GENÇ GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNDE SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARININ(STK) ROLLERİNİN, İHTİYAÇ VE SORUNLARININ
ARAŞTIRILMASI

Doç.Dr. Nuray Atsan
Akdeniz Üniversitesi, IIBF, İşletme Bölümü
Merve Bilgen Çıktın
Akdeniz Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Giriş
Girişimcilik, yeni ürün ve hizmetlerin yaratılması için fırsatların araştırıldığı, analiz
edildiği ve hayata geçirildiği bir süreç olarak tanımlanabilir. Girişimcilik, insanların
istediklerini yapmalarına, tutkularını takip etmelerine olanak tanır. Girişimcilik
sadece işletmenin kendisi için önemli değildir. Bir ülkenin ekonomisinde büyük rol
oynar. Öncelikle yeni iş fırsatları yaratır. Bir girişimci bir işe başladığında, şirketi
kurmak için başkalarını işe alması gerekir. Bunun yanı sıra girişimcilik ekonomik
büyümeye neden olur. Girişimciler zenginlik sağlar. Yeni bir iş kurarken, girişimciler
ürünlerini önce düşük bir fiyata satma eğilimindedir. Böylelikle insanlar ürünü
tanımakta ve ürünü test etme ve düşük fiyata yüksek kaliteli bir ürün satın alma
fırsatına sahip olmaktadır. Bu sayede girişimcilik bir ülkenin ekonomisini geliştirir.
Bu nedenle, birçok hükümet kendi işini kurmak isteyen insanları bile
desteklemektedir. Ancak en önemli hususlardan biri şüphesiz ki girişimciliğin pazara
yeni ürünler ve fikirler getirmeye yardımcı olmasıdır. Girişimcilerin yaratıcı fikirleri
olmasaydı dünyamız kültür, bilim ve teknoloji alanlarında bugün olduğu kadar ileri
olamazdı.
Öte yandan, gençler içinde yaşadıkları toplumun geleceğidir ve dünyanın geleceğinin
de mirasçısıdırlar. Bir ülkede genç nüfus ne kadar eğitimli, üretken, yaratıcı ve
yenilikçi olursa, ülkenin o ölçüde gelişme ve ilerleme potansiyeli var demektir. Hangi
toplumda olursa olsun girişimcilik ilerleme göstergesidir. Bugünün ihtiyacı, gençlerin
büyük düşünmelerini ve hayal kurmalarını sağlayacak fırsatları sunmak ve
girişimciliğe niyet etmelerini desteklemektir. Bazı ülkelerde genç girişimciliği işsizlik
problemine ümit vaad eden bir çözüm yolu olarak tanınmakta ve başta devlet olmak
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üzere çeşitli kurumlarca aktif şekilde teşvik edilmektedir. Bu tür bir yaklaşımla genç
girişimciliği büyüyen ekonomilerin sürdürülebilirliğine katkı sağlayarak gençlerin
işgücüne entegre edilmesine imkan tanıyabilecektir.
Genç girişimciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasında girişimcilik
ekosisteminin bir paydaşı olan Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) rolü de gittikçe
önem kazanmaktadır. Ancak gerek ulusal gerekse uluslar arası literatürde genel olarak
girişimcilik özelde ise genç girişimciliğinde STK’ların rolünün araştırılması
konusunda araştırma eksikliği dikkat çekmektedir. Bu doğrultuda bu rapor
ANSİAD’ın Avrupa Birliği–Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu’nun
Desteklenmesi Hibe Programı (CSD – 5) kapsamında gerçekleştirdiği “Girişimciliğin
Ortak Dili” projesi çerçevesinde genç girişimciliğin desteklenmesi ve
yaygınlaştırılması doğrultusunda çalışan başta STK’lar olmak üzere çeşitli kurumların
rolüne, ihtiyaç ve sorunlarının tespit edilmesine yönelik olarak hazırlanmıştır.
Genç Girişimciliği
Literatürde pek çok girişimcilik tanımı yer almaktadır. Genç girişimciliği ele alan bu
raporun amaçları doğrultusunda Chigunta’nın (2017) “15-29 yaş arası gençlerin
“inisiyatif alma, yenilik, yaratıcılık, risk alma gibi girişimcilik özelliklerinin pratikteki
uygulaması ve ekosistemde başarı için gerekli uygun becerileri girişimcilik
faaliyetlerinde kullanması” şeklindeki tanımı benimsenmiştir.
Bugün küresel genç nüfus tarihin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdadır. 15-24
yaşları arasındaki yaklaşık 1.5 milyar genç nüfus, dünyanın çalışan nüfusunun dörtte
birini, dünyadaki işsizlerin ise yarısını temsil etmektedir. Covid 19 salgını ile birlikte
Türkiye ve Avrupa’da son dönemde artan işsizlik oranlarında genç nüfus önemli bir
yer tutmaktadır.
Eurostat’ın 2020 verileri Avrupa Birliğinde genel issizlik oranı %7.2 iken, 25 yaş altı
grubunda bu oranın %17’lere çıktığını göstermektedir. Türkiye’de ise TÜİK
verilerine göre genel işsizlik oranı %13.4 , 25 yaş altı gençlerde ise %26.1’dir. Yani
Türkiye’de genç işsizlik oranları AB ortalamasının da üstündedir.
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OECD’nin Bir Bakışta Eğitim 2020 raporu da benzer bir tabloya işaret etmektedir.
Rapora göre Türkiye’de 15-29 yaş arasında ne okula ne de işe giden gençlerin oranı
%28.8’dir. AB ortalaması %12, OECD ortalaması ise %13’dür.

Genç işsizlik verileri genç işsizliğin giderilmesine yönelik çözümlere olan ihtiyacı
göstermektedir. Bu açıdan bakıldığında girişimcilik faaliyetlerinin önemi de
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Son yıllarda dünyada ve Türkiye’de girişimcilik ve
spesifik olarak genç girişimciliği kalkınmada stratejik alanlar olarak belirlenmiştir.
Girişimcilik artan bir düzeyde genç insanlar için gelir yaratmada önemli bir araç ve
faydalı bir alternatif haline gelmektedir. Geleneksel kariyer yollarının önündeki
engeller arttıkça, gençlerin işgücü pazarına entegrasyonu ve yoksullukla mücadelede
genç girişimciliği ek bir yol olarak görülmeye başlanmıştır. Küresel demografik
eğilimler göz önüne alındığında, genç girişimcilerim sosyal ve ekonomik katkılarını
tanımak önemli hale gelmiştir. Girişimcilik genç insanların ekonomik potansiyelini
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açığa çıkarabilir. Üstelik gençlerin yenilik ve değişime yönelik doğal eğilimi
girişimcilik kariyer yolunu gençler için çok uygun bir kariyer yolu yapmakta ve
önlerindeki engellerin kaldırılması için toplumun doğru desteklerin verilmesi önem
kazanmaktadır.
Avrupa Birliğinin 2009’da kabul edilen ve 2010-2018 yılları arasında geçerli olan
“Gençlik Stratejisi” içinde genç girişimciliği genç istihdamı ile birlikte ana sekiz
eylem alanından biri olarak kabul edilmiştir (COM, 2009). Strateji gençlik alanında
Avrupa işbirliğinin çerçevesini çizmekte ve eğitim ve işgücü pazarında genç insanlara
fırsatlar sunmak ve gençlerin topluma aktif katılımını desteklemek ana amaçları
etrafında belirtilmiştir.
Genç girişimciliğin toplumların ilerlemesi üzerinde sosyal olduğu kadar kültürel ve
ekonomik etkisi de vardır. Girişimcilik fırsatları sunan ve girişimcilik niyetini teşvik
eden bir çevre/kültür oluşturmak uzun dönemli stratejilerin planlanmasını ve
uygulanmasını gerektirmektedir. Bunun yanı sıra girişimcilik ekosisteminin devlet,
endüstriler, sosyal kurumlar, eğitim kurumları, ve STK’ların işbirliği içinde
çalışmalarını gerektirmektedir. Bu işbirliği çerçevesinde
-Genç girişimcilik için destekleyici bir çevre yaratmak
-Doğrudan genç girişimciliğini hedefleyen ulusal enstrümanlar ve programları
uygulamak
-Gençler arasında girişimcilik zihniyeti, tutum ve kültürü destekleyecek
-Gençlere girişimcilik faaliyetleri konusunda bilgi, eğitim, tavsiye, koçluk ve
mentörlük sunmak
- genç girişimcilerin girişimlerini kurabilmeleri için finansal kaynaklara erişimlerini
kolaylaştırmak
-girişimcilik fikirlerinin uygulanması için gençlere yapısal destek ( ofis, hizmetler
gibi) sağlamak önemli hale gelmiştir.

Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) Girişimcilik Sürecindeki Rolü
Girişimciliğin desteklenmesi konusu tüm dünyada gerek ülkelerin gerekse şehir ve
bölgelerin ekonomik gelişimin temel unsuru olarak kabul görmektedir. Bu nedenle
“girişimcilik” ve “girişimcilik ekosistemi” söylemleri son yıllarda derdi girişimcilik
olan herkesin diline pelesenk olmuş durumdadır. Ekosistem kavramı biyolojiden
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gelen bir kavram olarak yaşayan organizmaların fiziksel çevre ile olan etkileşimlerini
ifade eder. Ekonomik bağlamda kullanılan biçimiyle ekosistem, girişimciliğin bir
boşlukta tek başına var olmadığını çevresel koşullardan ayrı düşünülemeyeceğini
anlatır.

Girişimciler, birbiriyle etkileşim içinde bulunan birçok unsurun bulunduğu bir çevre
içinde var olmaktadır. Amerika’da Babson Üniversitesinde girişimcilik alanında
çalışan ve 2010 yılında Harvard Business Review dergisinde yayınladığı “Girişimcilik
Devrimi Nasıl Başlatılır” başlıklı makalesinde girişimcilik ekosistemini analiz eden
Prof. Daniel Isenberg, girişimciliği etkileyen sosyal ve ekonomik çevresel unsurları
Kültür, İnsan Sermayesi, Piyasalar, Yasal Çerçeve ve Politikalar, Finansman,
Destekleyici Kurumlar ana başlıkları olarak belirlemiştir. Bu unsurları temsil eden
kişiler ve örgütler ise girişimcilik paydaşlarıdır. Örneğin devlet, üniversiteler,
girişimciler, büyük işletmeler, yatırımcılar, bankalar, sosyal liderler, sivil toplum
örgütleri, kamu kurumları, yerel medya yeni girişimlerin ortaya çıkmasında rol
oynayan paydaşlardandır. Bu paydaşların her birinin gücü ve aralarındaki işbirliği,
başarılı girişimciliğin oluşması için ihtiyaç duyulan kolaylaştırıcı zemini
sağlamaktadırlar.
Girişimcilik ekosisteminin önemli paydaşlarından biri de Sivil Toplum Kuruluşlarıdır.
Son on yılda, Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK'lar) kalkınmadaki rolü geniş çapta
kabul görmüştür. STK'lar, yerel insan ve fiziksel kaynakların seferber edilmesinde ve
uygun girişimcilik ortamının yaratılmasında ve yeni fırsatlar üretilmesinde katalizör
bir rol oynamaktadır. Mikro işletme sektörüne yapılan bu katkı, devletleri ekonomik
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kalkınma sürecini hızlandırmak için STK'ların desteğini aramaya itmiştir. Genç
Girişimciliğinin Geliştirilmesi alanında STK'ların rolü de gittikçe önem
kazanmaktadır. STK'lar, gençler arasında girişimcilik ruhunu teşvik etmede ve
beslemede daha büyük bir role sahiptir. Genç girişimciliği hareketini başarılı kılmak
için bütüncül bir yaklaşım gereklidir.
Sivil Toplum Kuruluşları (STK'lar), hükümetlerin çeşitli kalkınma programlarının
uygulanmasında bir köprü görevi görürler. Hazırlıksız girişimcileri eğiterek ve yardım
ederek işlerini geliştirmelerine destek olabilirler. Ayrıca STK'lar, girişimciler olarak
gençler için işbirlikçi platformlar olarak önemli bir role sahiptir. Bireyler, projeler ve
firmalar arasındaki hiyerarşik olmayan ağ kurma ve işle ilgili işbirliklerinin
arenalarıdır. Bu aynı zamanda, sistemik işbirliği ve rekabet modellerinin üzerinde
ortaya çıkabileceği "kümelenme kuluçkaları" olarak hizmet edebilecekleri anlamına
da gelmektedir. STK’ların temel fonksiyonları; tamamlayıcılık, bilgi transferi, genç
girişimcilerin
hayatta
kalmasını
sağlayacak
projeleri
hazırlamak
ve
gerçekleştirmektir.

Araştırmanın Yöntemi
Bu çalışmada genç girişimciliğini geliştirme ve yaygınlaştırmada başta STK’lar
olmak üzere çeşitli kurumların üstlendikleri rollere, ihtiyaç ve işbirliği yapma
konusunda yaşadıkları sorunlara ilişkin bir tespit çalışması yapılmasını amaçlanmıştır.
Bu doğrultuda iki araştırma sorusuna cevap aranmıştır. Bunlar;
-STK’ların ve ilgili diğer kurumların Genç Girişimciliğin Geliştirilmesi ve
Yaygınlaştırılmasındaki Rolü ve Yaşadıkları Sorunlar Nelerdir? ve
-Kurumlar arası İşbirliği Nasıl Geliştirilebilir? sorularıdır.
Çalışmada nicel bir araştırma yöntemi benimsenmiş ve literatürden yararlanılarak bir
anket formu geliştirilmiştir. Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde
demografik sorular, ikinci bölümde ise araştırma sorularına yönelik çoktan seçmeli ve
açık uçlu sorular yer almıştır.
Anket formu ülkemizde genç girişimciliği ile ilgili çalışmaları olan farklı kurumların
temsilcilerine uygulanmıştır. Bunun için kartopu örnekleme yöntemi kullanılmış ve
100 kişilik bir örneklem grubuna erişilmiştir.
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Bulgular
Araştırmaya katılan kurumları yoğunluk sırasıyla % 31 STK’lar, %25’i Kamu
kuruluşları, %17’sini TTO’lar, %8’i kuluçka ve ön kuluçkalar, %7’sini teknokentler
ve kalan kısmını ise girişimcilik alanında faaliyet gösteren diğer merkez ve kuruluşlar
oluşturmaktadır.

Katılımcı kurumların faaliyet süreleri incelendiğinde 16 kurumun 15 yıl ve
üzerinde faaliyet gösterdiği, 14 kurumun 10 ile 15 yıl aralığında faaliyet gösterdiği,
17 kurumun 5 ile 10 yıl aralığında faaliyet gösterdiği ve 53 kurumun ise 1 seneden
fazla 5 yıldan az bir süredir faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Bu kurumların
kuruluş itibariyle %54’ü ulusal, %32’si uluslararası ve %12’i yerel bazda
faaliyetlerini yürütmektedirler.
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Ankete katılım sağlayan kurumların Genç Girişimciliğinin geliştirilmesi ve
özendirilmesine yönelik hangi alanlarda ne tür faaliyetler yürüttükleri sorulduğunda
kurumların %78’nin girişimcilik becerilerini geliştirici eğitimler, söyleşiler ve
konferanslar düzenlediği, %47’sinin mentorluk hizmeti sağladığı, %37’sinin iş fikri/iş
planı yarışmaları düzenlemek, %33 çalışma alanı sağlama ve % 31’i uluslararası
işbirliği oluşturmak, %29’u yatırımcı bulmak konusunda faaliyetlerini yoğunlaştırdığı
tespit edilmiştir. Bu faaliyetlerin yanında görece daha az yürütülen faaliyetler ise ön
kuluçka/kuluçka hizmeti sunmak, okullarda girişimcilik kulüpleri kurmak ve destek
vermek olduğu tespit edilmiştir.
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Araştırmaya katılan kurumlar genç girişimciliği ile ilgili çalışmaları kapsamında
deneyimledikleri sorun ve zorlukları en yüksek önem derecesinden en düşüğe doğru
sıralamışlardır. Yaşanan sorunlar arasında ilk sırada % 78 oranıyla finansal
kaynakların yetersizliği yer almıştır. İkinci sırada %77 oranıyla kurumlar arasında
koordinasyon eksikliği ve üçüncü sırada %53 oranıyla girişimcilik alanında yetişmiş
kalifiye personel eksikliği konularında hem fikir oldukları ortaya çıkmıştır. Bunlarla
birlikte % 47 oranıyla aktif ve gönüllü çalışan sayısındaki yetersizlik, % 43 oranıyla
deneyim eksikliği ve %38 oranıyla devlet desteklerinin eksikliği dikkat çeken diğer
sorunlardır. Ayrıca yönetsel problemler, aynı programların tekrarlanması, geniş
amaçlara sahip olma ve kurumlar arası rekabet gibi sorunlar da yaşandığı tespit
edilmiştir.

Diğer yandan katılımcılara genç girişimciliğini geliştirmek ve yaygınlaştırmak için
faaliyet gösteren kurumların işbirliği açısından ne tür sorunlar yaşanabildiği de
sorulmuştur. Katılımcıların bu konudaki görüşleri şu şekilde özetlenebilir:
“kurumların önceliklerinin belirsizliği” % 62, “kurumlar arası bilgi akışının
olmaması” %58 ve “işbirliği halinde kurumlar arasındaki rol ve sorumlulukların
belirsizliği” %57 oranıyla diğerlerine göre yüksek önem düzeyiyle ilk sıralarda yer
almıştır. Tespit edilen diğer işbirliği konusundaki sorunlar ise; kurumların yapıları ve
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işleyişlerindeki farklılıklar, kurumların birbirini tanıması, kurumlar arası güven
eksikliği, kurum liderlerinin işbirliğine yanaşmamasıdır.

Sorun tespitinin ardından katılımcılara kurumlar arası işbirliğinin nasıl
geliştirilebileceğine ilişkin açık uçlu bir soru yöneltilmiştir. Bu açık uçlu soruya
verilen cevaplardaki örüntüler; katılımcıların en çok;
•

Kurumlar arası koordinasyon mekanizmalarına ihtiyacını

•

Çok paydaşlı ortak akıl platformları ihtiyacını

•

Sürekli iletişim, ortak toplantı ve networking faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
gerekliliğini

•

STK’ların tekil faaliyetler yerine biraraya gelerek daha kapsamlı çok paydaşlı
faaliyetler gerçekleştirmeleri ihtiyacını vurguladıklarını göstermektedir.

Araştırmaya katılan kurum temsilcilerine yönetilen bir başka soru, “Avrupa
Birliğindeki Kamu ve Özel Kurumlarla İş birliği Olup Olmadığı”dır. Bu soruya 22
kurum “evet” cevabı ile işbirlikleri olduğunu, 78 kurum ise “hayır” cevabı ile
herhangi bir işbirliğine sahip olmadıklarını beyan etmiştir. Özellikle girişimcilik
alanında Uluslararası işbirliklerinin ön plana çıktığı son günlerde, anketin işbirliği
parametrelerinde girişimciler için sağlanan faaliyet ve fırsatların yaratılmasında önem
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derecesi yüksek olan işbirlikleri alanı için Avrupa Birliğindeki kuruluşlarla
gerçekleştirilen işbirliğinin görece düşük kaldığı tespit edilmiştir.

Avrupa Birliğindeki Kamu ve Özel Kurumlarla işbirliği geliştiren kurumlar daha çok
AB projelerinde partnerlik, söyleşi, konferans ve eğitim programları düzenleme,
teknoloji transferi, yatırımcı ve fon bulma, benchmarking, Erasmus+ projesine
partnerlik, kuluçka programları ve boothcamplar düzenlemek ve ticari hizmet sunmak
şeklinde işbirlikleri olduğunu ifade etmişlerdir. İşbirliği geliştiremediğini belirten
kurumlar ise bunun nedenleri olarak en sık bilgi, iletişim ve fon eksikliğini,
kurumlarının yeni olması nedeniyle deneyim eksiklikleri olduğunu, insan kaynağının
hem sayı hem nitelik bakımından yetersiz oluşunu, uluslar arası işbirliği geliştirmenin
kurumlarının amaçları arasında olmayışını belirtmişlerdir. Ayrıca bazı kurumların
uluslar arası işbirliği geliştirme yetkinliğini geliştirmek istedikleri yönleri olarak
değerlendirdikleri de tespit edilmiştir.
Anketin Avrupa Birliği Ülkelerinde Uygulanması Süreci ve Özet Sonuçlar
STK’lar olmak üzere çeşitli kurumların genç girişimciliğinin geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması konusundaki rolüne, ihtiyaç ve sorunlarının tespit edilmesine
yönelik olarak hazırlanan anket formu, “Girişimciliğin Ortak Dili” Projesinin ana
paydaşı İtalyan Associazione Joint kurumunun inisiyatifiyle Avrupa Birliğindeki
çeşitli kurum ve kuruluşlara da uygulanmıştır. Örneklem büyüklüğü (27 kurum
temsilcisi) genelleme ve Türk örneklemi ile kıyaslama yapmaya uygun bir büyüklükte
olmadığı için sonuçlar şu şekilde özetlenebilecektir :
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Katılımcıların 11’i STK, 9’u genç girişimci firması, 7’si Kuluçka/Önkuluçka
temsilcisidir. Katılımcı kurumlar en az 1 en fazla 40 yıl olmak üzere ortalama 15
yıldır faaliyet göstermektedirler. Katılımcı kurumların en sık girişimcilik becerilerini
geliştirici eğitimler, söyleşiler ve konferanslar düzenledikleri (%66), genç
girişimcilere danışmanlık sundukları (%48), farkındalık etkinlikleri düzenledikleri
(%40), iş fikri/iş planı yarışmaları düzenledikleri (%29) tespit edilmiştir. Katılımcı
kurumların genç girişimciliğini geliştirme ve yaygınlaştırma faaliyetleri sırasında
yaşadıkları sorunlar arasında ilk sırada finansal kaynakların yetersizliği (%44) ve
kurumlarca yürütülen programların birbirine benzemesi (%44) yer almıştır. Bu
sorunları sıklıkla yetişmiş kalifiye personel eksikliği (%33), kurumların çok geniş
amaçlara sahip olmaları (%33), kurumlar arasında koordinasyon eksikliği (%29) ve
kötü yönetim (%29) izlemektedir. Genç girişimciliğini geliştirmek ve yaygınlaştırmak
için faaliyet gösteren kurumların işbirliği açısından ne tür sorunlar yaşanabildiği
konusunda katılımcıların görüşlerine bakıldığında,
kurumların önceliklerinin
belirsizliği (%37) ve kurumlar arası bilgi akışının olmaması (%37) ilk sırada yer
almıştır. Bunları örgütsel amaçların çeşitliliği (%29), kurumlar arası güven eksikliği
(%29), kurumların kaynaklarının yetersizliği (%29) ve diğer kurumları tanımama
(%29) faktörleri izlemiştir. İşbirliğini sağlamak için neler gerekli şeklinde sorulan
açık uçlu soruya verilen cevapların örüntülerinde adanmışlık, sosyal medya ve
Linkedin gibi kanallarda daha fazla görünürlük, koordinasyonu sağlayacak çatı
kurumlara ihtiyaç ön plana çıkmaktadır.

Sonuç
Bu rapor ANSİAD’ın Avrupa Birliği–Türkiye Arasındaki Sivil Toplum Diyaloğu’nun
Desteklenmesi Hibe Programı (CSD – 5) kapsamında gerçekleştirdiği “Girişimciliğin
Ortak Dili” projesi çerçevesinde genç girişimciliğin desteklenmesi ve
yaygınlaştırılması doğrultusunda çalışan başta STK’lar olmak üzere çeşitli kurumların
rolüne, ihtiyaç ve sorunlarının tespit edilmesine yönelik olarak hazırlanmıştır.
Çalışmanın sonuçları hem faaliyetlerin yürütülmesinde hem de işbirliğine yönelik
sorunlar teyit etmektedir. Fakat bu sorunların çözülmesi konusunda isteklilik ve öneri
getirme kabiliyetinin de yüksek olduğu tespit edilmiştir. Özellikle kurumların genç
girişimcilik faaliyetlerinin uyumlaştırılması ve bu konudaki şemsiye/çatı işlevi
görecek platformlara ihtiyaç özellikle vurgulanmıştır.
Ayrıca bu çalışmanın konuyla ilgili yapılan ilk nicel bir çalışmalardan biri olması
dolayısıyla, sonuçlarının yayınlanmasıyla hem literatüre hem de sahadaki
uygulayıcıları katkı yapması umulmaktadır.
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