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Özet – Ulusal ve yerel kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olarak kabul edilen girişimcilik, ülkelerin geliştirilmesi için çok 

önemli çabalar harcadığı alanların başında gelmektedir. Bu kapsamda girişimcilik kavramı üzerinde araştırmalar yürütülmekte, 

uygulamalar yapılmaktadır. Bu araştırmalardaki alanlardan biri ise girişimci kişiliğin analiz edilmesi ve çözümlenmesidir. Bu 

kapsamda yapılan araştırmaların bir boyutu da demografik özelliklerin girişimciler üzerindeki etki düzeyini araştıran 

çalışmalardır. Demografik özellikler arasında cinsiyet ile girişimcilik eğilimi arasında bir ilişki olup olmadığı öteden beri 

tartışılan bir konu olmuştur. Literatürde cinsiyetin girişimcilik üzerindeki etkisini araştıran pek çok çalışma mevcuttur. Ancak 

bu konunun gelecekte turizm girişimciliği açısından büyük potansiyel taşıyan turizm eğitimi alan üniversite öğrencileri 

boyutunda ele alınmadığı görülmektedir. Buradan hareketle 2019 yılı güz döneminde 589 turizm ön lisans ve lisans öğrencisi 

üzerinde yapılan çalışmada cinsiyetin girişimciliğe etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Bunun için öncelikle faktör analizi 

yapılarak girişimciliği belirleyen faktörler tespit edilmiş ve sonrasında regresyon analizi yapılmış ve cinsiyetin, girişimciliğe 

etkisi olmadığı tespit edilmiştir.  
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I. GİRİŞ 

Günümüzde tüm ülkeler için girişimcilik, ülke ekonomilerinin 

gelişimini hızlandıran bir tetikleyici olarak önemini arttırarak 

sürdürmektedir [1]. Girişimcilik, gerek yeni bir işletmede 

gerekse faaliyetlerini sürdürmekte olan bir işletmede; fırsatları 

belirleme, kaynakları bulma ve bu fırsatlarla kaynakları, 

organizasyonda birleştirmeden oluşan bir süreçtir [2]. 

Literatürde girişimcilik, dinamik yapısı nedeniyle çok farklı 

şekillerde tanımlanmaktadır. Girişimciliğin ilk tanımını 

1725’de, riskleri üstlenerek sermaye birikimini sağlama süreci 

olarak Richard Cantillon yapmıştır. Girişimcilik kavramının 

tarihsel gelişimine bakıldığında, risk üstlenme, yenilikçilik, 

fırsatların maksimize edilmesi, farklı değerde mal ve hizmet 

yaratma süreci gibi değişik açılardan tanımlandığı 

görülmektedir [3]. İşletmeler için üretim faktörleri olan doğa, 

emek ve sermayeye, girişimcilik de eklenmiştir [4].  

 

Girişimcilik eğilimi, girişimcilik yeteneği ile ilgili bir 

kavramdır ve bireylerde girişimcilik eğilimin oluşmasını 

sağlayan faktörler, girişimcilik kapasitesi, girişimcilik eğitimi, 

genel eğitim seviyesi, ekonomik, sosyal, siyasi ve doğal 

faktörlerdir [5]. Günümüzde ekonomik kalkınmanın önemli 

unsurlarından bir olarak görülen turizm sektörüne yönelik 

olarak da çeşitli politikalar ve desteklerle girişimcilik 

uygulamaları teşvik edilmektedir. Cinsiyet farklılıkları ve 

girişimcilik açısından yapılan çalışmalarda,  daha çok kadın 

girişimcilerin karşılaştıkları zorluklara ve kadın girişimcilerin 

sorunlarına değinilmiştir [6]. 

 

 

 

Bu çalışmada, gelecekteki potansiyel girişimciler olarak ele 

alınan Pamukkale Üniversitesinde turizm eğitimi alan 

öğrencilerin cinsiyetlerinin girişimcilik eğiliminde bir etkisi 

olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan 

araştırmalarda, ulusal düzeyde turizm ve girişimcilik 

temasıyla yapılan bilimsel çalışmaların sayısının turizm 

sektöründeki girişimcilik uygulamalarına oranla daha az 

olduğu tespit edilmiştir [6]. Cinsiyet ile girişimcilik eğilimi 

arasında anlamlı bir ilişki bulunup bulunmadığı konusunda 

yapılan çalışmaların bir bölümünde anlamlı bir ilişkiye 

rastlanmamıştır ([7], [8], [9], [10], [11]- [12]). Buna karşın 

bazı çalışmalarda cinsiyet ile girişimcilik eğilimi arasında 

anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna varıldığı görülmektedir 

([13], [14], [15]).  

 

Wang ve Wong (2004)’un üniversite öğrencilerinin 

girişimcilik eğilimlerine yönelik gerçekleştirdikleri çalışmada, 

cinsiyetin, öğrencilerin ailelerinin işletmecilik deneyimi ve 

eğitim düzeyi ile birlikte girişimcilik ilgisini etkileyen bir 

unsur olduğu ortaya konulmuştur [16]. Girişimcilik eğilimi ile 

ilgili çalışmalarda, bu eğilimin kendi işini kurma arzusu, etnik 

https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.044
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köken, medeni durum, iş deneyimi, yaş, cinsiyet ve din gibi 

değişkenlerden etkilendiği belirtilmektedir [17]. Ayrıca bazı 

araştırmalarda, cinsiyetin girişimcilik eğilimi üzerinde etkisi 

olabileceği ve bireyin erkek olmasının girişimcilik eğilimini 

artırabileceği belirtilmiştir ([18],[19]-[20]). Bu araştırmaların 

sonuçlarına göre kadınların erkeklere göre daha az girişimcilik 

niyetleri olduğu görülmektedir.  

 

 

Bilge ve Bal (2012) çalışmalarında, üniversite öğrencilerinin 

girişimcilik eğilimlerini araştırmışlar ve çalışma sonucunda, 

girişimcilik ile cinsiyet arasında farklılık bulamamış, erkek 

öğrencilerin girişimcilik ortalamalarının, kız öğrencilerin 

girişimcilik ortalamalarından yüksek çıktığını tespit 

etmişlerdir [21]. Doğaner ve Altunoğlu (2010), diğer 

üniversite öğrencilerine göre daha fazla girişimcilik eğitimi 

alan İşletme bölümü öğrencileri üzerinde yaptıkları çalışmada, 

girişimcilik eğitimi düzeyinin girişimcilik eğilimi ile arasında 

anlamlı bir farklılığa rastlamamışlar, ancak erkek öğrencilerin 

kız öğrencilere göre girişimcilik eğilimlerinin daha fazla 

olduğu sonucuna ulaşmışlardır [22]. Cinsiyet ile girişimcilik 

eğilimi arasında anlamlı bir ilişki bulunup bulunmadığı 

konusunda yapılan bir çalışmada, iki farklı ülkede öğrenim 

gören öğrenciler karşılaştırılmış ve ilginç bir biçimde, 

ülkelerin birinde cinsiyet ile girişimcilik eğilimi arasında 

anlamlı bir ilişki belirlenirken, diğerinde böyle bir ilişki tespit 

edilememiştir [23].  

 

II. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışmanın amacı, cinsiyetin girişimcilik eğilimine etkisini 

belirlemektir. Pamukkale Üniversitesinde Turizm eğitimi alan 

öğrencilerde cinsiyetin girişimcilik eğiliminde etkisi olup 

olmadığı araştırılmış ve buradan hareketle aşağıdaki hipotez 

oluşturulmuştur: 

H1: Cinsiyetin,  girişimcilik eğilimine etkisi vardır.  

 

Bu etkiyi belirlemek için Yılmaz ve Sünbül’ün (2009) 

yayınından elde edilen 36 maddelik bir ölçek kullanılmıştır. 

Soru formu, girişimcilik eğilimine ilişkin 36 ifadeyi ve 

demografik verilere ilişkin 13 soru içermektedir. Anketler,  

Pamukkale Üniversitesinde 2019 güz döneminde Turizm 

Fakültesi ve Denizli Sosyal Bilimler MYO’daki turizm 

öğrencilerine uygulanmıştır. Örneklem yöntemi kolayda 

örneklem olup, sonuçlar sadece Pamukkale Üniversitesi 

turizm öğrencilerine yöneliktir. Öncelikle öğrenciler üzerinde 

25 kişilik bir gruba ön uygulama yapılarak, ölçeğin 

güvenilirliği test edilmiş ve ölçekte anlaşılamayan soruların 

olup olmadığı incelenmiştir.  

 

Güvenilirlik testi sonucunda 36 ifadeli ölçeğin alpha değeri 

%92.9 olarak tespit edilmiştir. Alpha değerinin 0.80 düzeyinin 

üzerinde olması ölçeğin güvenilir olduğunu göstermektedir 

[24]. Bir milyon ve üzerindeki ana kütleye karşılık (p:0,05 ve 

q: 0,05) 384 örneklem sayısı [25] esas alınarak belirlenmiştir.  

Buna göre her iki okul için 384’er adet olmak üzere toplam 

768 soru formu öğrencilere verilmiş ancak boş gelen formlar 

atıldıktan sonra uç veri analizi yapılmış ve toplamda 589 adedi 

analize uygun bulunmuştur.  

 

Öğrencilerden elde edilen veriler, SPSS 22.0 programı ile 

değerlendirilmiştir. Verilerin normal dağılım gösterip 

göstermediği analiz edilmiş, basıklık ve çarpıklık 

katsayılarının -1 ve +1 arasında olması nedeniyle normal 

dağılım gösterdiği [26] belirlenmiştir. Öncelikle girişimcilik 

eğilimini sınıflamak için faktör analizi yapılmış, ardından da 

cinsiyetin girişimcilik eğilimine etkisini belirlemek için 

doğrusal regresyon analizi yapılmıştır.  

 

Araştırmaya katılan öğrencilerin %45’i kadın ve %55’i 

erkektir. Verilerin faktör analizine uygunluğu KMO and  

Bartlett's Test ile analiz edilmiştir. Faktör analizi kapsamında 

Barlett testi sonucu p<0,000 düzeyi ile Kaiser-Meyer-Olkin 

örneklem değeri 0,925 olarak gerçekleşmiştir ki bu değer, 

mükemmel sayılabilir (Büyüköztürk, 2002: 470-483). Verilere 

uygulanan faktör analizinde varimax seçeneği kullanılmış ve 

elde edilen scree plot grafiğinin analizi ile öz değerleri birin 

üzerinde olan veriler değerlendirmeye alınmıştır. Değişkenler, 

faktör yükünün daha büyük olduğu faktörün altında 

değerlendirilmeye alınmış, eşit ve birbirine çok yakın faktör 

yükü alan değişkenler kaldırılmıştır. Böylece 36 ifadeli ölçek 

(2,3,7,14,15,16,21,23,27,30, nolu ifadeler çıkarılarak) 26’ya 

düşmüş ve altı faktör altında toplanmıştır. 26 ifadeli ölçeğin 

alpha değeri ise 0,90 olarak belirlenmiştir. Bu sonuç, elde 

edilen yeni ölçeğin de güvenilir olduğunu göstermektedir. 

 

Tablo1: Girişimcilik eğilimini belirleyen faktörler 
 

Faktörler 
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Faktör 1:  Proje bazlı ve grup 

çalışma eğilimli 

 9,284 30,946 0,827 

11. Arkadaşlarıma değişik iş 

projelerden söz ederim. 

0,629    

12. Yeteneklerimi uygulayabilecek 

alanlar oluştururum. 

0,649    

13. Arkadaşlarımdan gelen bazı 

projelere katılmaktan çekinmem. 

0,560    

17. Geleceği görerek ona dönük 

hazırlıklar yapabilirim. 

0,529    

18. Yeni bir şeyleri denememe 

imkân veren projeler üzerinde 

çalışmayı severim. 

0,705 

  

 

19. Eski fikirlere ve uygulamalara 

meydan okumayı ve daha iyilerini 

araştırmayı severim. 

0,658    

20. Yeni bir perspektiften 

bakmama imkân sağlayan proje ve 

işlerle uğraşırım. 

0,693    

Faktör 2: Lider ve yaratıcı   1,628 5,426 0,780 

32. İşimde yaratıcılık yönüm 

güçlüdür. 

0,660    

33. İşimi gerçekleştirirken, 

herhangi bir ekip ya da kişiyle 

çalışabilirim 

0,575    

34. Bir işte ya da uygulamada 

liderliği ele almaktan çekinmem. 

0,670    

35. İş konusunda gelecekle ilgili 

etkili kararlar alabilirim. 

0,565    

36. Farklı işlere yönelik 

motivasyonum ve eğilimlerim 

güçlüdür. 

0,590    

Faktör 3: Azimli ve fırsatçı  1,449 4,831 0,701 

1. İşimde geçmiş performansımdan 

daha iyi olabilmek için daha çok 

çaba harcamaya çalışırım. 

0,573    

6. İşten zorunlu olarak ayrılsam 0,571    
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işle ilgili kendime seçenekler 

oluşturabilirim. 

28. Karşıma çıkan fırsatları 

değerlendirebilirim. 

0,546    

29. Elimdeki kaynakları bir araya 

getirerek verimliliğe 

dönüştürebilirim. 

0,586    

31. İşimi severek ve azimle 

yaparım. 

0,612    

Faktör 4: Riski göze alan  1,302 4,339 0,646 

22. Yeterli çabayla, her türlü 

sorunu ortadan kaldırabiliriz. 

0,503    

24. Yeni bir durum ve uygulamaya 

adapte olmakta sorun yaşamam. 

0,545    

25. Üzerinde çalıştığım bir konuda 

hata yapmaktan çekinmem. 

0,721    

26. Her işin bir riski vardır. İşimde 

her türlü riski göze alabilirim 

0,610    

Faktör 5: Değişiklik seven  1,206 4,021 0,660 

8. Farklı insanlarla dostluklar 

kurabilirim. 

0,699    

9. Denemediklerimi denemekten 

çekinmem. 

0,673    

10. Kendimde farklı işler 

yapabilecek enerjiyi hissederim. 

0,607    

Faktör 6: Kendine güvenen  1,099 3,663 0,617 

4. İşlerimde kendi kararlarım 

etkilidir 

0,740    

5. Kendi işimi kurabilirim. 0,754    

Tüm değişkenler için   53,227 

 

Tablo 1’de verilen faktör analizi sonuçlarına göre girişimcilik 

eğilimini oluşturan faktörler şöyle belirlenmiştir; “Proje bazlı 

grup çalışma eğilimi olan” diye adlandırılan faktör 1’in 

açıkladığı varyans 30,946 ve özdeğeri 9,284 olup, yedi 

ifadeden oluşmaktadır. “Lider ve yaratıcı” diye adlandırılan 

faktör 2’nin açıkladığı varyans 5,426 ve özdeğeri 1,628 olup, 

beş ifadeden oluşmaktadır.  “Azimli ve fırsatçı” diye 

adlandırılan faktör 3’ün açıkladığı varyans 4,831 ve özdeğeri 

1,449 olup, beş ifadeden oluşmaktadır. “Riski göze alan” diye 

adlandırılan faktör 4’ün açıkladığı varyans 4.339 ve özdeğeri 

1.302 olup, dört ifadeden oluşmaktadır. “Değişiklik seven” 

diye adlandırılan faktör 5’in açıkladığı varyans 4,021 ve 

özdeğeri 1,206 olup, üç ifadeden oluşmaktadır. “Kendine 

güvenen” diye adlandırılan faktör 6’nın açıkladığı varyans 

3.663 ve özdeğeri 1.099 olup, iki ifadeden oluşmaktadır.  

Faktörlerin açıkladığı toplam varyans ise 0,53’tür. Açıklanan 

varyansın toplam varyans üzerinden 0,50’yi geçiyor olması 

faktör analizinin önemli bir kriteridir [27].  

 

Regresyon Analizi 

Cinsiyetin girişimcilik eğilimine etkisini belirlemek için 

doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Bağımlı değişken 

girişimcilik eğilimi, bağımsız değişken ise cinsiyettir. 

Regresyon analizi sonucu elde edilen Anova tablosunun 

(F:0,043  p< 0,836) anlamsız olması nedeniyle regresyon 

analizi durdurulmuş ve cinsiyetin girişimcilik eğilimine etkisi 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.  Dolayısıyla araştırma başında 

ortaya konan H1 hipotezi red edilmiştir.  

III. SONUÇ 

Bu çalışmanın amacı, cinsiyetin girişimcilik eğilimine etkisini 

ortaya koymaktır. Bu amaçla Pamukkale Üniversitesinde 

Turizm eğitimi alan öğrencilerde, cinsiyetin girişimcilik 

eğiliminde etkisi olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmada 

faktör analizi gerçekleştirilmiş ve girişimcilik eğilimini 

oluşturan unsurlar, 6 faktör altında toplanmıştır. Bu faktörler; 

“proje bazlı grup çalışma eğilimli”, “lider ve yaratıcı”, “azimli 

ve fırsatçı”, “riski göze alan”, “değişiklik seven” ve “kendine 

güvenen” olarak adlandırılmıştır.  

 

Bu çalışmada, cinsiyetin girişimcilik eğilimine etkisini 

belirlemek için doğrusal regresyon analizi yapılmış ancak 

cinsiyetin girişimcilik eğilimine etkisi tespit edilememiştir. 

Çalışma bu anlamda, literatürde cinsiyet ile girişimcilik 

eğilimi arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı konusunda 

yapılan çalışmalarla ([7],[8], [9],[10],[11]- [12]) paralellik 

göstermektedir.  

 

Bu çalışmada, girişimcilik eğilimi ile ilgili ilerde yapılacak 

benzer araştırmalara ışık tutmak amaçlanmıştır. Çalışmanın 

sadece Pamukkale Üniversitesi’nde turizm eğitimi alan 

öğrenciler üzerinde yapılmış olması araştırmanın önemli bir 

kısıtıdır. Ayrıca çalışmadaki sorular, ankete katılan her turizm 

öğrencisinin ileride birer girişimci olabileceği sonucunu ortaya 

koymakta yetersizdir.  
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