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Öz
Çağların değişmesiyle teknolojide, insanların alışkanlıklarında ve yaşam biçimlerinde çeşitli gelişmeler
meydana gelmiştir. Bu gelişmeler çevreyi etkilemiş ve devamlılık için sürdürülebilirlik önemli hale
gelmiştir. Bu açıdan bakıldığında sürdürülebilir kalkınma kavramı; bugünün insanları için yeterli
kaynakları sağlayıp, gelecek nesiller için de bu kaynakların devamlılığının sağlan masını amaç edinen
bir ilke olarak karşımıza çıkmaktadır. Kadınlar da evlerinde gıdanın, temizliğin, düzenin devamlılığını
sağlamaktadır. Evlerine maddi anlamda da devamlılık sağlamak amacıyla iş hayatına atılmışlardır.
Kadınlar kendi istekleri doğrultusunda ve becerilerine yönelik işletmeler açmışlardır. Bu çalışmanın
amacı; kadın girişimcilerin sürdürülebilir kalkınma kavramı açısından hangi rolleri üstlendiğini, bu
kapsamda karşılaştıkları zorlukları ve önlerine çıkan fırsatları araştırmaktır. Çalışmanın evreni Türkiye’
de turizm sektöründe faaliyette olan kadın girişimcilerdir. Bu çalışma kapsamında Sinop ilinde turizm
alanında faaliyet gösteren kadın girişimciler incelenmiştir. Çalışmanın bulgularına göre kadınları
girişimci olmaya iten önemli etkenlerden biri maddi kazanç sağlayabilmektir. Deneyimsizlik kadınları
en çok zorlayan durumlardandır. Aile ve çevrelerinden gelen tepkiler ise kadın girişimcileri
etkilemektedir. Araştırmaya göre kadın girişimcilere devlet destekleri ve tanıtım için katkıların
artırılması gereklidir.
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Abstract
The change of eras has brought about various developments in technology, people's habits and
lifestyles. These developments have affected the environment and sustainability has become important
for continuity. Accordingly, the concept of sustainable development; It can be defined as a principle
that aims to provide sufficient resources for today's people and to ensure the continuity of these
resources for future generations. Women also provided the continuity of food, cleanliness and order in
their homes. They started their business life in order to provide financial continuity to their homes.
Women have opened businesses according to their wishes and skills. The aim of this study is; The roles
women entrepreneurs take by the concept of sustainable development, the difficulties they face in this
context and the opportunities they encounter. The population of study in Turkey are women
entrepreneurs working in the tourism sector. This study covered women entrepreneurs in the tourism
sector in the province of Sinop was examined.According to the findings of the study, one of the
important factors that direct women to become entrepreneurs is to gain financial gain. Inexperience is
one of the most difficult situations for women. Reactions from family and environment affect women
entrepreneurs. According to the research, it is necessary to increase the contributions for state support
and promotion for women entrepreneurs.
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