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Kişiliğin Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi: 
Üniversiteli Gençler Üzerine Bir Uygulama

The Effect of Personality on Entrepreneurship 
Intention: An Application on University Youth

Özet
Bu çalışmada üniversite öğrencilerinin girişimsel öz-yeterlilik özellikleri ile kişilikleri arasındaki ilişki araştırıl-
maktadır. Bu amaç doğrultusunda Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri arasından
rassal olarak seçilen 250 öğrenciye, Eysenck Kişilik Anketi, Girişimci Öz Yeterlilik Ölçeği ve bazı sosyo-demogra-
fik sorulardan oluşan bir anket uygulanmıştır. Bu çalışma sonucunda, dışa dönüklük kişilik boyutunun; “yeni
ürün ve pazar fırsatları geliştirmek”, “yenilikçi bir çevre oluşturmak”, “yatırımcılarla ilişkileri başlatmak”, “temel
amacı tanımlamak”, “beklenmedik zorluklarla baş etmek” ve “temel insan kaynakları geliştirmek” boyutları ile po-
zitif yönlü ve anlamlı bir ilişki içinde olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca nörotisizm kişilik boyutunun “yenilikçi bir
çevre oluşturmak” ve “yatırımcılarla ilişkileri başlatmak” boyutları ile negatif yönlü ve anlamlı bir ilişkide olduğu
bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kişilik, Girişimcilik niyeti, Girişimsel özyeterlilik, Üniversite gençliği, Dışadönüklük

Abstract
This study aimed to investigate the relationship between personality characteristics and entrepreneurial self-effi-
cacy among university students. The sample was composed of 250 university students who were randomly chosen.
In the study we used Eysenck Personality Questionnaire and Entrepreneurial Self-Efficacy Scale. According to the
results obtained from the research, it is found that the personality dimension of extraversion has a positive and sig-
nificant correlation with the dimensions of the Entrepreneurial Self-Efficacy Scale: “developing new product and
market opportunities”, “building an innovative environment”, “initiating investor relationships”, defining core
purpose”, “coping with unexpected challenges” and “developing critical human resources”. Otherwise, neuroti-
cism personality dimension has a significant negative correlation with “building an innovative environment” and
“initiating investor relationships”.

Keywords: Personality, Entrepreneurship intention, Entrepreneurial self-efficacy, University youth, extraver-
sion 
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1. GİRİŞ

Küreselleşme ile birlikte değişen rekabet
koşulları günümüzde birçok ülkenin ekono-
mik ve sosyal sorunlar yaşamasına neden ol-
maktadır. Bu sorunların başında ise, yeterli
istihdamın yaratılamaması ya da kişilerin
kendi girişimlerini hayata geçirememesi gel-
mektedir. Girişimciliğin istihdam sorununa
bir çözüm olabileceği noktasında, Avrupa
ülkelerinde yapılan araştırmalar, yaratılan
istihdamda girişimciliğin büyük payının ol-
duğunu göstermiştir (TÜSİAD, 2002:40). Ör-
neğin EUROSTAT tarafından yapılan bir
araştırmada, 2005 yılında Avrupa Birliği’nde
19,6 milyon girişim işletmesi olduğu, bu iş-
letmelerin 85 milyon civarında istihdam ya-
rattığı ve 3 trilyon doların üzerinde bir
ekonomik katkı sağladığı sonucuna ulaşıl-
mıştır (Schmiemann, 2008:1). Diğer yandan
ABD’de yapılan çalışmalarda da benzer bul-
gulara rastlanmıştır. Örneğin ABD’de 1965–
1985 dönemi aralığında nüfus 129
milyondan 180 milyona çıkmış ve bu dö-
nemde çalışan sayısı da 71 milyondan 106
milyona yükselmiştir. Bu 20 yıl içinde yara-
tılan 35 milyon kişilik istihdam artışının 24
milyonu, 1974–1985 yılları arasında kurulan
yeni işletmelerden kaynaklanmaktadır
(Drucker, 2007:1-2). Ayrıca diğer ülkelerde
yapılan ulusal tabanlı araştırmalarda da, gi-
rişimciliği destekleyen ülkelerin, işsizlikle
mücadelede önemli yol kat ettiği rapor edil-
miştir (Sondakh ve Rajah, 2006: 233). Nite-
kim Türkiye’de de girişimcilerin
oluşturduğu ekonomi, üretilen katma değe-
rin %37,7’sini oluşturmaktadır (OECD,
2005:18).

Modern tanımına bakıldığında girişimci,
risk alarak yenilik yapan kişidir. Diğer bir
ifade ile girişimci, fırsatları takip eden ve on-
ları bulduğunda her tür riski alarak amacını
gerçekleştirmeye çalışan kişi olarak tanım-
lanmaktadır (TÜSİAD, 2002:33). Bir başka ta-
nıma göre ise girişimci, mal veya hizmet
üretmek ya da pazarlamak için üretim fak-
törlerini (doğal kaynaklar, işgücü ve ser-
maye) bir araya getiren, kar amacı güden ve
zarar olasılığını göze alan kişi olarak tanım-

lanmaktadır (Sabuncuoğlu ve Tokol, 2009:5).
Dolayısıyla girişimcilik, çağımızın yükselen
bir değeri durumundadır. Özellikle girişim-
ciliğin bir sonucu olarak kurulan yeni işlet-
meler, istihdamı arttırma imkânları
nedeniyle, günümüzün ekonomik yapısının
etkin aktörleri olarak ortaya çıkmaktadırlar.
Bu bakımdan dünya ekonomisinde görülen
yeniden yapılanma sürecinin ateşleyici un-
surunu da, kuşkusuz girişimciler oluştur-
maktadır. Yaratıcılıktan yeniliğe, atak
olmaktan cesarete, risk almaktan hayalciliğe
kadar çeşitli sıfatlarla anılan girişimciler,
toplumsal ve iktisadi değişimin motorize
gücü olarak karşımıza çıkmaktadırlar (Aytaç
ve Ömer, 2007:102).

Girişimciliğin istihdam sorununa çö-
zümü noktasından hareketle birçok ülkede
girişimcilik faaliyetleri teşvik edilmektedir.
Yasal, kültürel, sosyal ve ekonomik açıdan
pek çok faktör girişimcilik üzerinde etkili ol-
maktadır. Diğer taraftan, girişimcilik konu-
sunda üzerinde önemle durulan faktörden
biri de girişimci kişiliktir.

2. GİRİŞİMCİLİK VE KİŞİLİK

Kişiliğin girişimcilikle ilişkisi konusunda
birçok araştırmacı hemfikir olmakla beraber,
hangi kişilik tipinin girişimcilikte belirleyici
olduğu noktasında farklılıklar ortaya çıka-
bilmektedir. Çalışmanın ilerleyen kısımla-
rında ortaya konulduğu üzere bu konuda
farklı düşünceler söz konusudur.

Girişimci kişiliği oluşturan başlıca unsur-
lar incelendiğinde, yapılan birçok çalışma
başarılı girişimci karakterinin ana unsuru-
nun yaratıcılık olduğunu önemle vurgulan-
maktadır (Lee ve diğ., 2004:881).
Schumpeter’in de ifade ettiği gibi girişimci
“yıkıcı yaratıcılık” görevini üstlenmiştir. Ya-
ratıcılık girişimcilik ile beraber kullanıldı-
ğında, fark yaratan fikirleri ve buluşları
değerlendirerek, pazara sunmayı ifade eder
ve bu şekliyle yenilikçi özelliğe sahip orga-
nizasyonlar, kendilerini hızla değişen şart-
lara uyarlama ve rekabet üstünlüğünü elde
etme şansına sahiptirler (İlter, 2008:40-42). 
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Fark yaratan fikirleri yeni bir şekilde ileri
sürdükten sonra girişimci, yeterli riski üstle-
nebilmelidir. Başarılı girişimci, risk düzeyini
potansiyel kazançlara göre ayarlayabilen ve
belirsizlik yönetim kapasitesi yüksek olan
bireyler olarak tanımlanmaktadır (Brindley,
2005:146). Benzer şekilde Cantillon’un giri-
şimcilik tanımının bel kemiğini de risk alma
davranışı oluşturmaktadır (Carsrud ve
Brannback, 2007:7). Genel kanı, risk alma tu-
tumunun, girişimcileri girişimci olmayan-
lardan ayıran en önemli özellik olduğu
yönündedir, hatta bazı yazarlara göre risk
alma davranışı, girişimcileri yöneticilerden
ayırt eden en önemli özellik olarak vurgu-
lanmaktadır (İlter, 2008:38).  

Bir diğer önemli kişilik özelliği ise “öz-
güven” olarak tanımlanmaktadır. Buna göre
özgüven, bireyin kendisiyle ilgili iyi duygu-
lar taşıması sonucunda, kendisini iyi hisset-
mesi, kendisinden memnun olması ve hiçbir
olumsuzluğun kendisine zarar vermeyece-
ğine inanması sonucunda ortaya çıkan his-
ler olarak tanımlanmaktadır (Cansız 2007:
60). Stratejik düşüncenin öne çıktığı yeni-
dünya düzeninde girişimciler, günlük ha-
yatta faaliyette bulunurken aynı zamanda
çevrelerinde meydana gelen değişmelere
ayak uydurmak durumundadır. Bu süreç
içinde girişimciyi öncü olmaya iten kişilik
özelliği özgüvenidir. Böylelikle kendine ve
yaptığı işlere güvenen girişimci, risk üstle-
nir ve yenilikçilik açısından ile fark yaratır
(Odabaşı, 2005:25; Oosterbeek ve diğ.,
2010:446-447). 

Diğer taraftan, liderlik, girişimci kişiliğin
önemli bir parçası olarak değerlendirilmek-
tedir. Lider, bireyleri hedeflere yönlendiren
ve gruplar arasında iletişimi kurmaya çalı-
şan kişi olarak tanımlanmaktadır. Kimi ya-
zarlar ise lideri “olumsuz olaylardan bir
anlam bulabilme ve en zorlayıcı koşullardan
ders çıkarabilme yeteneği olan kişi” olarak
da tanımlamaktadır (Bennis ve Thomas,
2005:152). İnsanların büyük bir çoğunluğu
dürüst, ileri görüşlü, ilham veren ve yete-
nekli liderlere hayran olur ve böyle liderlerin
takipçisi olmak isterler (Kutanis ve Alpaslan,

2007:26). Lider; büyük resmi saptamak, ger-
çekler, deneyimler ve zekâdan hareketle
doğru yargılamayı adil bir şekilde yapmak,
yaratıcılık, yenilikçilik ve muhtemel fırsat-
ları görmek, mevcut fırsatlardan hareketle
mantıklı süreçleri izlemek, yüksek verimli-
lik ve etkinlik sağlayacak kararlar vermek
gibi aşamaları takip etmektedir. Dolayısıyla,
bir girişimcide bulunması gereken anahtar
özeliklerden biri de liderliktir. Nitekim giri-
şimci, Schumpeter tarafından (Schumpe-
ter’in girişimcilik kavramı üzerinde önemle
durduğu unsur yenilikçiliktir) sosyoekono-
mik gelişmenin yenilikçi lideri olarak ta-
nımlanmaktadır (Tiryaki, 2005:35).

Girişimci kişilik kavramı incelendiğinde
daha önce de belirtildiği gibi yenilikçi, risk
alabilen, özgüveni yüksek ve liderlik özel-
likleri öne çıkan bireyler akla gelmektedir.
Ancak yalnızca bu özelliklere sahip olmak
girişimcinin başarılı olmasını sağlamaya yet-
memektedir. Başarılı girişimciyi güdüleye-
cek kişilik faktörlerinin dışında bir takım
unsurlar vardır ve bu unsurlar literatürde
yeni fırsatların farkına varma (Baum ve diğ.,
2007:3), uygun personel politikası geliştirme
(Baum ve diğ., 2007:4; Morrison, 2000:62),
risk alabilme, özgüven sahibi olma (Ooster-
beek ve diğ., 2010:446), vizyon sahibi olma,
yeni ürün ve hizmet geliştirme (Chen ve
diğ., 1998:300; Krueger, 2000:5), finansal kay-
naklara yakın olma (Taylor ve Newcomer,
2005:24), yenilikçi çevre yaratma (Baum ve
diğ., 2007:1) ve beklenmedik zorluklar ile
başa çıkma (De Noble ve diğ., 1999) olarak
ele alınmaktadır.

Diğer taraftan, baskın kişilik tiplerinin gi-
rişimcilik ile ilgisi incelendiğinde ise, dışa-
dönüklük, nörotisizm ve psikotisizm olmak
üzere üç kişilik tipinin öne çıktığı görülmek-
tedir (Shane, 2003; Johnston ve diğ., 2010).
Dışa dönüklük, sosyalliği ve dürtüselliği
temsil etmektedir. İnsanlarla iletişimi seven,
girişken ve yalnız olmaktansa insanlarla ol-
mayı tercih eden birey dışadönük olarak ta-
nımlanmıştır (Eysenck, Eysenck 1975). Bu
nedenle dışadönük kişilerin girişimci kişiler
olması beklenmektedir. Yapılan araştırmalar
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da bunu desteklemektedir. Örneğin Wooten
ve diğ. (1999) şu anda girişimci olan ve ol-
mayan bireylerin önceki tutumlarını karşı-
laştırdıklarında, şimdiki girişimcilerin kendi
işlerini kurmadan önce de (şu anda girişimci
olmayanlara kıyasla) daha sosyal bireyler ol-
duğu sonucuna ulaşmıştır.  Nitekim bu
sonuç, dışa dönüklük ile girişimcilik ara-
sında kuvvetli bir bağ olduğuna dikkat çek-
mektedir. Benzer bir sonuç da Roberts’in
(1991) yaptığı araştırmadan elde edilmiştir.
Buna araştırmadan elde edilen sonuçlara
göre, ileri teknoloji üzerine uzmanlaşmış ve
şu anda kendi işini kurmuş bireyler, başka-
ları adına iş yürüten ileri teknoloji uzmanla-
rından daha dışadönüktür (Shane, 2003: 98).

Nörotisizm ise, duygusal tutarsızlığı veya
aşırı tepkiselliği temsil etmektedir. Bu kişi-
lerin kaygılı, depresif, gergin, çekingen, aşırı
duygusal ve düşük öz-güvenli olabileceği
belirtilmektedir (Eysenck, Eysenck, 1975).
Girişimci olmak ise, beraberinde duygusal
denge sahibi olmayı gerektirmektedir. Nite-
kim girişimcilerde strese karşı tolerans, ağır
iş yükü ile baş etme, risk alma, kimi zaman
sosyal baskı, finansal zorluklarla baş etme ve
kendi işletmelerinin işleyişi ile ilgili sürekli
olarak baskı altında olma durumu söz ko-
nusudur. Dolayısıyla, nörotisizm kişilik ti-
pine sahip olan kişilerin girişimci olmaları
büyük bir dikkat gerektirmektedir (Shane,
2010: 155).

Son olarak psikotisizm ise, soğuk, mesa-
feli, saldırgan, güvensiz, duygusuz, empati
kuramama ve diğer insanlara karşı duyar-
sızlık gibi daha çok sıra dışı kişilik özellikle-
rini temsil etmektedir (Eysenck, Eysenck,
1975). Diğer yandan psikotik kişiliğe sahip
bireylerin yüksek sanatsal (müzik, resim,
yazı) yaratıcılığa sahip oldukları da bilin-
mektedir. Bu kişiler yaratıcılıklarını toplum-
dan soyutlanarak gerçekleştirmektedir
(Shane, 2010: 146-147). Diğer bir ifade ile bu
kişiliğe sahip bireylerin yaratıcılıkları giri-
şimci olmak adına değil, sanatsal yaratıcılık
adına gerçekleşmektedir. Girişimci olmak
beraberinde yüksek yaratıcılık gerektirse de

tek başına yaratıcı olmak ağır iş yükü ile baş
etme, risk alma, finansal zorluklarla baş
etme gibi değerlerden yoksun olarak başa-
rıya ulaşamamaktadır. Dolayısıyla, bu kişi-
lik tipine sahip olan bireylerin girişimci
olmaları yaratıcılıkları ile diğer özelliklerini
iyi bir şekilde harmanlamasını gerektirmek-
tedir.

3.UYGULAMA

3.1. Amaç
Bu çalışmanın amacı üniversite öğrenci-

lerinin girişimci öz-yeterlilik özellikleri ile
kişiliklerinin ilişkili olup olmadığı araştır-
maktır. Bu amaç doğrultusunda Uludağ
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakül-
tesinde 2010-2011 güz döneminde eğitim
gören birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü
sınıf öğrencileri arasından 250 kişi rassal ola-
rak seçilerek anket uygulanmıştır. Elde edi-
len anketlerden 25’i eksik veri içerdiği için
kapsam dışında bırakılmış ve analizler 225
kişi üzerinden gerçekleştirilmiştir.

3.2. Yöntem 
Çalışmada kullanılan anket formu üç bö-

lümden oluşmaktadır:

Kişisel bilgi formu: Anket formunun ilk bö-
lümünde öğrencilere ait yaş, cinsiyet ve sınıf
gibi demografik bilgiler yer almaktadır.

Eysenck Kişilik Anketi - Gözden Geçirilmiş
Kısaltılmış Formu (EKA-GGK): Eysenck Ki-
şilik Anketi (Eysenck ve Eysenck, 1975) ve
aynı anketin kısa formunu (48 madde) (Ey-
senck ve diğ., 1985) uzun bir ölçek olarak
gören Francis ve diğerleri (1992) gözden ge-
çirerek EKA-GGK’yı oluşturmuşlardır. Öl-
çeğin Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik
çalışması Karancı ve diğerleri (2007) tarafın-
dan yapılmıştır. Anket 24 madde olup kişi-
liği, dışadönüklük, nörotizm ve psikotizm
olmak üzere 3 ana faktörde değerlendir-
mektedir. Bunun yanı sıra “yalan söyleme”
alt ölçeği ile anketin uygulanması esnasın-
daki yanlılığı engellemek ve geçerliliği ile il-
gili kontrol amaçlanmaktadır*. Bu ölçeğe ait

* Yalan söyleme alt ölçeği yalnızca kontrol niteliği taşıdığından bu alt ölçeğe ait sonuçlara bu çalışma kapsamında
yer verilmemiştir



faktörler incelendiğinde; 

• Dışa dönüklük, sosyalliği ve dürtüselliği
temsil ederken, bu boyutta yüksek
puan alan kişiler, insanlarla iletişimi
seven, girişken ve yalnız olmaktansa in-
sanlarla olmayı tercih eden biri olarak
tanımlanmıştır (Ör: “Konuşkan bir kişi
misiniz? Oldukça canlı bir kişi misi-
niz?”).

• Nörotisizm boyutunun, duygusal tutar-
lılığa veya aşırı tepkiselliğe işaret et-
mekte olduğu ve bu boyutta yüksek
puan alan bir kişinin kaygılı, depresif,
gergin, çekingen, aşırı duygusal ve
düşük öz-güveni olabileceği öne sü-
rülmüştür (Ör: “Sinirlerinizden şikâ-
yetçi misiniz? Sıklıkla kendinizi her
şeyden bıkmış hisseder misiniz?”).

• Psikotisizim boyutu ise soğuk, mesafeli,
saldırgan, güvensiz, duygusuz, tuhaf ve
empati kuramama, suçluluk ve diğer
insanlara karşı duyarsızlık gibi daha
çok sıra dışı kişilik özelliklerini ifade et-
mektedir (“Borçlu olmak sizi endişelen-
dirir mi? Kurallara uymak yerine kendi
bildiğiniz yolda gitmeyi mi tercih eder-
siniz?”) (Eysenck, Eysenck 1975). 

Her bir faktörün (dışa dönüklük, nöroti-
sizm, psikotisizm ve yalan söyleme) 6
madde ile değerlendirildiği bu ankette katı-
lımcıdan 24 soruya Evet (1) ve Hayır (0) for-
matıyla cevap vermeleri istenmekte, her bir
kişilik özelliği için alınabilecek puan 0 ile 6
arasında değişmektedir (Karancı ve diğ.,
2007:3). 

Girişimci Öz Yeterlilik Ölçeği: De Noble ve
diğerleri (1999) ve Kickul ve D’Intino (2005)
tarafından geliştirilen, 6 boyut içeren ve 35
maddeden (Türkçe geçerlilik çalışmasında 7.
ve 9. soruların hiçbir faktöre ait olmadığı so-
nucuna ulaşılmış ve hesaplamalar 33 soru
üzerinden yapılmıştır) oluşan ve Türkçe ge-
çerliliği Naktiyok ve diğerleri (2010) tarafın-
dan yapılan bir ölçektir. Girişimci öz
yeterlilik ölçeği boyutları ise şu şekildedir
(De Noble ve diğ., 1999): 

• Temel amacı tanımlamak: İşletme için viz-
yon ve misyon belirleme bunun yanı
sıra yatırımcılar ve nitelikli personel ile
iletişime geçebilme ile ilgili yetenekler-
dir (Ör: “Diğerlerine işletmenin vizyo-
nunu ve değerlerini benimsemeleri için
ilham verebilirim”).

• Beklenmedik zorluklarla baş etmek: Risk ve
belirsizlik içeren durumlarla başa çıka-
bilme ile ilgili yeteneklerdir. Bu yete-
neğe sahip girişimciler, girişimlerde
kriz durumlarında ortaya çıkan gergin-
liği idare edebilmektedir (Ör: “Sürekli
stres, baskı ve çatışma altında üretken
biçimde çalışabilirim”).

• Yenilikçi bir çevre oluşturmak: Çevredeki
kişileri cesaretlendirme kapasitesi ile il-
gili yeteneklerdir. Bu yeteneğe sahip
olan bireylerin, kendi kararlarının so-
rumluluklarını taşıyabilecek ve çevrele-
rindeki kişileri yaratıcı kararlar almaya
teşvik edecek kapasiteye sahip olduk-
ları kabul edilmektedir (Ör: “İnteraktif
bir iş ortamının oluşumunu teşvik ede-
bilirim”) (Chen ve diğ., 1998).

• Yeni ürün ve pazar fırsatları geliştirmek:
Piyasadaki fırsatları fark edebilme ile il-
gili yeteneklerdir. Bu yeteneğin yüksek
olduğu bireyler sürekli olarak yeni ve
başarılı olabilme ihtimaline sahip giri-
şimlerin farkındadır (“Ör: İş fırsatları-
nın avantajlarından yararlanmak için
çabucak harekete geçebilirim”) (Krue-
ger, 2000:16).

• Yatırımcılarla ilişki başlatmak: İşletmenin
kuruluş aşamasında gerekli olan fon
kaynağının temin edilebilmesi ile ilgili
yeteneklerdir. Bu yetenek vizyon sahibi
girişimcinin ekonomik hayatına devam
edebilmesi için ulaşması gereken kay-
nakları temsil etmektedir (Ör: “Sermaye
kaynaklarıyla bağlantısı olan kilit ko-
numdaki kişilerle ilişkiler kurabilirim”).

• Temel insan kaynaklarını belirlemek:
Uygun insan kaynakları politikası ge-
liştirmek ve nitelikli personelin istih-
dam edilebilmesi ile ilgili yeteneklerdir.
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Bu yeteneğe sahip girişimciler herhangi
bir görev için uygun yeteneklere sahip
kişilerin istihdamını sağlayacak viz-
yona sahiptir (Ör: “Yönetim takımları
belirleyebilir ve oluşturabilirim”).

Araştırma verileri bilgisayarda SPSS 13.0
programı ile analiz edilmiştir. Veriler değer-
lendirilmeden önce, “Kolmogorov Smirnov
Testi” ile normal dağılıma uygunluğu araş-
tırılmıştır. Kişilik ölçeğiyle ilgili normal da-
ğılım analizi sonuçları incelendiğinde
Nörotisizm (K-S: 1,947, p<0,05), Dışa dö-
nüklük (K-S: 3,247, p<0,05) ve Psikotisizm
(K-S: 2,985, p<0,05) değişkenlerin normal da-
ğılmadığı belirlenmiştir. Dolayısıyla bu üç
kişilik boyutuna ilişkin yapılacak analizlerde
parametrik olmayan testler tercih edilmiştir.
Girişimci öz yeterlilik ölçeği boyutlarının
normal dağılım analizi incelendiğinde ise;
yeni ürün ve pazar fırsatları geliştirmek (K-
S: 2,055, p<0,05), yenilikçi bir çevre oluştur-
mak (K-S: 2,017, p<0,05), yatırımcılarla
ilişkileri başlatmak (K-S: 2,483, p<0,05),
temel amacı tanımlamak (K-S: 1,878, p<0,05)
boyutu ile temel insan kaynakları geliştir-
mek (K-S: 2,436, p<0,05)  boyutlarının nor-
mal dağılıma uymadığı, yalnızca
beklenmedik zorluklarla baş etme (K-S:
1,201, p>0,05) boyutunun normal dağılıma
uyduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla beklen-
medik zorluklarla baş etme boyutu ile ilgili
analizlerde parametrik olan testler kullanı-
lırken, diğer boyutlarda parametrik olmayan
analizler kullanılmıştır.

3.2. Bulgular

Araştırmanın örneklemini oluşturan öğ-
rencilerin %34,2’sini birinci sınıf öğrencileri,
%15,1’ini ikinci sınıf öğrencileri, %12,4’ünü
üçüncü sınıf öğrencileri ve %38,2’sini ise
dördüncü sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.
Çalışmaya katılan öğrencilerin %31,6’sı
erkek öğrencilerden, %68,4’ü ise kız öğren-
cilerden oluşmaktadır (Tablo 1). Öğrencile-
rin yaş ortalaması 21±1,65 olup, minimum
yaş 18, maksimum yaş ise 27’dir. 

Tablo 2’ de Eysenck kişilik ölçeğinin her
bir boyuta ait madde sayısı, elde edilen or-

talamalar ve standart sapma değerleri su-
nulmuştur. Buna göre; nörotisizm alt ölçeği-
nin ortalaması: 3,20±1,85; dışa dönüklük alt
ölçeğinin ortalaması: 3,86±1,93 ve psikoti-
sizm alt ölçeğinin ortalaması: 1,47±1,03 ola-
rak hesaplanmıştır.

Tablo 3’de Eysenck kişilik anketinin bo-
yutlarına ilişkin bu çalışma kapsamında elde
edilen güvenilirlikleri, Karancı ve diğerleri
(2007) ve Francis ve diğerleri (1992) çalışma-
larından elde edilen güvenilirlikler karşılaş-
tırılmalı şekilde sunulmuştur.

Ölçekte yer alan maddelerin içsel tutarlı-
lığının ölçülmesinde kullanılan Cronbach
Alpha değerlerine bakıldığında, nörotisizm
için 0,70, dışa dönüklük için 0,78 ve psiko-
tizm için 0,32 olarak bulunmuştur.  Bu de-
ğerlerden özellikle psikotisizm boyutunun
hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde ya-
pılan çalışmalarda sosyal bilimler alanında
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Tablo 1

Öğrencilerin Sosyo-Demografik ve Diğer
Özelliklerinin Demografik Analizi

Cinsiyet N %
Kız 154 68,4

Erkek 71 31,6
Sınıf N %
I.sınıf

II. sınıf
III. sınıf
IV. sınıf

77
34
28
86

34,2
15,1
12,4
38,2

Tablo 2

Eysenck Kişilik Anketi Boyutlarına İlişkin
Değerler

Boyutlar Madde 
Sayısı Ort. S.Sapm

a
Nörotisizm 6 3,20 1,85

Dışa Dönüklük 6 3,86 1,93
Psikotisizm 6 1,47 1,03



kabul edilen güvenilirlik derecesinden son
derece düşük olduğu görülmektedir. 

Tablo 4 ise, girişimci öz yeterlilik ölçe-
ğiyle ilgili güvenirlik analizi sonuçlarını,
Türkiye ve diğer ülkelerde yapılan araştır-
malardan elde edilen sonuçlarla karşılaştır-
malı olarak göstermektedir.

Tablo 5’te girişimci öz-yeterlilik ölçeğinin
boyutları görülmektedir. Tüm soruları içe-
ren girişimci öz yeterlilik ölçeği incelendi-
ğinde ise, Cronbach Alfa değerinin 0,93
olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 5’te cinsiyete göre girişimci öz ye-
terlilik ölçeğinin boyutlarının detayları yer
almaktadır. Yeni ürün ve pazar fırsatları ge-
liştirme, yenilikçi bir çevre oluşturma, temel
amacı tanımlama faktörlerinde kız öğrenci-
lerin puanları daha yüksektir. Yatırımcılarla
ilişki geliştirme, beklenmedik zorluklarla
başa çıkma ve temel insan kaynakları geliş-
tirme faktörlerinde ise erkek öğrencileri pu-
anları daha yüksektir. Ancak, cinsiyet göre
bakıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark-
lılık yalnızca beklenmedik zorluklarla baş
etme boyutunda ortaya çıkmaktadır. Buna

Kişiliğin Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi: Üniversiteli Gençler Üzerine Bir Uygulama - O. Başol, S. Dursun, S. Aytaç 15

Tablo 3

Eysenck Kişilik Anketi Boyutlarına İlişkin Güvenirlik Değerleri Karşılaştırılması

Boyutlar C.Alpha** C.Alpha*
C.Alpha*

İngiltere Kanada ABD Avustralya
Nörotisizm 0,70 0,65 0,79 0,80 0,81 0,83

Dışa Dönüklük 0,78 0,78 0,78 0,83 0,85 0,87

Psikotisizm 0,32 0,42 0,51 0,41 0,31 0,51

Tablo 4

Girişimci Öz Yeterlilik Ölçeği Güvenirlik Analizi Sonuçları

* Karancı N, G. Dirik, O. Yorulmaz, Eysenck Kişilik Anketi - Gözden Geçirilmiş Kısaltılmış Formu’nun Türkiye’de
Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması, Türk Psikiyatri Dergisi, 2007; 18(3), s.2-5.

** Bu çalışma kapsamında elde edilmiş C.Alpha değerleridir.

* Naktiyok, A., Karabey, C.N, Güllüce, A.Ç., 2010, Entrepreneurial Self-Efficacy and Entrepreneurial Intention: the
Turkish Case, International Entrepreneurship and Management Journal, 6(4), s.429

Boyutlar Madde
Sayısı Ort. S.Sapma C.Alpha Türkiye*

(n:245)
ABD*
(n:204)

Yeni ürün ve pazar fırsatları 
geliştirmek 8 3,68 0,65 0,85 0,67 0,71

Yenilikçi bir çevre oluşturmak 5 3,76 0,76 0,80 0,82 0,76
Yatırımcılarla ilişkileri başlatmak 3 3,69 0,78 0,77 0,85 0,75
Temel amacı tanımlamak 6 3,79 0,70 0,85 0,84 0,78
Beklenmedik zorluklarla baş
etmek 6 3,12 0,57 0,60 0,90 0,82

Temel insan kaynaklarını 
geliştirmek 5 3,79 0,67 0,80 0,93 0,83



Tablo 6

Eysenck Kişilik Anketi ve Girişimci Öz Yeterlilik Ölçeği Boyutları Arasındaki Korelasyonlar

*p<0,05; **p<0,01

Nörotisizm  (1) 1 2 3 4 5 6 7 8
Dışa Dönüklük  (2) -,254** 1
Psikotisizm (3) ,105 ,206** 1
Yeni ürün ve pazar fırsatları 
geliştirmek (4) -,120 ,229** ,098 1

Yenilikçi bir çevre oluşturmak (5) -,143* ,190** -,069 ,628** 1

Yatırımcılarla ilişkileri başlatmak (6) -,136* ,263** ,061 ,597** ,569** 1

Temel amacı tanımlamak (7) -,051 ,179** ,122 ,729** ,647** ,658** 1
Beklenmedik zorluklarla baş etmek
(8) -,078 ,237** ,066 ,358** ,213** ,309** ,283* 1

Temel insan kaynaklarını 
geliştirmek (9) -,045 ,175** ,045 ,694** ,664** ,565** ,689** ,359**
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göre erkek öğrencilerin beklenmedik zor-
luklarla baş etme yetenekleri kız öğrenciler-
den daha yüksektir (t: -2,721, p<0,05). Genel

olarak ölçeğin tümüne bakıldığında ise kız
ve erkek öğrenciler arasında bir farklılık gö-
rülmemektedir.

Boyutlar Kız Erkek Test Tipi Test 
Değeri P Değeri Ortalama

Farklılık

Yeni ürün ve pazar 
fırsatları geliştirmek 3,71±0,60 3,61±0,75 MW-U* 5163,0 0,37 0,10

Yenilikçi bir çevre 
oluşturmak 3,79±0,73 3,70±0,82 MW-U 5236,0 0,58 0,10

Yatırımcılarla ilişkileri
başlatmak 3,68±0,70 3,72±0,78 MW-U 4962,5 0,22 0,04

Temel amacı tanımlamak 3,83±0,65 3,72±0,78 MW-U 5139,0 0,45 0,10

Beklenmedik zorluklarla
baş etmek 3,05±0,54 3,28±0,61 t** -2,721 0,01 0,23

Temel insan kaynaklarını
geliştirmek 3,78±0,61 3,82±0,79 MW-U 4969,0 0,29 0,04

Girişimci öz yeterlik 
(tüm ölçek) 3,63±0,47 3,62±0,64 MW-U 5214,5 0,58 0,01

Tablo 5

Girişimci ÖzYeterlilik Ölçeği Boyutlarının Cinsiyete Göre Farklılıkların İncelenmesi

*Mann Whitney U Testi

**Independent Sample t Test



Tablo 7

Regresyon Analizi Sonuçları

*p<0,05; **p<0,01

Standardize 
Edilmemiş 
Katsayılar

Standardize
Edilmiş 

Katsayılar
t Testi F testi

Bağımlı 
Değişken Değişkenler B St.Hata B

Girişimci
Öz Yeterlik 

Sabit
Dışadönüklük

Nörotisizm
Psikotisizm

3,406
0,067
-0,018
0,015

0,113
0,019
0,020
0,033

0,243
-0,061
0,029

30,012**
3,528**
-0,901
0,433

5,877**

R: 0,272 R2: 0,074 Düzeltilmiş R2: 0,061

Tablo 6, iki ölçeğin boyutları arasındaki
korelasyonları göstermektedir. Buna göre,
dışa dönük kişilik ile yeni ürün ve pazar fır-
satları geliştirmek (r:0,229, p<0,01), yenilikçi
bir çevre oluşturmak (r:0,190, p<0,01), yatı-
rımcılarla ilişki başlatmak (r:0,263, p<0,01),
temel amacı tanımlamak (r: 0,179, p<0,01),
beklenmedik zorluklarla baş etmek (r:0,237,
p<0,01) ve temel insan kaynakları geliştir-
mek (r:0,175, p<0,01) değişkenleri arasında
pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır.
Buna göre dışa dönük kişiliğe sahip olan ki-
şilerin daha başarılı bir girişimci olacağı söy-
lenebilmektedir. Diğer yandan Nörotisizm
kişilik tipi ile yenilikçi, bir çevre oluşturmak
(r:-0,143, p<0,05) ve yatırımcılarla ilişkileri
başlatmak (r:-0,136, p<0,05) arasında negatif
yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır. Diğer ta-
raftan psikotizm kişilik boyutuyla girişimci
öz yeterlilik boyutları arasında herhangi bir
anlamlı ilişki tespit edilememiştir.

Tablo 7’de kişilik faktörlerinin girişimci
öz yeterlik üzerine etkilerini görmek ama-
cıyla çoklu doğrusal regresyon analizi yapıl-
mıştır. Analizde bağımlı değişken; girişimci
öz yeterliliği iken, bağımsız değişkenler ki-
şilik faktörleri olan; dışadönüklük, nöroti-
sizm ve psikotisizmdir. Oluşturulan
modelin determinasyon katsayısı %7,4 ve
düzeltilmiş determinasyon katsayısı %6,1
olarak hesaplanmıştır. Kurulan regresyon

modeli (F: 5,877, p<0,01) anlamlı bulunmuş-
tur. Bağımsız değişkenler incelendiğinde ise
girişimci öz yeterliliğini etkilen tek değişke-
nin dışa dönük kişilik tipi (t: 3,528, p<0,01)
olduğu sonucuna varılmaktadır. Modelde
yer alan diğer değişkenlerin ise, girişimci öz
yeterlilik üzerine etkisi anlamlı bulunama-
mıştır.

3.3.Tartışma 

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin
girişimci öz-yeterlilik özellikleri ile kişilikle-
rinin ilişkili olup olmadığı incelenmeye çalı-
şılmıştır. Girişimci öz yeterliliğin cinsiyete
göre yapılan karşılaştırmalarında beklenme-
dik zorluklarla baş etmek boyutu dışındaki
diğer boyutlarda anlamlı bir farklılık tespit
edilememiştir. Erkek öğrencilerin beklen-
medik zorluklarla baş etme yetenekleri kız
öğrencilerden anlamlı bir şekilde daha yük-
sek bulunmuştur. Diğer girişimcilik boyut-
larında ise anlamlı bir farklılık tespit
edilememiştir. Girişimcilik ve cinsiyet ile il-
gili literatüre baktığımızda farklı bulguların
elde edildiği görülmektedir. Bymes ve di-
ğerleri (1999) 150 ayrı girişimcilik araştırma-
sını incelediği bir meta-analiz çalışmasının
sonuçlarına göre girişimci erkek öğrencile-
rin risk alma düzeyleri, kadın girişimcilerin
risk alma düzeylerinden daha yüksek bu-
lunmuştur. Avşar (2007) çalışmasında, erkek
öğrencilerin risk alma eğilimini kız öğrenci-
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lerden yüksek bulunmuştur. 

Girişimci öz yeterlilik alt boyutları (yeni
ürün ve pazar fırsatları geliştirmek, yenilikçi
bir çevre oluşturmak, yatırımcılarla ilişkileri
başlatmak, temel amacı tanımlamak, bek-
lenmedik zorluklarla baş etmek, temel insan
kaynaklarını geliştirmek) bir anlamda kişi-
nin girişimci olma niyetini ölçebilir nitelik-
tedir. Bu çalışma kapsamında yalnızca
beklenmedik zorluklarla baş etmek boyu-
tunda cinsiyet bağlamında bir farklılık çık-
mış olsa da, genel olarak kız ve erkek
öğrencilerin girişimci olma niyetleri ara-
sında bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşıl-
mıştır. Özden ve diğerleri (2008)
çalışmalarında erkek öğrencilerin girişimci-
lik eğilimlerini daha yüksek bulmuştur.
Naktiyok ve Timuroğlu’nun (2009) yaptığı
çalışmada erkek öğrencilerin kız öğrencilere
oranla daha fazla girişimcilik yapma niyeti
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Wilson ve diğerleri (2007) yaptıkları ça-
lışmada girişimcilik eğitimi alan kız öğren-
cilerin girişimci öz-yetkinlik değerlerinin
erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu so-
nucu ortaya çıkmıştır. Mueller ve diğer-
leri’nin (2008) yaptığı çalışma ise, erkek ve
kadınlar arasında girişimsel öz yeterlilik açı-
sından anlamlı bir farklılık bulamamıştır.
Kayalar ve Ömürbek’in (2007) Türkiye’de
üniversite öğrencileri üzerine yaptığı araş-
tırmada ise, kız ve erkek öğrencilerin risk
alma davranışları arasında bir fark buluna-
mamıştır. Yapılan çalışmalarda cinsiyete
göre farklı bulguların elde edilmesi, çalış-
malarda farklı ölçüm araçlarının kullanıl-
ması, ülkeden ülkeye değişen kültürel
faktörler gibi nedenlerle açıklanabilir. 

Eysenck kişilik anketi boyutları ve giri-
şimci öz yeterlilik ölçeği boyutları arasındaki
korelasyona bakıldığında dışa dönüklük bo-
yutunun; yeni ürün ve pazar fırsatları geliş-
tirmek, yenilikçi bir çevre oluşturmak,
yatırımcılarla ilişkileri başlatmak, temel
amacı tanımlamak, beklenmedik zorluklarla
baş etmek boyutları arasında pozitif yönlü
ve anlamlı bir ilişki ortaya çıkmıştır. Nöro-
tizm boyutu ile yenilikçi bir çevre oluştur-

mak ve yatırımcılarla ilişkileri başlatmak bo-
yutları arasında ise negatif yönlü anlamlı bir
ilişki bulunmuştur. Nörotizm ve diğer giri-
şimci öz yeterlilik boyutları arasında ise an-
lamlı bir ilişki tespit edilememiştir. Son
olarak, kişilik boyutlarından psikotizm ile
girişimci öz yeterlilik boyutları arasında an-
lamlı bir ilişki bulunamamıştır.

Kişilik ve girişimcilik ile ilgili daha önce
yapılan çalışmalara baktığımızda ise, farklı
bulgular dikkati çekmektedir. Zhang ve diğ.
(2009) çalışmasında, dışa dönük kişilik tipi-
nin ve nörotik kişilik tipinin girişimcilik üze-
rine aracı (medyatör) etkisi olduğunu, ancak
bu etkinin yalnızca kadın girişimciler için
sağlandığını tespit etmiştir. Erkek girişimci-
ler için ileri sürülen aracı etki, her iki kişilik
tipi için de kabul edilememiştir. Antoncic’in
(2009) yaptığı bir araştırma dışadönük kişilik
yapısı ile yeni sermaye yaratma arasında po-
zitif, nörotik kişilik ile yeni sermaye yaratma
arasında ise negatif bir ilişki olduğu tespit
edilmiştir. Aynı çalışmada ki bir başka bulgu
ise, dışa dönüklük ile teknolojik gelişmeye
ayak uydurma arasında ilişkinin olmadığı
ancak nörotik kişilik ile teknolojik gelişmeye
ayak uydurma arasında negatif bir ilişkinin
olduğudur. Johnston ve diğ. (2010) tarafın-
dan bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe
girişimci olarak çalışmak isteyen öğrencile-
rin kişilikleri ve girişimcilik becerileri ara-
sındaki ilişkileri araştırdıkları
çalışmalarında, dışadönüklük ile girişimci-
lik arasında bir bağ ileri sürülmüştür. Bu ça-
lışmalardan da görüldüğü gibi, girişimciliği
ölçümde farklı araçların kullanılması ya da
ele alınan kişilik boyutlarının farklılığı gibi
nedenlerden dolayı çalışmalarda farklı bul-
guların elde edildiği görülmektedir.

Bu bulguların ışığında girişimcilik özye-
terliğini etkileyen en önemli kişilik özelliği-
nin dışadönüklük olduğu söylenebilir.
Girişimciliğin doğası gereği, çevreyle sürekli
etkileşimi gerekli kılması, yenilikçi ve risk al-
maktan korkmayan kişiler olması, dışadö-
nük kişilik özelliği ile girişimciliği birbirine
uyumlu kılmaktadır.
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4.Sonuç

Girişimcilerin sahip olmuş oldukları kişi-
lik özellikleri, başarılı olmaları için ekono-
mik ve sosyal faktörler kadar önemlidir.
Kişilik özelliklerinin girişimci öz yeterlilik ile
ilişkisini incelemek amacıyla yapılan bu ça-
lışmadan elde edilen sonuçlara göre, dışa
dönüklük boyutunun; yeni ürün ve pazar
fırsatları geliştirmek, yenilikçi bir çevre oluş-
turmak, yatırımcılarla ilişkileri başlatmak,
temel amacı tanımlamak, beklenmedik zor-
luklarla baş etmek boyutları arasında pozi-
tif yönlü ve anlamlı bir ilişki ortaya
çıkmıştır. Bu sonuç, dışa dönüklük boyutu-
nun sosyalliği temsil ettiğini ve dolayısıyla
insanlarla iletişimi seven, girişken ve ortak
organize olmayı tercih eden bireylerde giri-
şimciliğin ön plana çıktığını açıklamaktadır.
Bu açıdan dışadönüklüğün girişimciliği et-
kileyen en önemli kişilik özelliği olduğu söy-
lenebilir.

Girişimci öz yeterlikleri bağlamında kız
ve erkek öğrencilerin genel olarak yetkinlik-
lerinin birbirinden farklı olmadığı görül-
mektedir. Bu nedenle potansiyel olarak
girişimci olma niyeti taşıyan öğrencilerin
cinsiyet ayrımı olmaksızın desteklenmesi so-
nucuna ulaşılmaktadır. Çalışmada yapılan
regresyon analizi sonucunda elde edilen
önemli bir bulgu da, girişimci öz yeterlikleri
bakımından en önemli kişilik tipinin, dışa-
dönük kişilik tipi olmasıdır.

Bu çalışma farklı kişilik faktörleri (dışa-
dönüklük, nörotisizm, psikotisizm) ile giri-
şimciliği oluşturan temel değerlere (yeni
ürün ve pazar fırsatları geliştirmek, yenilikçi
bir çevre oluşturmak, yatırımcılarla ilişkileri
başlatmak, temel amacı tanımlamak, bek-
lenmedik zorluklarla baş etmek, temel insan
kaynaklarını geliştirmek) ilişkin inceleme-
lerde bulunması bakımından literatürdeki
diğer çalışmalardan ayrılmaktadır. Çalış-
mada kullanılan ölçeklerin ilk defa bu
amaçla bir araya gelmesi de çalışmanın bir
diğer farklı yanını ortaya koymaktadır. 

Çalışma bir başlangıç niteliği taşıdığın-
dan yalnızca öğrenciler ile yapılan araştırma

sonuçlarını içermektedir. Bundan sonra ya-
pılacak araştırmaların, hem girişimcileri
hem de öğrencileri kapsayacak nitelikte ol-
ması, gerçek girişimciler ile girişimci olma
niyeti taşıyan öğrencilerin kişilik değerleri-
nin bir arada görülmesine imkân sağlaya-
caktır. Ayrıca, yalnızca İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi öğrencilerini kapsayan bu
çalışmanın, üniversitelerin farklı fakültele-
rinde eğitim gören öğrenciler üzerinde de
gerçekleştirilmesi, fakülteler arası farklılık-
ları da ortaya koyacaktır.
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