
GLOBAL GİRİŞİMCİLİK RAPORU

GİRİŞİMCİLİK RUHUNU 
TANIMLAMAK

#AGER2015



SAHA ÇALIŞMASI
Mayıs - Ağustos 2015

ÖRNEKLEM
Yaşları 14 - 99 arasında olan 49.775 kadın ve erkek denek - (ülke nüfusunu temsil eden hedef gruplar)

ÜLKELER
ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Brezilya, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin, Danimarka, Estonya, 
Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Hırvatistan, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya,  İsveç, İsviçre, İtalya, 
Japonya, Kanada, Kolombiya, Kore, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malezya, Meksika, Norveç, Polonya, Portekiz, 
Romanya, Rusya, Slovakya, Slovenya, Tayland, Türkiye, Ukrayna, Vietnam, Yunanistan.
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Bugün insanlar arzu ettikleri yaşam tarzına ulaşmak 
için girişimciliğe her zamankinden daha çok yönelmek-
tedir. Sosyo-ekonomik koşullar değiştikçe insanların 
kendi işlerini kurma nedenleri de değişmektedir. Giri-
şimcileri harekete geçiren motivasyonları ve onların ar-
zularını daha derinlemesine anlamak amacıyla Amway 
2010 yılından bu yana Amway Global Girişimcilik Rapo-
runu hazırlamaktadır. 

2015 raporu 44 ülkede yaklaşık 50.000 deneği kapsa-
yan en büyük araştırmamız oldu. Bu yılki araştırma, ha-
zırlamış olduğumuz “Amway Girişimcilik Ruhu İndeksi” 
aracılığı ile “Girişimcilik Ruhunun Tanımlanması” üzerine 
odaklandı. Birçok girişimcinin yeni şeyler öğrenmekten 
hoşlandıklarını, hayattan zevk almak ve sorumluluk al-
mak istediklerini saptadık. Başarısızlık korkusunun ve 
kendine olan güven duygusu eksikliğinin pek çok girişim-
cinin önünde duran engeller olduğu ortaya çıktı. Birçok 
ülke, girişimcilerin önündeki engelleri ortadan kaldıracak 
programlara yatırım yapıyor ve bizler de bu yatırımların 

gelecekte daha da artmasını ümit ediyoruz. 

Yarım yüzyıl önce kurulduğu günden bu yana Amway’in 
tutkusu insanlara kendi işlerini kurmaları için destek ver-
mek olmuştur. Girişimcilik insanların kendileri ve aileleri 
için daha iyi bir hayat kurma yönünde izledikleri bir yön-
temdir. Girişimciler, istihdam olanakları yaratır ve reka-
beti teşvik eder. Ekonomik büyümeye katkıda bulunurlar 
ve toplumlara fırsatlar getirirler. Bu nedenle Amway gibi 
diğer kurumların da girişimcileri daha fazla desteklemek 
ve teşvik etmek için onların nasıl düşündüğünü ve dav-
randığını öğrenmesi önemlidir.

Kendi işlerine sahip olmaları ve o işte başarılı olmaları 
yolunda girişimcilerin mümkün olan en iyi fırsatları yaka-
lamaları için onları desteklemeye devam edeceğiz. Giri-
şimcilerin etraflarındaki insanlara birçok değer kattığına 
inanıyor ve bu araştırmanın bu anlayışın ilerlemesine yar-
dım edeceğini ümit ediyoruz.

ÖNSÖZ
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2015 AMWAY GLOBAL GİRİŞİMCİLİK RAPORUNUN BAŞLICA SONUÇLARI 
“Geleceği en iyi tahmin etme yöntemi onu yaratmaktır.”1 Girişimciler her gün bu ruhla 
hareket etmekte ve böylece ülkelerin rekabetçiliğine katkıda bulunmaktadır. Dünyanın 
dört bir tarafında insanlar girişimciler hakkında neler düşünüyor? İnsanlar girişimci ol-
mak konusunda aslında ne düşünüyor? 2015 Amway Global Girişimcilik Raporu (AGER 
2015) işte bu sorulara ışık tutmayı ve girişimciliğin itibarı konusunda güncel bir tablo 
sunmayı amaçlamaktadır. 

Bu yılın bulguları girişimcilerin başarı için çaba gösteren hırslı öğrenciler olduğunu 
göstermektedir. Araştırmaya katılan kişilerin yarısı toplumun girişimci dostu olduğu 
görüşünde olup dörtte üçü girişimcilere çok değer vermekte ve yaklaşık yarısı bir iş 
kurmayı düşünebilmektedir. Yeni geliştirilen Amway Girişimcilik Ruhu İndeksi (AESI) bir 
iş kurmak için gerekli motivasyon faktörlerini ölçmektedir. Araştırma gençlerin2 kendi 
işlerine sahip olma konusunda en güçlü arzulara sahip olduğunu göstermektedir. Yaş 
ilerledikçe kendi işine sahip olma arzusu zayıflamaktadır. Yine de ileri yaştakiler3 gerek-
li kaynak ve becerilere sahip olma yönünden kendilerine en çok güvenen yaş grubudur. 
Bir iş kurmaya yönelten etmenler ve engeller sorulduğunda kişilerin en çok bağımsızlık 
ve kişisel tatmin üzerinde durduğu görülmektedir. Başarısızlık korkusu cevap verenle-
rin üçte ikisinden fazlasını etkileyen güçlü bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu 
korkuyu tetikleyen unsur ise başarısızlığın sebep olabileceği mali sonuçlarıdır. 

İNSANLAR GİRİŞİMCİLİK HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYOR?
Girişimcilik toplumumuzun yenilenmesi için değerli bir kaynaktır. Hükümetler girişimci 
faaliyetleri artırmak için eğitim ve finansman gibi girişimcilik programları düzenlemek-
tedir. Kamuoyu girişimciler hakkında ne düşünüyor? Kamuoyu toplumlarının ne dere-
cede girişimci dostu olduğunu düşünüyor? Araştırmaya katılanlar bu sorulara verdikleri 
yanıtlarla görüşlerini paylaşmıştır.

Tüm toplumlarda tutum ve davranışlarımızı bir dizi motive edici değerler yönlendirmek-
tedir4 ve her girişimcinin kendi kişisel değerler dizisi vardır5. Kamuoyu girişimcileri ni-
telendiren değerler konusunda net bir tablo çizmiştir6. Uluslararası ortalamaya bakıl-
dığında kişiler, girişimcilerin değişikliğe açık olduğunu düşünmektedir ve bunu ikinci 
önemli özellik olarak başarıya odaklanma izlemektedir7. Değişikliğe açık olma, yeni 
şeyler öğrenme ve risk alma gibi değerleri işaret etmektedir. Katılımcılar girişimcilerin 
yüzde 84 oranında yeni şeyler öğrenmeye istekli ve yüzde 70 oranında risk almaya hazır 
olduklarını düşünmektedir. Kişisel başarı bir kişinin kendi hayatından memnun olması 
(yüzde 78) ve başkalarının sorumluluğunu üstlenme isteği (yüzde 75) gibi değerlerden 
oluşmaktadır. Aksine, cevap verenlerin daha azı girişimcilerin gelenek (yüzde 48) gibi 
değerlerle harekete geçtiğini düşünmektedir. İlginç bir bulgu da kadın ve erkeklerin 
arasında önemli bir fark olmamasıdır. Sadece yaş grupları arasında küçük farklılıklar 
bulunmaktadır. 

Araştırmanın Türkiye bulgularında ise katılımcılar, girişimcilerin öncelikle sorumluluk 
almak istediğini (yüzde 73), ikinci olarak insanları etkilemekten hoşlandığını (yüzde 66) 
ve üçüncü sırada bir şeyler öğrenmek istediğini (yüzde 63) düşünmektedir. 

Sonuçlar, araştırmaya katılanların kendi ülkelerindeki toplumların ne kadar girişimci 
dostu olduğunu da göstermektedir. Cevap verenlerin sadece yarısı toplumlarının giri-
şimci dostu bir ortam yarattığına ikna olmuştur. Zaten kamuoyunda girişimcilerin de-
ğişikliğe açık ve başarı için çaba gösteren kişiler olarak görülmesi girişimciliğe karşı 
dostça bir yaklaşımdır.  

RAPORUN ÖZETİ 

Prof. Dr.
Isabell M. WelPe 
Strateji ve Organizasyon 
Bölüm Başkanı              
Münih Teknik Üniversitesi
(TUM)
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Araştırma diğer yandan ülkeler arasında oldukça farklılıkların olduğunu da ortaya çı-
karmıştır. Belirsizlikten kaçınan8 ülkelerde kişiler toplumlarının daha az girişimci dostu 
olduğunu düşünmektedir. Türkiye’de ise girişimci dostu olma durumu uluslararası or-
talamaya çok yakındır.

KİM GİRİŞİMCİ OLMAK İSTER?
Girişimci olmak için iki kritik faktör vardır. Birincisi bir girişimcilik fırsatının ortaya çık-
ması ve ikincisi ise bir işi başlatma niyetidir9, 10. İş fırsatının ortaya çıkması ender olma-
sına karşın bir insan her zaman girişimci olmaya niyet edebilir. 2015’te girişimcilik po-
tansiyeli yüzde 43 gibi yüksek bir oranda kalmaya devam etmektedir. Fakat girişimcilik 
potansiyeli demografik gruplar arasında değişiklik göstermektedir. Kadınlar erkeklere 
oranla kendi işlerini kurmaya daha az istekli görünmektedir11. Yaş ilerledikçe cevap 
verenler kendi işlerine sahip olmaya daha az eğilimli olmaktadır ki bu daha önceki 
bulgulara paraleldir12, 13. 

Türkiye’de ise girişimcilik potansiyeli araştırmaya katılan tüm ülkelerin ortalamasıyla 
benzer bir düzeydedir. Türkler’in % 39’u kendi işini kurmayı düşünebilmektedir. Fakat 
bu sonuç Türkiye’de girişimcilik potansiyelinde 2014 yılına göre (yüzde 58) büyük bir 
azalma olduğunu göstermiştir. Erkekler girişimciliğe kadınlardan daha olumlu bakmak-
tadır (kadın: yüzde 53; erkek: yüzde 64). Türkiye’de de global ortalamada olduğu gibi 
üniversite mezunları (yüzde 72) ve 35 yaş altında olanlar (yüzde 63) en potansiyel grup-
lar olarak görünmektedir. 

Bir fırsatla karşılaşıldığında iş kurma isteğinin önemi ele alındığında Amway Girişimcilik 
Ruhu İndeksi kişileri bir iş kurmaya yönelten etmenleri incelemektedir. 

AMWAY GİRİŞİMCİLİK RUHU İNDEKSİ: AESI
İş kurmaya istekli olmak gibi bir davranış niyeti motivasyon faktörleri tarafından yön-
lendirilmektedir9,10. Bir davranış için bu faktörler ne kadar olumlu ise insanların başarılı 
olma  şansı da o kadar yüksektir. 2015 AGER Raporu Amway Girişimcilik Ruhu İndek-
sini sunmaktadır14. Bu indeks üç motivasyon faktörüne dayanmakta ve aşağıdaki kav-
ramlardan oluşmaktadır:

• Arzu etme: Kişiler bir iş kurmayı arzu ediyor mu?
• Sosyal baskıya karşı kararlılık: Kişiler aile ve arkadaşları gibi sosyal çevrelerinin    
 görüşlerinden etkileniyorlar mı?

• Uygulama: Kişiler kendilerini bir iş kurmaya hazır hissediyor mu?

Global AESI puanı 51’dir15: Araştırmaya katılanların yüzde 55’i bir iş kurma arzusuna 
sahiptir, yüzde 47’si bir iş kurmanın uygulanabilir olduğunu düşünmektedir ve yüzde 
49’u sosyal çevrelerinin onları bir iş kurma kararından vazgeçirmeye çalışmasına izin 
vermeyecektir.

Daha önce de belirtildiği gibi bir ülkenin AESI puanı ne kadar yüksekse o kadar daha 
fazla kişi bir iş kurmayı düşünmektedir. Kadınlar erkeklere göre daha az bir iş kurmanın 
arzu edilebilir ve uygulanabilir olduğunu düşünmekte ve daha çok kadın kendilerine ya-
kın insanların onları bir iş başlatma kararından vazgeçirmeye çalışmasına izin vermek-
tedir16. Bu sonuç daha az kadının bir iş başlatmayı düşünmesi bulgusuna da yansımak-
tadır11. Yaş grupları arasında farklı bir düzen görülmektedir. Yaş arttıkça bir iş kurma 
arzusu düşmektedir. 35 yaş altındakilerin yüzde 65’i bir iş kurmayı arzu edilen bir şey 
olarak belirtirken, 50 yaş üzerindeki kişilerin yalnız yüzde 44’ü öyle düşünmektedir. Öte 
yandan 35-49 yaş grubundaki cevap verenler bir iş kurma konusunda kendilerine en 

GLOBAL AESI ORTALAMASI
Amway Girişimcilik Ruhu 
İndeksi puanı 0 ile 100 
arasında değişmektedir. 
100 puan tüm cevap 
verenlerin ülke bazında her 
üç soruya “Evet” dediğini 
göstermektedir. Puan üç alt 
boyutun ortalaması şeklinde 
hesaplanmıştır.

%55 ARZU
%49 KARARLILIK
%47 UYGULAMA

51 SONUÇ

AESI: ARZU ETME 
Yaş ilerledikçe bir iş kurma 
arzusu düşmektedir.

35 ALTI YAŞ GRUBU
%65

35-49 YAŞ GRUBU
%58

50 ÜZERİ YAŞ GRUBU
%44
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yüksek güven duyanlardır. Onlar kendilerini bir iş kurmaya hazır hissetmektedir. 50 yaş ve üzeri olanlar 
en düşük arzu etme, uygulama ve sosyal baskıya karşı kararlılık sergilemiştir.

Türkiye’nin AESI puanı 62’dir. Bu nedenle Türkiye’nin puanı uluslararası ortalamanın üzerindedir (dün-
ya: 51). AESI puanının üç alt boyutunu analiz ettiğimiz zaman Türkiye’de araştırmaya katılanların yüzde 
66’sı bir girişimci olma arzusuna sahiptir. Türkler’in yüzde 55’i kendilerinin bir iş kurmak için gerekli 
yeteneklere sahip olduğunu hissetmektedir ve yüzde 64’ü aile ve arkadaşlarının onları bir iş kurma 
kararından vazgeçirmesine izin vermeyecektir.

Türk kadın ve erkekler arasında uluslararası ortalamada olduğu gibi bazı farklar vardır. Erkekler yüzde 
66 AESI puanına ulaşırken, kadın cevap verenler yalnız yüzde 56 puanda kalmıştır. Erkekler bir iş kur-
mak için yeteneklerine daha fazla güvenmekte (kadın: yüzde 49; erkek: yüzde 60) ve daha fazla arzu 
sergilemektedir (kadın: yüzde 61; erkek: yüzde 70). Erkekler sosyal baskıya karşı da daha kararlıdır 
(kadın: yüzde 59; erkek: yüzde 68). Global ortalamada olduğu gibi 35 yaş altında Türk cevap verenler 
en yüksek AESI sonucuna sahiptir (yüzde 65).

GİRİŞİMCİLİĞE KARŞI TUTUM
Girişimciliğe karşı tutum arzu etme etkenini yükselterek9 bir iş kurma niyetini desteklemektedir17.  
Yine de dünyanın her yerinde girişimciliğe yüksek değer verilmektedir. Cevap verenlerin yüzde 75’i 
girişimciliğe karşı olumlu bir tutuma sahiptir18. Araştırma yapılan ülkelerde mutabakat derecesi farklı 
olsa bile her ülkede kişilerin çoğunun girişimciliğe karşı olumlu bir tutum içinde olduğu dikkat çek-
mektedir (sayfa 8’e bakın). Ülkeler arsındaki farklılık nedeni yine kültürel farklılıklar olabilir. Belirsiz-
likten8 kaçınan ülkeler girişimciliğe karşı daha az olumludur.

Türkiye’de araştırmaya katılanların yüzde 58’i girişimciliğe karşı olumlu bir tutum içindeyken, yüzde 
25’i olumsuz bir tutum sergilemiştir. Bu oranlar uluslararası ortalamanın, Türkiye ortalamasına göre 
çok daha olumlu bir tutum sergilediğini göstermektedir. 2014 yılı sonuçlarına (yüzde 68) kıyasla 
2015 yılında Türkiye’de girişimciliğe karşı olumlu tutum azalma göstermiştir ve aynı uluslararası orta-
lamada olduğu gibi olumlu tutum yaş arttıkça düşmektedir.

Girişimciliğe karşı genel tutum dışında araştırma girişimciliğe karşı olumlu ve olumsuz spesifik tutum-
lar saptamıştır. Gelir ve bağımsızlık faktörlerine karşı tutumlar girişimciliği desteklerken, risk almaya 
karşı olumsuz tutum girişimciliği engellemektedir17. Tüm yaş grupları için ve cinsiyete bakılmaksızın 
bağımsızlık ve kişisel tatmin bir iş kurmak için en cazip nedenler olmaktadır. Gelire bağlı tutumlar 
daha önemsizdir. Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)19 daha yüksek olan ülkelerde insanlar için bu fak-
törün hiçbir önemi yoktur. Bu ülkelerde kişisel tatmin bir iş kurmak için güçlü bir neden olarak görül-
mektedir. Tahmin edilebileceği gibi, araştırmaya katılanlar kendi işine sahip olmakla risk arasındaki 
ilişkiyi belirtmiştir17. Kişilerin yüzde 70’i başarısızlık korkusunun kendi işine sahip olma konusunda 
bir engel olduğunu ifade etmiştir. Bu sonuç 2013 araştırma sonuçlarıyla benzerdir. Başarısızlık kor-
kusunu tetikleyen en güçlü etmen mali sonuçlar olup, bunu ekonomik kriz tehdidi takip etmektedir. 

Türklerin yüzde 45’i için başarısızlık korkusu bir iş kurma önünde duran engeldir. 2013 yılı sonuçları 
ile karşılaştırıldığında başarısızlık korkusu yüzde 21 gibi büyük bir oranda azalmıştır (2013: yüzde 66).
Dünya ortalaması başarısızlık korkusunu Türkler’e göre çok daha güçlü bir engel olarak görmektedir 
(dünya: yüzde 70).

Türkiye’de kadınlar başarısızlık korkusunu bir iş kurma önünde duran bir engel olarak erkeklerden 
biraz daha büyük oranda görmektedir (kadın: yüzde 48; erkek: yüzde 42).

Türkler için de aynı uluslararası ortalamada olduğu gibi kendi işini kurmakta en cazip neden bağım-
sızlıktır. İkinci sırada ikinci gelir olanakları, üçüncü sırada ise kişisel tatmin gelmektedir. Uluslararası 
ortalamada kişisel tatmini (yüzde 44) ikinci sırada ve ikinci gelir olanakları da (yüzde 37) üçüncü 
sırada yer almıştır. 
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 Arzu etme: yüzde 55,0, Sosyal baskıya karşı kararlılık:  yüzde 49.5, Uygulama: yüzde 47.3

16  Bir iş kurmanın uygulanabilirliği olarak algılanmaktadır: kadınların yüzde 42’si, erkeklerin yüzde 
52’si. Bir iş kurma arzusu:  kadınların yüzde 51’i, erkeklerin yüzde 59’u. Sosyal baskıya karşı 
kararlılık: kadınların yüzde 47’si, erkeklerin yüzde 52’si.

17  Douglas, E. J. & Shepherd, D. A. (2002). Self-employment as a career choice: Attitudes, entrepre-
neurial intentions, and utility maximization. Entrepreneurship Theory and Practice, 26(3), 81–90.

18  2013 ve 2014 yıllarında anket yapılan ülkeler için girişimciliğe karşı genel olumlu tutum benzer 
düzeylerde kalmıştır.

19  Kişi başına GSMH için veri kaynağı: 2014 Dünya Bankası verileri (http://data.worldbank.org/ in-
dicator/ NY.GDP.PCAP.CD).
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GİRİŞİMCİLİĞE KARŞI OLUMLU TUTUM 
VE GİRİŞİMCİLİK POTANSİYELİ

* Tabloda ülkeler olumlu tutumdan olumsuza doğru sıralanmıştır.

DANİMARKA
%96%45

NORVEÇ
%94%33

ÇİN
%91%62

MEKSİKA
%90%81

İSVEÇ
%90%38

ROMANYA
%54%26

AVUSTURYA
%51%29

BULGARİSTAN
%54%24

ESTONYA
%91%47

KOLOMBİYA
%90%77

BÜYÜK BRİTANYA
%84%41

HOLLANDA
%84%40

LETONYA
%83%51

GÜNEY AFRİKA
%79%53

FRANSA
%77%36

LİTVANYA
%83%48

SLOVENYA
%83%45

%89%43
FİNLANDİYA

%88%42
İSVİÇRE

%88%71
VİETNAM

%85%44
AVUSTRALYA

%85%58
BREZİLYA

%86%43
KANADA AbD

%86%51

MALEZYA
%76%48

BELÇİKA
%73%33

İTALYA
%73%42

RUSYA
%71%37

TAYLAND
%72%60

GLOBAL
%75%43

POLONYA
%71%38

HIRVATİSTAN
%61%25

MACARİSTAN
%61%35

ALMANYA
%60%25

SLOVAKYA
%55%33

UKRAYNA
%63%29

TÜRKİYE
%58%39

PORTEKİZ
%57%39

YUNANİSTAN
%69%52

İSPANYA
%69%37

İRLANDA
%68%37

JAPONYA
%63%13

HİNDİSTAN
%70%52

ÇEK CUMHURİYETİ
%66%37

KORE
%66%48

Girişimciliğe Karşı Olumlu Tutum

Girişimcilik Potansiyeli - Kendi İşini Kurmayı Düşünebilme

SORU: Girişimciliğe karşı tutumunuz nedir, kendi işinizi kurmayı düşünebilir misiniz?
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AİLEYLE DAHA FAZLA ZAMAN GEÇİRME, 
BOŞ ZAMAN YARATMA VE KARİYER 

TOTAL SONUÇ: % 22

% 23
% 21

% 13

EK GELİR OLANAĞI
TOTAL SONUÇ: % 33

% 35
 % 30

% 22

YAŞ GRUPLARI

35 – 49

>= 50

< 35

İŞVERENDEN BAĞIMSIZ OLMAK, 
KENDİ İŞİNİN PATRONU OLMAK

TOTAL SONUÇ: % 40

% 42
% 39

% 19

KİŞİSEL TATMİN, KENDİ DÜŞÜNCELERİNİ 
GERÇEKLEŞTİRME OLASILIĞI

TOTAL SONUÇ: % 32

% 33
% 31

% 16

İŞSİZLİĞE ALTERNATİF
TOTAL SONUÇ: 19

% 26
% 20 % 17

SORU: Size göre kendi işinizi kurmak için en cazip nedenler hangileridir?

BAĞIMSIZLIK VE KİŞİSEL TATMİN
TÜRKİYE BULGULARI
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51
%55
%49
%47

ULUSLARARASI
ORTALAMA

79 69
%85
%71
%81

%77
%67
%63

79
%94
%76
%68

HİNDİSTAN01. 70
%71
%77
%63

SLOVENYA08. 53
%64
%41
%53

DANİMARKA15. 49
%50
%44
%52

İSVEÇ23. 44
%45
%45
%42

PORTEKİZ31. 34
%42
%43
%28

UKRAYNA39.

73
%82
%67
%69

MALEZYA07. 53
%57
%43
%60

ABD14. 50
%47
%43
%59

KANADA22. 44
%46
%45
%42

İSPANYA30. 35
%27
%40
%37

AVUSTURYA38.

50
%54
%51
%44

İTALYA21. 44
%40
%39
%54

NORVEÇ29. 35
%42
%36
%27

BULGARİSTAN37.

ÇİN02. BREZİLYA09. 53
%48
%59
%51

HOLLANDA16. 48
%44
%45
%55

BÜYÜK BRİTANYA24. 44
%46
%49
%37

ESTONYA32. 32
%43
%30
%23

RUSYA40.

79
%89
%76
%72

TAYLAND03. 62
%66
%64
%55

TÜRKİYE10. 52
%62
%56
%38

ÇEK CUMHURİYETİ17. 47
%46
%44
%50

İSVİÇRE25. 41
%41
%42
%40

BELÇİKA33. 31
%26
%38
%29

ALMANYA41.

77
%89
%67
%75

VİETNAM04. 60
%82
%56
%41

LİTVANYA11. 52
%65
%51
%39

YUNANİSTAN18. 46
%53
%49
%37

SLOVAKYA26. 39
%29
%45
%42

FRANSA34. 29
%24
%28
%34

POLONYA42.

74
%76
%73
%73

GÜNEY AFRİKA05. 59
%85
%33
%60

KOLOMBİYA12. 52
%47
%53
%55

İRLANDA19. 45
%54
%38
%44

LETONYA27. 38
%39
%51
%24

ROMANYA35. 28
%18
%38
%28

HIRVATİSTAN43.

74
%85
%60
%76

MEKSİKA06. 54
%57
%62
%43

FİNLANDİYA13. 51
%54
%44
%56

AVUSTRALYA20. 44
%62
%37
%34

KORE28. 37
%38
%52
%22

MACARİSTAN36. 19
%29
%19
%8

JAPONYA44.

AMWAY GİRİŞİMCİLİK RUHU İNDEKSİ

İNDEX arZU eTMe UYGUlaMa KararlIlIK

SORU: Kendinizi düşündüğünüzde aşağıdaki ifadelerde mutabık mısınız?
             Girişimciliği arzu ettiğim bir kariyer fırsatı olarak düşünüyorum (arzu etme) 
             Ailem ve arkadaşlarım beni iş kurma kararımdan vazgeçiremezler (kararlılık)
             İş kurmak işin gerekli yetenek ve imkanlara sahibim (uygulama)
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BAŞARISIZLIK KORKUSU 
GİRİŞİMCİLİĞE ENGEL Mİ?
TÜRKİYE BULGULARI

Girişimci olmanın önündeki engeller

SORU: Size göre başarısızlık korkusu iş kurmak için bir engel midir? 
Cevabınız evet ise hangi nedenin en çok payı vardır?

yanıt yok

%45 %54

%1

EVET
HAYIR

İkinci bir şans verilmeme

%7
Arkadaşlarımın ve iş ortaklarımın 
önünde itibar kaybetmek

Hukuki sonuçlar, davalar

%7

%7

%10
Sorumluluk üstlenmekİflasa kadar varan

mali riskler

%19

Ekonomik kriz tehditi

%15

Ailemi hayal kırıklığına uğratmak 
veya ailemi kaybetmek

İşsizlik tehditi

%13

%11

Kişisel hayal kırıklığı, 
kendine güven kaybı

%15
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TOPLUMLAR NE KADAR
GİRİŞİMCİ DOSTU?
SORU: Ülkenizde politikayı, medyayı ve tanıdığınız insanları düşündüğünüzde yaşadığınız 
toplum genel olarak girişimcilere karşı ne derece dosttur?

DANİMARKA

GÜNEY AFRİKA

TAYLAND

BÜYÜK BRİTANYA

ÇİN

HİNDİSTAN

VİETNAM

İSVEÇ

HOLLANDA

AbD

MALEZYA

İSVİÇRE

NORVEÇ

AVUSTRALYA

İRLANDA

BELÇİKA

ESTONYA

RUSYA

POLONYA

TÜRKİYE

YUNANİSTAN

ULUSLARARASI ORTALAMA

ÇEK CUMHURİYETİ

FİNLANDİYA

AVUSTURYA

LETONYA

MEKSİKA

KORE

ALMANYA

LİTVANYA

UKRAYNA

FRANSA

İTALYA

HIRVATİSTAN

SLOVAKYA

BREZİLYA

İSPANYA

JAPONYA

KOLOMBİYA

SLOVENYA

MACARİSTAN

ROMANYA

KANADA

PORTEKİZ

BULGARİSTAN

%84

%78

%78

%75

%73

%73

%73

%70

%68

%67

%66

%66

%66

%65

%60

%58

%58

%56

%54

%53

%52

%50

%50

%50

%49

%49

%49

%48

%44

%44

%43

%43

%43

%37

%34

%33

%33

%30

%28

%24

%20

%19

%18

%16

%8
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Girişimciler sorumluluk almak ve başkalarına
ne yapacaklarını söylemek ister

Girişimciler insanlara yardım etmek ister

%73 %59

Girişimciler öne çıkmayı ve başkalarını etkilemeyi sever

%66
Girişimciler hiç kimse görmese bile, insanların 
her zaman kurallara uyması gerektiğini düşünür

%59

Girişimciler bir şeyler öğrenmeyi sever

%63
Girişimciler macera arar ve risk almak ister

%58

Girişimciler ülkelerinin güvenliğinin çok önemli
olduğunu düşünür

%62
Girişimciler tanımadıkları insanlar dahil herkes 
için adalet ister

%57

Girişimciler hayattan zevk almak ister

%61
Girişimciler gelenekçidir

%53

SORU: Girişimciler hakkındaki aşağıdaki ifadeleri benimsiyor musunuz?

GİRİŞİMCİLERİN KİŞİLİK 
ÖZELLİKLERİ - TÜRKİYE BULGULARI
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