenler tespit edilmeye çal›fl›lm›flt›r.
Tablo 4.4’de yer alan en güçlü iliflki de¤erleri farkl› nitelikli faktörlerin
etkileflimine dikkat çekmesi aç›s›ndan önemlidir.
Tablo 4.4. Etnik Giriflimcilik Ölçe¤ine ‹liflkin Anlaml› En Yüksek Korelasyon
De¤erleri
iliflkili ifadeler

23. Türk kökenli giriflimcilerin say›s›n›n artmas› rekabet
gücümüzü art›r›yor.
25. Türk kökenli giriflimcilerin say›s›n›n artmas›, bu ülkedeki
Türk toplu¤unun gücünü ve etkisini art›r›yor.
24. Türk kökenli giriflimcilerin say›s›n›n artmas› kendi topluluklar›ndaki gençler için olumlu rol modeli oluyor.
25. Türk kökenli giriflimcilerin say›s›n›n artmas›, bu ülkedeki
Türk toplu¤unun gücünü ve etkisini art›r›yor.
12. Bu ülkede güçlü bir ifl ahlak› var ve bu ifl sahibi olmay›
kolaylaflt›r›yor.
25. Türk kökenli giriflimcilerin say›s›n›n artmas›, bu ülkedeki
Türk toplu¤unun gücünü ve etkisini art›r›yor.
12. Bu ülkede güçlü bir ifl ahlak› var ve bu ifl sahibi olmay›
kolaylaflt›r›yor.
24. Türk kökenli giriflimcilerin say›s›n›n artmas› kendi topluluklar›ndaki gençler için olumlu rol modeli oluyor.

Anlaml›l›k de¤eri p=<0,01’dir

65

Spearman
Korelasyon
De¤eri

Anlaml›l›k
Düzeyi

0,578

0,000

0,575

0,000

0,572

0,000

0,571

0,000

Tabloda da görüldü¤ü gibi özellikle 23-25 ve 24-25 nolu ifadeler
aras›ndaki korelasyon özellikle etnik nedenler aras›nda güçlü
bir iliflkinin oldu¤unu göstermektedir.
Son olarak anket formunda yer alan demografik ifadelerle
etnik giriflimcilik ölçe¤indeki ifadeler aras›nda iliflki aranm›flt›r.
Ancak, önermeler ile demografik özellikler ve iflletme özellikleri
(cinsiyet, yafl, medeni durum, iflletmede çal›flan kifli say›s›,
Almanya’da bulunma süresi, iflindeki faaliyet süresi ve iflletme
sahiplik flekli) aras›nda anlaml› bir iliflki bulunamam›flt›r. Burada
ilkö¤retim mezunu olan giriflimciler ile lise ve dengi okul mezunu
olan giriflimcilerin kendi ifllerini kurmadan önce baflka bir yerde
çal›fl›p deneyim kazanma ifadesi aras›nda anlaml› bir farkl›l›k
tespit edilmifltir (U=136,500, p<0.05) (Tablo 4.5). S›ra
ortalamalar› dikkate al›nd›¤›nda, ilkö¤retim mezunu giriflimcilerin,
lise ve dengi okul mezunu giriflimcilerden daha yüksek puan
ortalamas›na sahip oldu¤u görülmektedir. Bu bulgu, lise ve dengi
okul mezunu giriflimcilerin yapt›klar› iflle ilgili daha önceden
kazanm›fl olduklar› deneyimin, ilkö¤retim mezunu giriflimcilerden daha genifl bir deneyim oldu¤unu göstermektedir.
Tablo 4.5. Deneyim Kazan›m›n›n ‹ki Farkl› E¤itim Düzeyine Göre Farkl›l›k
Testi Sonuçlar›
Grup
‹lkö¤retim mezunu
Lise ve dengi mezunu

n

S›ra
ortalamas›

S›ra
toplam›

U de¤eri

P de¤eri

13

39,50

513,50

136,500

0,004

43

25,17

1082,50
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Faaliyet alan› dikkate al›nd›¤›nda ise, profesyonel hizmetler
alan›nda faaliyet gösteren giriflimciler ile gastronomi (lokantac›l›k,
büfecilik, f›r›nc›l›k… vb.) alan›nda faaliyet gösteren Türk kökenli
giriflimcilerin, müflteri gruplar› (ço¤unlukla Türk müflteri olup
olmamas›) aras›nda Tablo 4.6’da de görülece¤i gibi MannWhitney U testine göre anlaml› bir farkl›l›k tespit edilmifltir
(U=88,500, p<0.05). Hizmetler alan›nda faaliyet gösteren Türk
kökenli giriflimcilerin, gastronomi alan›nda faaliyet gösteren
Türk kökenli giriflimcilerden farkl› olarak müflterilerinin daha
çok Türklerden olufltu¤una iflaret etmektedir. Giriflimciler bu
durumu sözlü ifadelerinde de teyit etmifllerdir. Özellikle
profesyonel hizmetler alan›nda (dan›flmanl›k, tercümanl›k,
müflavirlik) faaliyet gösteren giriflimciler kendilerini çoklukla
Türklerin tercih etti¤ini ve onlara daha çok hizmet götürdüklerini
vurgularken; gastronomi alan›nda faaliyet gösteren giriflimcilerden
büyük ço¤unlu¤u ise art›k kendileri için sadece Türk müflteri
çekme düflüncesinin çok eskilerde kald›¤›n›, çok kültürlü bir
yap›ya sahip olan Frankfurt flehrinde en az Türkler kadar
Almanlardan ve di¤er etnik kökene mensup kimselerden de
yo¤un ra¤bet gördüklerini beyan etmifllerdir.
Tablo 4.6. Müflteri Yap›s›n›n ‹ki Farkl› Faaliyet Alan›na Göre Farkl›l›k Analizi

Grup
Hizmetler
Gastronomi

n

S›ra
ortalamas›

S›ra
toplam›

U de¤eri

P de¤eri

24

16,19

588,50

88,500

0,001

18

28,58

514,50
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3. Bulgular›n Genel De¤erlendirmesi
Genel olarak araflt›rmadan elde etti¤imiz bulgular
de¤erlendirildi¤inde, Almanya’da faaliyet gösteren Türk kökenli
giriflimcileri kendi ifllerini kurmaya iten ve teflvik eden nedenlerin
çeflitlilik gösterdi¤ini söyleyebiliriz. Bu nedenler giriflimciye özgü
bireysel faktörlerden, etnik ba¤lamda de¤erlendirilebilecek
faktörlerden ve ev sahibi ülkenin koflullar›ndan kaynaklanan
farkl› faktörlerden ileri gelebilmektedir. Araflt›rmam›zda Türk
kökenli giriflimcileri giriflimcili¤e iten ve teflvik eden en önemli
faktör olarak giriflimciye özgü bireysel faktörlerin öne ç›kt›¤›
söylenebilir. Bireysel faktörler aras›nda ise giriflimcinin kendi
iflinin patronu olmay› istemesi ve kendi iflinin sahibi olmay› özgür
olmak olarak görmesi ön plandad›r. Özellikle y›llard›r Almanya’da
vas›fs›z iflçi olarak çal›flmak, ev sahibi ülkenin diline (Almanca’ya)
hâkim olmak konusunda yaflad›¤› s›k›nt›lar, iflyerinde ayr›mc›l›¤a
maruz kalmak, üst kademelere terfi edememek gibi nedenler
bireyleri giriflimcili¤e yöneltmekte; kendi iflinin patronu olma
iste¤ini körüklemektedir.
Elde edilen bulgulara dayal› olarak Almanya’da yaflayan
Türk kökenli etnik giriflimcilerin kendi iflini kurmaya kalk›flt›¤›nda;
kendi bireysel arzu ve beklentilerini karfl›lamay› umdu¤unu,
Türk etnik kökeninden gelmifl olman›n avantajlar›ndan
yararlanabilmenin önemini kavrad›¤›n› (baflta aile olmak üzere
etnik-sosyal a¤lardan destek alarak), bulundu¤u bölgedeki etnik
çeflitlilikten yararlanman›n gereklili¤ini anlam›fl oldu¤unu ve
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ülkedeki sosyal, ekonomik ve politik flartlar› (talep yönünü) göz
önüne ald›¤›n› söyleyebiliriz. Di¤er bir deyiflle burada sözü edilen
de¤iflik faktörlerin etkilefliminin, Almanya’daki Türk kökenli
giriflimcilerin giriflimcilik olgusunu aç›klad›¤›n› söylemek yerinde
olacakt›r.
Çal›flmam›z›n 2. bölümünde ele ald›¤›m›z arz yönlü
yaklafl›m sadece etnik kaynaklar›n ve s›n›f kaynaklar›n›n
(bulgular›m›zdaki bireysel faktörler ve etnik ba¤lamla ilgili
faktörler bu çerçevede de¤erlendirilebilmektedir) etnik giriflimcili¤i
aç›klad›¤›n› savunmufl, talep yönlü yaklafl›m ise etnik giriflimcili¤i
aç›klamada sadece etnik kaynaklar›n ve s›n›f kaynaklar›n›n tek
bafllar›na yetersiz kalacaklar›n›, bu sebepten ev sahibi ülkedeki
sosyal, ekonomik ve politik koflullar›n da (araflt›rmam›zda ev
sahibi ülkenin koflullar›ndan ileri gelen faktörler diye söz edilmifltir)
dikkate al›nmas› gereklili¤ini dile getirmifltir. Ancak, talep yönlü
yaklafl›m bu iki yaklafl›m›n etkileflimine dikkat çekmemifltir. Bu
aç›dan de¤erlendirildi¤inde elde etti¤imiz bulgular›n 2. bölümde
sözünü etti¤imiz ve arz ve talep yönlü yaklafl›mlar›n birlikte ve
karfl›l›kl› etkileflim halinde etnik giriflimcilik olgusunu aç›klad›¤›n›
savunan Waldinger vd’nin Etkileflim Modeli’ni daha fazla
destekledi¤i söylenebilir.
Di¤er yandan araflt›rma bulgular›na ve giriflimcilerin
sözlü olarak verdikleri beyanlara dayanarak, Almanya’da faaliyette
bulunan Türk kökenli giriflimcilerin sorunlar› afla¤›daki gibi
özetlenebilir:
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• Örgütlenme ve sinerji oluflturma sorunu (etnik a¤lar›n tam
olarak ifllememesi, giriflimciler aras›nda birlikteli¤in tesis
edilememifl olmas› nedeniyle
• Ev sahibi ülkenin diline hâkim olamamaktan kaynaklanan
devlet teflviklerinden faydalanamama ve finansal destek
mekanizmalar›ndan haberdar olamama sorunu.
• Ayn› alanda faaliyet gösteren çok say›da Türk kökenli giriflimin
ayn› bölgede birbirine yak›n faaliyet göstermesi ve rekabet
yaratmas›d›r.
Son olarak araflt›rman›n en önemli k›s›t›n›n dar bir
örneklemle yap›lm›fl olmas› ve farkl› ülkelerde faaliyet gösteren
Türk kökenli giriflimcilerle karfl›laflt›rma olana¤›n›n bulunamamas›
oldu¤u söylenebilir.
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SONUÇ
Genel olarak geliflmifl ülkeler için ve çok say›da vatandafl›
yurtd›fl›nda ve özellikle geliflmifl ülkelerde yaflamas› sebebiyle
ülkemiz için önemi gün geçtikçe artan etnik giriflimcilik üzerine
yap›lan bu çal›flma, yabanc› bir ülkede faaliyet gösteren Türk
kökenli giriflimcileri giriflimcili¤e iten ve teflvik eden temel nedenleri
ortaya koymay› hedeflemifltir.
Çal›flmam›zda etnik giriflimcilik ba¤lam›nda Almanya’da
faaliyet gösteren Türk kökenli giriflimciler araflt›rma konusunu
oluflturmufltur. Almanya’n›n Frankfurt (Main) fiehri’nde
faaliyetlerini sürdüren Türk kökenli 570 giriflimden 65’ine
ulafl›larak, Türk kökenli giriflimcileri giriflimcili¤e iten ve teflvik
eden temel nedenlerin neler olduklar› saptanmaya çal›fl›lm›flt›r.
Araflt›rma sonucunda, Türk kökenli giriflimcilerin giriflimcili¤e
yönelmelerinde tek tip nedenlerin etkili görülmedi¤i, birden çok
faktörün birlikte ve etkileflim halinde Türk kökenli giriflimcilerin
giriflimcili¤e yönelme nedenlerini aç›klad›¤› söylenebilir. Bu
ba¤lamda, Almanya’da yaflayan Türk kökenli bireyleri giriflimcili¤e
iten ve teflvik eden nedenlerin baflta bireysel faktörler olmak
üzere, etnik ba¤lamla ilintili faktörlerden ve ev sahibi ülkenin
sosyal, ekonomik ve politik yap›s›yla iliflkili olan faktörlerden
kaynakland›¤›n› söyleyebiliriz.
Di¤er yandan, baz› noktalar›n alt›n› çizmekte de yarar
vard›r. Etnik giriflimcilik konusunda ülkemiz giriflimcilik
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literatüründe herhangi bir bilimsel yay›na rastlanmad›¤› da
dikkate al›nd›¤›nda, olgunun daha iyi anlafl›labilmesi için
karfl›laflt›rmal› baflka araflt›rmalar›n da yap›lmas›na gereksinim
duyulaca¤› aç›kt›r. Özellikle sadece Almanya’da yaflayan Türk
kökenli giriflimcileri de¤il, farkl› ülkelerde yaflayan ve ifl kuran
Türk kökenli giriflimcileri incelemek de önemli olacakt›r.
Almanya’n›n yan›nda (Avrupa’daki Türk kökenli giriflimcilerin
yaklafl›k %70’i Almanya’da faaliyet göstermektedir) Hollanda,
Belçika, Fransa, ‹ngiltere gibi ülkelerdeki Türk kökenli giriflimcileri
de ele alan çal›flmalar›n say›s›n›n artmas›, etnik giriflimcileri
giriflimcili¤e iten nedenlerin daha kapsaml› olarak anlafl›lmas›n›
mümkün k›lacakt›r. Bununla birlikte ayn› ülke içinde yaflayan
di¤er etnik gruplarla (örne¤in Almanya’da faaliyet gösteren
Yunanl›lar, ‹spanyollar ve/veya ‹talyanlar ile) Türkler aras›ndaki
giriflimcili¤e yönelme nedenleri de karfl›laflt›r›larak etnik
farkl›l›klar›n irdelenmesi önemli olacakt›r.
Etnik giriflimcili¤in farkl› boyutlar›n›n ilerleyen dönemde
ilgi çekece¤i düflünülmektedir. Etnik giriflimlerin sorunlar›n›,
etnik giriflimcilikte farkl› sermaye türlerinin (özellikle sosyal
sermaye, insan sermayesi ve finansal sermaye) etkilerini ve
önemini, etnik a¤lar›n etnik giriflimcilikte ne gibi roller üstlendi¤ini
ve etnik giriflimcilerin gerek ana vatan›, gerekse ev sahibi ülkenin
ekonomisi için k›sa, orta ve uzun vadede ne anlam ifade etti¤ini
ele alan çal›flmalar›n gerçeklefltirilmesi de konuya yönelik
stratejilerin gelifltirilmesi ve politikalar›n oluflturulmas›na dayanak
teflkil edecektir.
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EK: AVRUPA’DA TÜRK G‹R‹fi‹MC‹ ÖRGÜTLER‹
ATDID- Avrupa Döner
‹malatç›lar› Derne¤i /

ATASES- Türk-Alman
Sanayi Esnaf Federasyonu /
Türkischer Unternehmer und
Industrieller Föderation

Europäische Döner Hersteller
Verband

Feilen Str. 23 d
33602 Bielefeld ALMANYA
Telefon 0049-521-178525
Fax
0049-521-171630

Provinz Str.21
13409 Berlin
ALMANYA
Telefon 0049 30-4849010
Fax
0049 30-48490120
Mail

Mail
Web

www.unternehmensgruppeerdogan.de/kontakt.htm

Web

ATIAD- Avrupa Türk
‹fladamlar› ve Sanayicileri
Derne¤i / Verband Türkischer

ATID- Türk Alman
‹flverenler Derne¤i / Deutsch-

Wiesen Str.70.A1
40549 Duesseldorf ALMANYA

Wald Str.34
63065 Offenbach

Türkischer Unternehmer

Unternehmer und Industrieller
in Europa

ALMANYA

Telefon 0049 6982-377794
0049 6982-377795
Fax
Mail
Web

Telefon 0049-211-502121
Fax
Mail
Web

info@kap-lan.de

0049-211-507070
www.atiad.org

ATU -Türk ‹fladamlar› ve
Giriflimcileri Derne¤i /

ATIS- Avrupa Türk
‹fladamlar› ve Sanayicileri
Derne¤i / Türkischer

Arbeitsgemeinschaft
Türkischer Unternehmer Und
Existenzgründer

Unternehmer und
Industrieller in Europa

Kaxenburger Str. 365 B2 /13-16A ,
1232 Wien AVUSTURYA
Telefon 0043-1-6166915-20

Nordkanal Str. 58
20097 Hamburg
ALMANYA
0049-40-23687192
Telefon

Fax
Mail
Web

Fax
Mail
Web

0043-1-6163792
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0049-40-23687193
www.atu-ev.de

Avrupa Türk Borsac›lar
ve Yat›r›mc›lar Derne¤i

Belçika Türk Esnaflar
Derne¤i
Koolm›jnlaan 18
3550 Heusden-Zolder BELÇ‹KA

Edith-Stein Str.36
41466 Neuss
ALMANYA
Telefon 0049-2131-202771
Fax
0049-2131-202773
Mail
aktien_forscher@hotmail.com
Web

Telefon 0032-11-571726
Fax
0032-11-571726
Mail

www.avtubyad.de

Web

www.betiad.com

BTEU- Avrupal› Türk
‹fladamlar› Birli¤i / Bund

BUTID- Bulgar-Türk
‹fladamlar› Derne¤i

Vahrenwalder Str.4
30169 Hannover ALMANYA

189 Rakovski
Sofia
BULGAR‹STAN

Türkisch Europäischer
Unternehmer

Telefon 0049 511-7853767
0049 511-7853769
Fax
Mail
Web
www.bteu.de

Telefon 00359-951-665959
Fax
00359-951-895056
Mail
Web

CDTG- Stuttgart AlmanTürk ‹fl Dostluk Klübü /

DOGIAD- Dortmund
Genç ‹fladamlar› Derne¤i
/ Dortmund Junge-

Stuttgart Club DeutschTürkischer Geschäftsfreunde

Unternehmer Verein

Ulmer Str. 289
70327 Stuttgart

Münster Str. 56
44145 Dortmund ALMANYA

ALMANYA

Telefon 0049-711- 4204648
Fax
0049-0711- 421019
Mail
Web

Telefon
Fax
Mail
Web
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0049-23161-908501
0049-2363-357099
aytekin@t-online.de

MÜS‹AD- AlmanyaMüstakil Sanayici ve
‹fladamlar› Derne¤i-Berlin

MÜS‹AD- Müstakil
Sanayici ve ‹fladamlar›
Derne¤i-Hannover

Delbrück Str. 58
12051 Berlin ALMANYA
Telefon 0049 -0- 30-68598598
Fax
0049 -0- 30-68598599
Mail

Telefon
Fax
Mail

Web

Web

Rudolf Diesel Weg 10
34419 Hannover ALMANYA

www.musiadeuropa.de

Netherlands Turkey
Business AssociationHollanda / Nederlands
Centrum voor
Handelsbevordering

Polonya Türk ‹fladamlar›
Derne¤i

Postbus 10 2500 Den Haag
HOLLANDA

Ul. Wlodarzowska 60A
02-384 Waesaw
POLONYA
0048-226583183
Telefon
0048-22-6687995
Fax
Mail
Web

Telefon 0031-70-3442593
Fax
0031-70-3853531
Mail
Web

Rijnland Bölgesi Türk
‹fladamlar› Derne¤i /

Türk ‹fladamlar› Derne¤i

Turkse
Ondernemersvereniging
Rijnland

Fertö ür 14
1107 Budapest MACAR‹STAN
Telefon 0036-262-96 34 , 262 52 51
Fax
0036-262-66 09
Mail
Web

Harteveldweg 2B
2315 Leiden Zuid HOLLANDA
Telefon 0031-71-5420573
Fax
0031-71-5420846
Mail
Web
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Romanya Türk ‹fladamlar›
Derne¤i / Rumenien

SRL-Transilvanya Türk
Romen ‹fladamlar›
Derne¤i

Türkische Unternehmer
Verband

Str. Tarnavei Nr. 5 Brasov,
jud.Brasov
ROMANYA
Telefon 0040 (268) 327671
Fax
0040 (268) 327671
Mail

B-dul Unirli Nr.73
B1 G3 Bukres
ROMANYA
Telefon 0040-1-3237200
Fax
0040-1-3234181
Mail
Web

doruk@pcnet.ro

Web

DTU - Türk Alman
‹fladamlar› Derne¤i
Unterfranken / Deutsch-

DTG- Rheinhessen AlmanTürk Esnaflar Birli¤i /
Deutsch-Türkischer
Gewerbebund Rheinhessen

Türkischen-Unternehmerverein
Unterfranken
Rudolf-Diesel Str. 29
97424 Schweinfurt ALMANYA
Telefon 0049-9721-60771
Fax
0049-9721-608698
Mail
Web

Stahl Str. 46
65428 Rüsselsheim ALMANYA
Telefon 0049-6142-964090
0049-6142-964091
Fax
Mail
Web

www.dtgb.de/

Türk Mühendisler Birli¤i

MÜN‹H - Genç
‹fladamlar› Derne¤i /

Junge-Unternehmer Verein

Münih
Telefon 08121-73492
Fax
08121-76327
Mail
Web

Senefelder Str. 14/4 80336
München
ALMANYA
Telefon 0049-89-555452
0049-89-54506971
Fax
Mail
www.mugiad.com.
Web

ALMANYA
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TDU- Türk Alman
‹fladamlar› Derne¤i /

T‹AD- Türk ‹fladamlar›
Derne¤i Duisburg /

Türkisch-Deutsche
Unternehmer Verein

Türkische
Unternehmer Verein

Silcher Str. 13 50827 Köln
ALMANYA
Telefon 0049-221-5879084
Fax
0049-221-5879004
hayati@oenel.com
Mail

Keiser Willhelm Str.292
47169 Düisburg
ALMANYA
Telefon 0049-203-5521588
Fax
0049-203-5521536
Mail

Web

Web

T‹AD- Alman Türk
‹fladamlar› Derne¤i
Nürnberg / Türkische

selguen@gmx.de

TIAD- Türk ‹fladamlar›
Derne¤i Dobrogea

Unternehmer Verein

Str. I.G. Duca Nr. 45
Constanta
ROMANYA

Atelierhof Grossweidenmühle
90419 Nürnberg
ALMANYA
Telefon 0049-911-39372919
0049-911-39372920
Fax
Mail
www.tiad.de
Web

Telefon 0040-241 692841
Fax
0040-241 692841
Mail
Web

TIDAF- Türk ‹fladamlar›
Avrupa Federasyonu
Boelcke Str.68
55252 Kassel

TIDAF- Türk ‹fladamlar›
Avrupa Federasyonu /
Türkische Unternehmer
Verbände In Europa

Bachemer Str.150
50931 Köln
ALMANYA

ALMANYA

Telefon 0049-6134-25920
Fax
0049-6134-259220
Mail
Web

Telefon
Fax
Mail
Web
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0049-221-9129886
0049-221-9129888
www.tidaf.de

TIKA- Türk Tekstilciler
Birli¤i / Türkisch Textil

TITAB- Avrupa Türk
Transportçular Derne¤i /

124-130 Shacklewell Lane,
London
‹NG‹LTERE
Telefon 0044-207-2549991
Fax
0044-207-2495324
kaldorlimited@hotmail.com
Mail

Kochelsee Str.10
81371 München ALMANYA
Telefon 0049-89-7473600
Fax
0049-089-74736022
Mail

Web

Web

Bund der Türkischen
Internationalen
Transportfirmen in Europa

Bund London

www.titab.com

TMMB- Türk Mühendis ve
Mimarlar Birli¤i Frankfurt

TTD - Türk Toptanc›lar Derne¤i

Strahlenberger Str. 129
63067 Offenbach-Kaiserlei ALMANYA

Grossmarkt Stuttgart ALMANYA
Telefon 0049-711-481085
0049-711-481086
Fax
Mail
Web

Telefon 0049-69-82367990
Fax
0049-69-82367990
Mail
www.tmmbfrankfurt.de
Web

TUDET- Türk-Alman
Tekstil ve Haz›rgiyimciler
Birli¤i / Türkisch-Deutscher-

TÜRKIMPORT- Avrupa
Türk G›da ‹thalatç›lar›
Birli¤i / Verband Türkischer

Textil- und Bekleidungsverein

Nahrungsmittelimporteure in
Europa- Bruxelles

Businesspark, Wiesen Str. 70
40549 Düsseldorf ALMANYA

77, Avenue de la Floride bte 7
1180 Bruxelles
BELÇ‹KA

Telefon 0049-211-502121
0049-211-507070
Fax
Mail
Web

Telefon 0032-2-37350049-30-31-32
Fax
0032-2-3735033
Mail
Web
www.mgfood.be
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TÜRKIMPORT- Avrupa
Türk G›da ‹thalatç›lar›
Birli¤i / Verband Türkischer

TÜS‹AD EU OFFICE /
Türk Sanayicileri ve
‹fladamlar› Derne¤i

Nahrungsmittelimporteure in
Europa- Düsseldorf

Kaiser Str. 23
40479 Düsseldorf ALMANYA
Telefon 0049-211-4981021
Fax
0049-211-4981080
Mail

Avenue Des Gaulois , 13
1040 Bruxelles
BELÇ‹KA
Telefon 0032-2-7364047
Fax
0032-2-7363993
Mail

Web

Web

TÖSED-Türk Özel Sektör
Dostluk Grubu / Turkish

UTGA- Uluslararas›
Türkiye Geliflim
Asamblesi

Business Association Brussels

51 rue d'Arlont
1040 Bruxelles
Telefon 0032-2-280-26-75
0032-2-280-18-11
Fax
Mail
Web
www.tosed.org

www.tusiad.org

Achtern Born 82
22549 Hamburg ALMANYA
Telefon 0049-40-86624512
Fax
0049-40-86624511
Mail
Web

BELÇ‹KA

VDTUR - Verband
Deutsch-Türkischer
Unternehmer Ruhrgebiet

VTI - Türk Mühendisler
Derne¤i / Verein Türkischer

Neudorfer Str. 59
47057 Duisburg ALMANYA

Im Lichtenfelde 70
33100 Paderborn ALMANYA
Telefon 0049-5251-63275
Fax
Mail
Web

Ingenieure

Telefon 0049-2043-682170
Fax
0049-204-3682170
Mail
Web
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T‹AD - Türk ‹fladamlar› ve
Akademisyenler Derne¤i /

VTI- Türk Mühendisler
Derne¤i / Verein Türkischer

Verein Türkischer
Unternehmer und Akademiker

Ingenieure-3

Nord Straße 15a
50733 Köln
ALMANYA
Telefon 0049-221-767826
Fax
0049-221-7603972
Mail

Landgraben Str. 118
90459 Nürnberg ALMANYA
Telefon 0049-911-447143
Fax
0049-911-447189
Mail
Web

www.tiad.de

Web

A.I.B- Avrupal› ‹fladamlar›
ve Akademisyenler Birli¤i /

www.vti-koeln.de/

BETIAD - Belçika Türk
‹fladamlar› Derne¤i /

Europäischer Arbeitgeber und
Akademiker Verband

Turkish Businessmen
Association

echnologie Zentrum Bielefeld
Meisen Str. 96 33607 Bielefeld
ALMANYA

Rue des palais 27
1080 Brüksel

Telefon 0049-521-2151225
0049-180-8628250
Fax
Mail
Web
www.aib-bielefeld.de

BELÇ‹KA

Telefon 003222186723
003222186724
Fax
Mail
Web
www.betiad.com

DESBIR - Württemberg
Demokratik Esnaflar
Birli¤i / Demokratischer

DTI – Alman Türk Sanayici
ve ‹fladamlar› Derne¤i /
Deutsch-Turkische Industriele
und Unternehmerverein

Unternehmerbund
in Baden Württemberg

Neckarwiesen Str.5
70188 Stuttgart ALMANYA
Telefon 0049-711-464222
0049-711-4895823
Fax
Mail
Web

65183 Wiesbaden,Wilhelm Str. 58-A
65183 Wiesbaden ALMANYA

Telefon 0049611/4038-88
0049611/4068-42
Fax
Mail
Web
www.contrust24.com
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DTW- Alman-Türk
Ekonomi Merkezi /

Hollanda Birlik

(Niederlandse Unie) Dranken
Groothandel Groep

Deutsch-Türkisches
Wirtschaftszentrum

U 6, 16
68161 Mannheim ALMANYA
Telefon 0049(0)621/122998 60-61
Fax
0049(0)621/122998 88
Mail

Linschoten Str. 32
3044 AW Rotterdam HOLLANDA
Telefon 0031-10-4157347
Fax
0031-10-4376416
Mail

Web

Web

www.dtw-mannheim.de

IHZ Duisburg – Uluslararas›
Ticaret Merkezi / ‹nternationales

TTPO - Rotterdam Türk
Ticareti Gelifltirme Ofisi /
Türkish Trade Promotion
Office

Handelszentrum

P.O.Box: 2396
3000 Rotterdam

Kaiser-Friedrich Str. 1
47169 Duisburg-Marxloh ALMANYA

HOLLANDA

Telefon 0031-10-4124212
0031-10-4136554
Fax
Mail
Web
www.ttponl.org

Telefon
Fax
Mail
Web

0049-203-4814846
0049-203-4827347
info@ihz-duisburg.de
www.ihz-duisburg.de

SATIAD - Sauerland Türk
Türk Lüdescheid Türk
‹fladamlar› Derne¤i /

TD-IHK- Türk Alman
Ticaret ve Sanayi Odas›
Köln / Türkisch-Deutsche

Postfach 1782
58467 Lüdescheid

Im Mediapark 2
50670 Köln

Türkische Unternehmer
Verein

Industrie- und Handelskammer
-Unternehmerverband

ALMANYA

Telefon 0049-2373-170693
Fax
0049-2373-176891
Mail
Web
www.satiad.com

Telefon 0049-221-5402200
0049-221-5402201
Fax
Mail
Web
www.tatso.org
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ALMANYA

TEWIFO- Türk Avrupa’ l›
Ekonomi Forumu Bremen
/ Kuzeybat› / Türkisch-

TÜG‹AD- Türk Genç
‹fladamlar› Derne¤i

Europäisches Wirtschaftsforum
Bremen-Nordwest

Telefon 0049-441-361650
Fax
0049-441-36121099
Mail

Nieuwe Gracht 56
2011 Haarlem HOLLANDA
Telefon 0031-23-5426232
Fax
0031-23-5421582
Mail

Web

Web

Am Wall 113
28195 Bremen

ALMANYA

www.tewifo.com

Türk Sanayici ve
‹fladamlar› Derne¤i /

info@webisrehberi.com

TÜS‹AD Almanya
Temsilcili¤i / Türk

Türkischer Industrie- u.
Handelsverein Bayern

Sanayicileri ve ‹fladamlar›
Derne¤i Almanya Temsilcili¤i

Frohsinn Str. 8
86150 Augsburg, Bay ALMANYA

Märkisches Ufer 28
10179 Berlin

ALMANYA

Telefon 0049 30-288786300
Fax
0049 30-288786399
Mail
www.tusiad-de.org
Web

Telefon 0049-0821-3490134
Fax
0049-0821-3491200
Mail
Web

VTI Aachen - Türk
Mühendisler Birli¤i /

Verein zur Unterstützung
der Selbständigen / ‹fl Hayat›

ve Dayan›flma Derne¤i

Verband Türkischer
Ingenieure Aachen

Augustinenbach 4
52062 Aachen
ALMANYA
Telefon 0049-241-805317
0049-241-8888266
Fax

Seelberg Str. 23
70372 Stuttgart
Telefon 0049-711-4703990
0049-711-4703990
Fax
Mail
Web
www.self-ev.de

Mail
Web

86

ALMANYA

MÜS‹AD Berlin Müstakil Sanayici ve
‹fladamlar› Derne¤i

TAS‹AD- Türk Alman
Sanayici ve ‹fladamlar›
Derne¤i / Verein TürkischDeutscher Industrieller Und
Unternehmer

Delbrück Str. 58
12051 Berlin
ALMANYA
Telefon 0049-30-68598598
Fax
0049-30-68598599
Mail

Telefon 0049-89-555331
Fax
0049-89-555391
Mail

Web

Web

Goethe Str. 17
80336 München

ALMANYA

TDU- Berlin Türk Alman
‹fladamlar› Derne¤i /

UTGA- Internationaler
Verein zur Entwicklung
der Türkei

Kurfürstendamm 175
10707 Berlin
ALMANYA

Stolze Str. 15a
63073 OffenbachALMANYA

Türkisch-Deutsche
Unternehmensvereinigung

Telefon 0049-69-893423
0049-69-893423
Fax
Mail
Web

Telefon 0049-30-88683055
0049-30-88550000
Fax
Mail
Web
info@tdu-berlin.de

VTI München – Münih
Türk Mühendisler Birli¤i /

Türk Alman Management
Akademisi / Akademie für

Deutsch - Türkische
Wirtschaft

Verein Türkische Ingenieure
Fleischer Str. 3
80337 München

Liesegang 17
40211 Düsseldorf ALMANYA
Telefon 0049-211 - 88 28 38
Fax
0049-211 - 88 28 38 28
Mail
Web

ALMANYA

Telefon 0049-89-74793682
Fax
Mail
Web

87

Telefon
Fax
Mail

Almanya Türk
Toptanc›lar ve
Perakendeciler Birli¤i

AT‹S- Avusturya Türk
‹fladamlar› ve Sanayicileri
Derne¤i

Gothaer Allee 2
50969 Köln
ALMANYA
+49-221-93655735
+49-221-93655739

Simmeringerhaupt Str. 24
1110 Wein
AVUSTURYA

Telefon +43-1-74040181
Fax
Mail

Web

Web

www.atis-austria.com

DTI - Alman Türk
Sanayici ve ‹fladamlar›
Derne¤i / Deutsch-Türkische

GETIAD-GENT Esnaf
Türk ‹fladamlar› Derne¤i

Wilhelm Str 58-A
65183 Weisbaden ALMANYA
Telefon 0049-611-4038-88 / 7147918
Fax
0049-611-7147999
Mail
Web
www.dtiev.de

Wondelgem Str. 111
9000 GENT
BELÇ‹KA

Industrie- und
Unternehmerverein

Telefon 0032.9.269.09.99
Fax
0032.9.223.32.86
Mail
Web

TAIE- Institut für
türkisch-europäische
Beziehungen

DTG – Alman Türk
Dostluk Cemiyeti /

Hospital Str. 111 Haus 7
22767 Hamburg ALMANYA

Schmied-Kochel Str. 13/III
81371 München ALMANYA

Deutsch-Türkische
Gesellschaft Bayern

Telefon 0049-40-3805831
Fax
0049-40-3805728
Mail
Web

Telefon
Fax
Mail
vorstand@dtg-bayern.de
Web
www.dtg-bayern.de
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AKVAM Yay›nlar›
ESEN, Erol (Ed.): I. Türk-Alman ‹flbirli¤i Forumu – Uluslararas›
Sempozyum / I. Deutsch-Türkisches Kooperationsforum –
Internationales Symposium, Akdeniz Üniversitesi Avrupa Birli¤i
Araflt›rma ve Uygulama Merkezi (AKVAM) (Yay.), Ankara 2007
(ISBN: 978-975-7666-85-1)
Türkiye-AB iliflkilerinin müzakerelerle birlikte yeni bir döneme
girmesinde önemli katk›lar› olan Almanya ile iflbirli¤i alanlar›n›
konu alan kitap, 16-18 fiubat 2007 tarihlerinde AKVAM’›n
öncülü¤ünde Antalya’da gerçeklefltirilen “I. Türk-Alman ‹flbirli¤i
Forumu – Uluslararas› Sempozyum” sonuçlar›n› içermektedir.
Yay›n, çok farkl› alanlara yay›larak devam eden Türk-Alman
iflbirli¤ini genifl bir yelpazede tart›flan ve siyasetten ekonomiye,
kamudan özel sektör ve sivil toplum kurulufl temsilcilerinden
oluflan yaklafl›k 30 uzman konuflmac›n›n sunum ve önerilerini
kapsamaktad›r. Türkiye’de faaliyet gösteren Alman sermayeli
iflletme yöneticileri ve akademisyenlerle birlikte 250’nin üzerinde
kat›l›mc›n›n bir araya geldi¤i I. Türk-Alman ‹flbirli¤i Forumu’nda
sunulan tart›flma metinleri yan› s›ra yay›n ayr›ca, Türkiye’de ve
Almanya’da her iki ülke aras›ndaki iflbirli¤ini do¤rudan
destekleyen veya destekleyici faaliyetlerde bulunan kurum ve
kurulufllar›n da iletiflim bilgilerini içermektedir. Tart›flma
metinlerinin sunulduklar› orijinal dil olan Türkçe veya Almanca
olarak bas›lmas›na özen gösterilen toplam 304 sayfal›k yay›nda,
tüm metinlerin ayr›ca Türkçe ve Almanca k›sa özetleri de
bulunmaktad›r.
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ESEN, Erol; POLAT, Ferihan: Türk Yerel Yönetimlerinin
Uluslararas› ve Avrupa Birli¤i Kurulufllar› ile ‹liflkileri, Akdeniz
Üniversitesi Avrupa Birli¤i Araflt›rma ve Uygulama Merkezi
(AKVAM) (Yay.), ‹stanbul 2007
(ISBN: 978-975-7666-86-8)
Avrupa Birli¤i’ne uyum sürecinde gerçeklefltirilen kamu yönetimi
reformlar›ndan en fazla etkilenen ve bu sürece önemli katk›lar
vermesi beklenen yerel yönetimler, bu yay›n›n konusunu
oluflturmaktad›r. Özellikle yerel yönetimlerin uluslararas› ve AB
kurulufllar› ile iliflkileri konusunda Türkiye’deki yasal mevzuat,
bu kurulufllara üyelik koflullar› ve bu üyeli¤in olas› katk›lar›n›
iflleyen kitap, ayr›ca yerel yönetimlerin üye olabilecekleri uluslar
aras› iflbirli¤i a¤lar› ve Kardefl fiehir Program›’n›n iflleyifli
konusunda bilgiler içermektedir. AKVAM’›n yay›nlad›¤› çal›flma
ayr›ca Bursa Büyükflehir Belediyesi, Yalova ve Nilüfer
Belediyelerinin özel katk›lar› sonucu gelifltirilen somut uygulama
örnekleri de içermektedir. Toplam 113 sayfadan oluflan yay›n
ayr›ca, uluslararas› ve AB kurulufllar› ile iliflkilerin gelifltirilmesi
konusunda önemli katk›lar vermesi beklenen Türkiye’deki
Belediye Birlikleri’nin de iletiflim bilgilerini içermektedir.
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