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ÖZET 

 

Girişimcilik ekonomik gelişmeye katkı sağladığı için tüm dünyada hükümetler tarafından 

desteklenmektedir. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için girişimcilik önem 

arzetmektedir. Son yıllarda dijital teknolojiler ile yeni girişimler yaratmak ya da eski girişimleri 

başkalaştırmak özellikle gençlerin ilgisini çekmektedir. Öyle ki girişimcilik dersi, bütün bölümlerde 

öğrencilerin alması zorunlu olan bir ders haline getirilmiştir. Girişimciliği etkileyen bir çok etken 

olmasına rağmen, bu çalışmada girişimcilik eğiliminin üniversite son sınıf öğrencilerinin bölümleri 

açısından bir farklılık olup olmadığı incelenecektir. Başka bir ifadeyle bu araştırmanın amacı, farklı 

bölümlerde okuyan öğrencilerin farklı girişimcilik düzeyleri olup olmadığını tespit etmektir. 

Gaziantep Üniversitesi iktisadi ve idari bilimler fakültesi (işletme, iktisat vb.) ve mühendislik fakültesi 

(inşaat, elektrik-elektronik, makine mühendisliği vb.) son sınıf öğrencileri araştırmanın örneklemini 

oluşturmaktadır. Veriler anket yöntemi ile toplanmıştır. Su an için toplam 351 anket toplanmıştır. 

Anket katılımcıların girişimcilik niyetleri ile ilgili sorulardan ve girişimcilik düzeylerini 

etkileyebilecek diğer demografik sorulardan oluşmaktadır. Yapılan analizler sonucunda farklı 

bölümlerde okuyan öğrencilerin girişimcilik eğilimlerinin de farklı olduğu görülmüştür.  Ayrıca, en az 

3, en fazla 5 anahtar kelimeye özet metin altında yer verilmelidir. 
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ABSTRACT 

 

Entrepreneurship is supported by governments all over the world due to its contribution to economic 

development. Entrepreneurship is very crucial especially for developing countries like Turkey. 

Creating new initiatives or altering old ones with digital technologies has attracted the attention of 

young people. In recent years, entrepreneurship course has also been made a compulsory course for 

students in all departments. Although there are many factors affecting entrepreneurship, in this study, 

it will be examined whether there is a difference in entrepreneurship tendency in terms of departments 

of senior university students. In other words, the aim of this research is to determine whether students 

in different departments have different levels of entrepreneurship. Gaziantep University faculty of 

economics and administrative sciences (business, economics, etc.) and engineering faculty 

(construction, electrical-electronics, mechanical engineering, etc.) final year students constitute the 

sample of the research. Data were collected by questionnaire method. Currently, a total of 351 

questionnaires have been collected. The questionnaire consists of questions about the entrepreneurial 

intentions of the participants and other demographic questions that may affect their level of 

entrepreneurship. As a result of the analysis, it was seen that the entrepreneurship intentions of the 

students in different departments were also different.  
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