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GİRİŞ

Ülkelerin ekonomik ve toplumsal gelişmeleri büyük oranda girişimcilerin 
omuzlarında yükselmektedir. Buna bağlı işsizliğin azalmasında girişimcilerin ve 
girişimciliğin önemi büyüktür. Bu nedenle başarılı girişimcilerin başarısında et-
kili olan girişimcilik yetkinliklerinin araştırılması gereklidir. Bu amaçla sorulması 
gereken bazı sorular vardır. Bu sorular; başarılı bir girişimcinin hangi yetkinlik-
lere sahip olmalıdır? Girişimciyi diğer insanlardan ayıran fark nedir? Girişimci-
lik yetkinlikleri etkileyen faktörler nelerdir? Sayıları itibariyle üniversitelerin esas 
hedef kitlesi olan öğrenciler, üniversite girişimcilik ekosistemde ne kadar dikkate 
alınmaktadır? Öğrenci girişimcilik başarı çıktısı (girişimcilik yetkinliği) neyi kap-
sar? Öğrencilerin üniversite hayatı boyunca girişimcilik yetkinliğini etkileyen fak-
törler nelerdir? gibi sorulara cevaplar aranarak girişimcilik başarısıyla girişimcilik 
yetkinliği ilişkisi girişimcilik yetkinliği modelleri bağlamında incelenmiştir. Bu 
düşünceden hareketle ele alınan çalışmada, konuyla ilgili literatürde yer alan giri-
şimcilik yetkinliği modellerin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın girişimci-
lik bilimine ve özellikle girişimci bireyler yetiştiren girişimci-yenilikçi üniversite 
uygulayıcılarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Girişimcilik Yetkinlik Modelleri
Çalışmanın ilk kısmında girişimcilik literatüründe yer alan girişimcilik yet-

kinlik modelleri, stratejik yönetim ve örgütsel davranış teorileri bağlamında in-
celenmiştir.

1  Bu çalışma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’nda Prof. Dr. Mahmut 
TEKİN’in danışmanlığında yürütülmüş olan “Kişilik Özelliklerinin Girişimcilik Yetkinliği Üzerinde Etkisi 
Sürecinde Üniversite Koşullarının Moderatör Rolünün İrdelenmesi” isimli doktora tez çalışmasından üretil-
miştir.

2 Öğr. Gör. Dr., Kırklareli Üniversitesi, deniz.bas@klu.edu.tr
3 Prof. Dr., Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme Bölümü, mahtekin@selcuk.edu.tr



Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları

- 16 -

Kailer’in Girişimcilik Yetkinlik Modeli
Referans çerçevesi Bochum Yetkinlik Modeline (Staudt ve Kriegesmann, 2002) 

dayanan Kailer (2005: 167)’in Girişimcilik Yetkinlik Modeline göre bir bireyin 
somut girişim faaliyetlerinde iş kurma ya da bir işyerinin devralınması niyetinin 
gerçekleştirilmesi, bireysel girişimcilik yetkinliği gerektirir. Bireysel girişimci-
lik yetkinliği, girişimcilik konusunda bilgi birikimi ve girişimcilik motivasyonu 
içermektedir. Girişimcilik konusunda bilgi birikimi, aktarılabilen “bilgi” (explicit 
knowledge) ve aktarılamayan bilgi (implicit knowledge), diğer bir ifadeyle “dene-
yim” olarak ikiye ayrılmaktadır. Öyleyse girişimcilik bağlamında bilgi birikimi, 
bilgi ve beceriyi ifade etmektedir. Girişim motivasyonu ise, bireyin serbest mesle-
ğe yönelik temel tutumu ve girişim niyetini ifade etmektedir. Dolayısıyla girişim-
cilik bilgi birikimi (bilgi ve beceri), girişimcilik motivasyonu (tutum ve niyet) ile 
birlikte girişim etkinliklerinin planlamasına ya da planlanan girişim etkinlikleri-
nin uygulanmasına yol açacaktır (Kailer ve Weiß, 2018: 2-3).

Şekil 1. Kailer’in Girişimcilik Yetkinlik Modeli
Kaynak: Kailer, 2005: 167.

Şekil 1’de görüldüğü gibi Kailer’in Girişimcilik Yetkinlik Modeline göre “giri-
şimcilik yetkinliği”, girişimcilik bilgi birikimi ve girişimcilik motivasyonu gerekti-
rir. Girişimcilik bilgi birikimi, bilgi (aktarılabilen bilgi-explicit knowledge), bece-
ri (aktarılamayan bilgi, deneyim-implicit knowledge) olarak ikiye ayrılmaktadır. 
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Girişimcilik motivasyonu ise, girişimcilik tutumu ve girişimcilik niyeti olarak iki 
başlık altında incelenmektedir (Kailer, 2005: 167; Kailer ve Weiß, 2018: 3). Kai-
lere’e göre girişimcilik bilgisi ve girişimcilik motivasyonun birleşiminde girişim 
planlama faaliyetinin başlanmasına ve iş kurma eylemlerin gerçekleşmesine ne-
den olmaktadır (Kailer ve Weiß, 2018: 4). Kişilik özellikleri de girişimci yetkin-
liğine ve eğilimine önemli bir etkisi olduğu bilinmektedir (Müller, 1999; Shane 
2004). Öyle ki, kişinin risk alma isteği, girişimcilik faaliyetine başlama motivas-
yonunu etkilemektedir. Bunun yanı sıra, iç kontrol ve yüksek öz-yetkinlik inancı 
girişimcilik konusunda uyanıklığın artmasını ve böylece girişimcilik fırsatları ko-
nusunda daha fazla farkındalığın oluşmasını sağlar. Tercih edilen öğrenme ve iş 
stratejileri, ki bunlar kişisel eğitim ve öğretim ile karakterize edilir, çevreden gelen 
bilgilerin nasıl ve ne kadar hızda algılandığını, değerlemesi yapıldığını ve strateji-
lere ve operasyonel önlemlere dönüştürüldüğünü etkilemektedir.

Girişimcilik bilgi birikimi, girişimcilik motivasyonu ve kişilik özelliklerinin 
yanı sıra, bazı çerçeve koşullarının girişimcilik eğilimi ve eylemleri üzerinde 
önleyici veya teşvik edici bir etkisi olduğunu ileri sürülmektedir. Model kapsa-
mında birkaç etki alanı ayırt edilmektedir. Bunlar; aile, arkadaş çevresi, okul ve 
yükseköğretim eğitimi, girişimcilik alt yapısı, ekonomik durum ve hukuki düzen-
lemelerdir. Aile ortamı aynı zamanda girişimcilik konusundaki tutumunu karak-
terize eder. Aile işletmelerinden öğrenciler, genellikle girişimci olmayan ailelerin 
öğrencilerine göre daha fazla girişimci olmaları gözlemlenmektedir. Bu durum, 
aile işletmesine karşı oldukça olumsuz bir tutum sergileyen öğrencilerin yanı sıra, 
olumlu bir tutuma sahip öğrenciler için de geçerlidir. Benzer şekilde arkadaş çev-
resi, diğer deyişle iş arkadaşları ve işverenler çevresi, girişim kararlarını etkilediği 
ileri sürülmektedir. Girişimcilere, özellikle genç girişimcilere temas ne kadar yo-
ğun olursa, girişimcilik kariyerine o kadar fazla eğilim gösterileceği düşünülmek-
tedir (Kailer ve Weiß, 2018: 4).

Okullar, yükseköğretim kurumları ve diğer mesleki eğitim kurumları, eğitim 
programının içeriği ve metodik-didaktik konusundaki tasarımıyla genç insanla-
rın girişimciliğe karşı olumlu temel tutum geliştirmeyi teşvik ettiği savunulmak-
tadır (Gibb, 2005). Ayrıca eğitim kurumları, girişimcilik konusunda örneğin iş 
planlarının nasıl oluşturulacağı gibi somut teknik bilgiler vermektedir. Ayrıca bu 
kurumlar girişimciliğe ilgisi olanlara ve genç girişimcilere işletme uygulamaları, 
üniversite bünyesindeki girişimcilik kuluçka merkezleriyle iş planı yarışmaları ve 
girişim fikirlerin geliştirilmesinde mentörlük uygulamaları da yapmaktadırlar. 
Eğitim kurumları ilişki ağı desteği ile girişimci adaylarına ve genç girişimcilere 
girişim planlamasında somut bir şekilde yardımcı olabilmektedirler (Kailer ve 
Weiß, 2018: 4).
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Model kapsamında çerçeve koşulları, girişimcilik alt yapısı, ekonomik durum, 
hukuki düzenlemeler ve teşvik düzenlemeleri içermektedir. Girişimcilik alt yapısı 
ile, finansal, insan ve teknik kaynağı kastedilmektedir. Eğitim, koçluk, danışman-
lık ve finansal destek gibi kombine destek paketleri ile, geniş yelpazede hizmetle-
rin bulunması önemli rol oynadığını işaret edilmektedir. Kamu sübvansiyonları 
nedeniyle, bu hizmetler, genellikle piyasa fiyatının altında veya ücretsiz olarak 
sunulduğu belirtilmektedir. Kamu tarafından sunulan hizmetlerin varlığından 
haberdar olma konusunda kişilerin algısı önemli rol oynayacaktır. Bunun yanı 
sıra, girişimci adayları ve genç girişimciler, destek hizmetlere ilişkin fayda maliyet 
analizinde bulunacaklardır. Örneğin; başvuru bürokrasinden çekinme ne kadar 
düşük olursa ve desteğin faydası ne kadar yüksek olarak değerlendirilirse, o kadar 
teşvik ve destek programlarına başvurulması beklenir.

Ekonomik durum, sektör ve teknolojideki gelişmeler ile hukuki düzenlemeler 
geniş anlamda çerçeve koşulları olarak incelenmektedir. Örneğin, belli mesleklere 
veya pazarlara erişim kısıtlamalarının kaldırılması çoğu zaman girişimcilik faa-
liyetlerinde artışa yol açmaktadır. Burada da, hangi bilginin potansiyel girişim-
ci veya genç girişimci tarafından ne ölçüde algılandığına ve bireysel olarak nasıl 
yorumlandığına, başka bir ifadeyle, fırsatların ne ölçüde öngörüldüğüne bağlıdır 
(Kailer ve Weiß, 2018: 5). Avrupa Birliği ve özellikle de İşletmeler ve Sanayi ile 
ilgili kurum ve kuruluşlar, son yıllarda girişimcilik ve girişimcilik eğitimini teşvik 
etmek için eğitim sistemi içerisinde önemli tedbirler almıştır.

KOBİ’lerin ve girişimciliğin teşvik edilmesiyle ilgili çeşitli önlemler örnek-
ler verilebilmektedir. Bu bağlamda Küçük işletmeler için Avrupa Beyannamesi 
(European Charta), KOBİ Elçilerinin oluşturulması, Avrupa KOBİ’lerin Gözle-
mevi (ENSR), Avrupa İşletmeler Ağı, Avrupa KOBİ Haftası, Avrupa Kurumsal 
Ödülleri, Genç Girişimciler için Erasmus Programı veya en iyi uygulamaları kul-
lanarak en iyi uygulamaların değişimi veritabanları örnek verilebilir. Söz konusu 
teşvik programları ile ilgili çerçeve, üye devletlerin ve Avrupa Komisyonu’nun 
uygulamak üzere taahhüt ettiği Avrupa için Small Business Act (SBA-Küçük İşlet-
meler Yasası)’dır (Kailer ve Weiß, 2018: 5).

Model kapsamında açıklanan çerçeve koşulları olarak ifade edilen bu belir-
leyici faktörlerin tümü zaman içinde farklı etkilere sahip olduğu belirtilmekte-
dir. Bu durum, serbest meslek sahibi olma ya da planlama sürecinde veya gelişim 
aşamasında verilen kararları etkilemektedir. Alınan kararlara genellikle tutarlı bir 
şekilde bağlı kalınmaz. Bunun yerine, “dalgalanan” bir seyir gözlenir. Girişimcilik 
sürecinin aşamasına bağlı olarak, farklı yetkinlik gereksinimleri ön planda tutu-
larak ve buna bağlı olarak farklı destek hizmetleri talep edilmektedir. Ayrıca, giri-
şimcilerin öğrenim düzeyleri, genel eğitim programlarındaki öğrenim düzeyleri 
arasında önemli farklılıklar gösterebilmektedir (Kailer ve Weiß, 2018: 5-6).
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The 13 Entrepreneurial Competencies Model
Morris ve arkadaşları (2013) yapılanma kuramına dayalı olarak birey ve çevre 

arasındaki etkileşimin sonucu olarak yetkinliklere yaklaşmaktadırlar. Morris ve 
arkadaşları (2013: 358), bir Delphi metodolojisi uygulayarak öğrenciler üzerinde 
ön test ve son test ölçümler yapmak suretiyle 13 girişimcilik yetkinlikten oluşan 
temel bir set belirlemişlerdir. Yapılanma kuramı, yetkinlik gelişimini anlamak için 
bir çerçeve sağlar. Elde ettikleri bulgular, fırsat tanıma, fırsat değerlendirme, kay-
nak kullanma ve iş modellerini geliştirme gibi davranışsal yetkinliklerin yanı sıra 
esneklik, öz-yetkinlik ve dayanıklılık gibi tutumsal yetkinlikler ortaya koymuş-
lardır.

Bu araştırmanın sonuçları girişimcilik eyleminin karmaşıklığına dikkat çek-
miş ve belirli yetkinliklerin istikrarlı kaldığını, diğerleri ise bir girişimcilik eğitim 
programı ve yoğun deneyimsel öğrenmeye dayalı olarak geliştirilebileceğini gös-
termiştir. Bu bağlamda 13 girişimcilik yetkinliğinden oluşan Morris ve arkadaşla-
rının “Girişimcilik Yetkinlik Modeli”, girişimciliğin ne olduğu hakkında genel bir 
farkındalık yaratmayı ve girişimcilik eğitimi müfredatının geliştirilmesinde reh-
berlik etmesi amaçlanmıştır. Tablo 1 modele ilişkin 13 girişimcilik yetkinliklerine 
yer verilmiştir.

Tablo 1. 13 Girişimcilik Yetkinlik Modeli

Fırsat Algılama: Değişen koşulları algılama veya çevrede potansiyel kar kaynaklarını 
temsil eden veya bir girişime geri dönüşü göz ardı edilen olasılıkları algılama 
kapasitesi
Fırsat Değerlendirme: Göreceli çekiciliğini doğru bir şekilde belirlemek için fırsatın 
içerik yapısını değerlendirme yeteneği
Risk Yönetimi / Azaltma: Riskin oluşma ihtimalini veya risk oluşumunun potansiyel 
etkisini azaltan önlemlerin alınması

Güçlü bir Vizyonun Taşınması: Gelecekteki bir örgütsel durum imajını tasarlama 
ve bu imajı takipçilerinin onu harekete geçirmelerini sağlayacak şekilde ifade etme 
yeteneği

Azim: Hedef başarısını engelleyen zorluklarla ve engellerle karşı karşıya kalırken 
hedefe yönelik eylem ve enerjiyi sürdürme becerisi

Kreatif Problem Çözme/ Yaratıcılık: Daha önce ilgisi olmayan nesneleri veya 
değişkenleri yeni ve uygun veya yararlı sonuçlar üretmek için ilişkilendirebilme 
yeteneği
Kaynakları etkili kullanma: Kişisel amaçlara ulaşmak için kendisine ait olmayan ya 
da kontrol altında tutulmayan kaynaklara erişime becerisi
Gerilla Becerileri: Birinin çevresinden faydalanma, başkaları tarafından bilinmeyen 
ve geleneksel olmayan, düşük maliyetli taktikler kullanma ve daha az ile daha fazlasını 
yapma becerisi

(devam ediyor)
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Değer Yaratma: Maliyetlerini aşan gelirler üreten ve adil bir getiri elde etmek için 
kullanıcılar için yeterli faydalar üreten yeni ürünler, hizmetler ve/veya iş modelleri 
geliştirme konusunda potansiyel yeteneğin bulunması
Odaklanma ve Uyum Sağlama: Bir kuruluş ile dış ortamdaki gelişmeler arasındaki 
uyumu iyileştirmek için tedbir gereksinimi algılama ve tedbirler alınırken, aynı 
zamanda hedef başarısına ve kuruluşun stratejik yönüne vurgu yapma becerisi
Dayanıklılık: Gerginlik ve rahatsızlıklarla başa çıkabilme becerisi
Öz-yeterlilik: Kişinin belirli bir görevi yerine getirme ya da performans seviyesine 
ulaşma ile ilgili kendine güven duygusunu sürdürme yeteneği
Ağları Kurma ve Kullanma: Bireyin işlerin geliştirmesinde ya da kariyerlerin 
ilerletilmesinde yardımcı olan başkalarıyla ilişkilerini sürdürme konusunda sosyal 
etkileşim becerisi

Kaynak: Morris vd., 2013: 358.

Büyük Sekiz Modeli
Bartram’ın (2005) “The Great Eight Model” olarak adlandırdığı ölçüt merkez-

li modeli, işyeri performansının çeşitli potansiyel yordayıcılarının geçerliliğini 
araştırmaktadır. Bu kapsamlı yetkinlik seti, faktör analizlerinden ve işyeri perfor-
mansının öz ve yönetici değerlendirmelerinin tabakalı örnekleme analizlerinden 
ortaya çıkmıştır. Yazar, yordama sonuç ilişkisini, meta analizi yoluyla 29 geçerli-
lik çalışmasını incelemiştir. Model, yordayıcılar ve işyeri performansı arasındaki 
tutarlı bir ilişki modeli göstermiştir. Model, hem yetkinlik değerlendirme hem 
de kişilik, motivasyon ve yetenek ölçekleriyle bağlantılı olan 112 alt yetkinlik ile 
irdelemiştir.

Araştırma neticesinde model, iş performansına ilişkin öngörülerde bulunmak 
için yetkinlik potansiyeli (yetenek, kişilik ve motivasyon) ölçümlerinden mev-
cut davranışın değerlemesine kadar tek bir çerçeve sunmaktadır: İş performansı 
(Bartram, 2005: 1187). Bartram’ın bulguları, kişilik temelli yordayıcılarının tüm 
Büyük Sekiz yetkinlikleri için orta ila yüksek geçerliliğe sahip olduğunu, yetenek 
testlerinin sekiz yetkinliğin yalnızca dördünün kriter tahminlerle örtüştüğünü ka-
nıtlamıştır. Elde ettiği sonuçlar, kişiliğin ve yeteneğin birlikte ve ayrı ayrı yetkinlik 
performans değerlendirmede anlamlı bir şekilde öngördüğünü göstermiştir.

Büyük Sekiz modeli, meslekler, ölçme araçları ve kültürel bağlamda yetenekle-
rin değerlendirmesinde, kişilik ve motivasyon performansı ölçütlerini tutarlı bir 
şekilde entegre etmek için bir çerçeve sunmaktadır. İlginç bir şekilde, kişilik te-
melli Büyük Sekiz yordayıcıları yetkinliklerin “potansiyel” bağlamında iki temel 
bileşende ayırmaktadır: Birincisi, motivasyonu, dışa dönüklüğü ve yeni deneyime 
açıklığı belirtirken, ikincisi, sorumluluk ve düşünce tarzının ilgili yönlerini yan-
sıtmaktadır (Gianesini vd., 2018: 19). Aşağıdaki Tablo 2’de Büyük Sekiz Modeli 
yer almaktadır.
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Tablo 2. Büyük Sekiz Modeli

Faktör ve 
yetkinlik alan adı Yetkinlik alanı tanımı

Big Five Varsayımı, 
motivasyon ve 
yetenek ilişkisi

1-Liderlik ve karar 
verme

Kontrolü ele alır ve liderlik yapar. Eylemi 
başlatır, yön verir ve sorumluluk alır.

Güç ve kontrol 
ihtiyacı, dışa 
dönüklük

2- Destek ve 
işbirliği

Başkalarını destekler ve sosyal 
durumlarda onlara saygı ve olumlu 
yönünü gösterir. İnsanları ilk sıraya 
koyar, bireylerle ve ekiplerle, müşterilerle 
ve çalışanlarla etkin biçimde çalışır. 
Kuruluşun değerlerini tamamlayan açık 
kişisel değerlerle tutarlı davranır.

Uyumluluk, 
geçimlilik, yumuşak 
başlılık

3- Etkileşim ve 
takdim

Etkili iletişim kurar ve ilişki ağını kullanır. 
Başarıyla ikna eder ve diğerlerini etkiler. 
Diğerleriyle güvenli ve rahat bir şekilde 
ilişki kurar.

Dışa dönüklük, genel 
zihinsel yetenek.

4- Analiz ve 
yorumlama

Net analitik düşüncenin kanıtını gösterir. 
Karmaşık problemlerin ve sorunların 
kalbine gider. Kendi uzmanlığını etkili 
bir şekilde uygular. Hızla yeni teknolojiyi 
benimser. Yazılı iletişimde iyidir.

Genel zihinsel 
yetenek, yeni 
deneyime açıklık

5- Kreatifite ve 
Kavramsallaştırma

Yeni fikirlere açıklık gerektiren 
durumlarda iyi çalışır ve deneyimler. 
Öğrenme fırsatlarını araştırır. Yenilik ve 
yaratıcılık ile ilgili durum ve sorunları ele 
alır. Geniş ve stratejik düşünür. Örgütsel 
değişimi destekler ve yönlendirir.

Yeniliklere ve yeni 
deneyime açıklık

6- Organizasyon 
ve yürütme

Önceden planlar ve sistematik ve 
organize bir şekilde çalışır. Yönergeleri 
ve prosedürleri takip eder. Müşteri 
memnuniyetine odaklanır ve 
kararlaştırılan standartlara kaliteli hizmet 
veya ürün sunar.

Dürüstlük, genel 
zihinsel
yetenek

7- Uyarlama ve 
başa çıkma

Değişime iyi yanıt verir ve adapte olur. 
Baskıyı etkili yönetir ve işin ters gitme 
gibi durumlarla ile iyi başa çıkar.

Duygusal denge

8- Girişken olma 
ve iş bitirme

Sonuçlara ve kişisel iş hedeflerine 
ulaşmaya odaklanır. İş sonuçlarla 
yakından ilgili olduğunda ve kişisel 
çabaların etkisi açık olduğunda en iyi 
sonuç verir. İşletme, ticaret ve finans 
konularında bilgilidir. Kendini geliştirme 
ve kariyer gelişimi için fırsatlar arar.

Başarı ihtiyacı, 
geçimsiz, uyumlu 
değil

Kaynak: Bartram, 2005: 1187.
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The EntreComp Framework
Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2016 yılında yayınlanan Joint Research 

Centre (JRC) Science For Policy raporunda, EntreComp: Girişimcilik Yetkinlik 
Çerçevesi (EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework) isimli 
çalışmayla çok amaçlı bir referans çerçevesi ortaya konulmuştur. Bu çalışmanın 
kökeni, Avrupa Birliği, hayat boyu öğrenme programı kapsamında geliştirilen 8 
temel yetkinlik modeli önerdiğinde 2006 yılına kadar uzanmaktadır. Bu çalışma, 
girişimciliğin bir yeterlilik olarak ne olduğu konusunda ortak bir tanım üreterek, 
çerçeve, eğitim dünyası ile iş dünyası arasında bir köprü oluşturmayı ve girişimci 
öğrenmeyi teşvik etmeyi amaçlayan herhangi bir girişim tarafından fiili bir refe-
rans olarak alınmasını amaçlamaktadır.

EntreComp Çerçevesi 3 yetkinlik alanından oluşmaktadır: “Fikirler ve fırsat-
lar”, “Kaynaklar” ve “Eyleme geçme”. Her alan 5 yetkinliği içermekte olup birlikte 
girişimcilik yetkinliğinin yapı taşlarını oluşturmaktadır. Çerçeve, 8 seviyeli bir 
ilerleme (progresyon) modeli yoluyla 15 yetkinlik geliştirmiştir. Ayrıca, farklı 
eğitimsel bağlamlardan ve uygulama alanlarından gelen teşebbüsleri tasarlama 
konusunda ilham ve içgörü sağlayan, kapsamlı bir 442 öğrenme çıktısı listesi sun-
maktadır (Bacigalupo vd., 2016: 5).

Çalışmanın ana bulguları şu şekildedir: EntreComp, girişimciliği, yaşamın 
tüm alanları için geçerli olan bir “yetkinlik” olarak tanımlamaktadır: Kişisel geli-
şimin beslenmesinden, aktif olarak topluma katılımına, iş piyasasına bir çalışan 
olarak veya serbest çalışan bir kişi olarak (yeniden) giren ve ayrıca kültürel, sos-
yal ve ticari alanlarda iş kurma girişimleri. Kültürel, sosyal veya ekonomik değer 
yaratılmasına dayanan geniş bir girişimcilik tanımı üzerinde durulur. Böylece gi-
rişimcilik, sosyal girişimcilik, yeşil girişimcilik, dijital girişimcilik ve tekno giri-
şimcilik gibi farklı girişimcilik türlerini barındırmaktadır. Bireyler ve kuruluşlar 
için geçerli olup, özel, kamu ve üçüncü sektörlerde ve üçünün karma birleşiminde 
değer yaratmayı ifade etmektedir. EntreComp çerçevesi, kapsamlı literatür incele-
mesi, vaka incelemeleri, masa başı araştırması ve çok paydaşlı istişarelerden olu-
şan karma bir yöntemle geliştirilmiştir (Bacigalupo vd., 2016: 6). EntreComp, 3 
yetkinlik alanı ve aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi 15 yetkinlikten oluşmaktadır.
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Şekil 2. EntreComp Modeli
Kaynak: European Comission, 2018: 14.

Şekil 2 EntreComp yetkinliklerini bir pasta grafiğin dilimleri olarak göster-
mektedir. Her dilimin farklı bir rengi vardır: ‘Fikirler ve fırsatlar’ alanındaki yet-
kinlikler için mavi, ‘Kaynaklar’ alanındakiler için turuncu ve “Eyleme geçme” 
alanındaki yetkinlikler için yeşil ile gösterilmiştir. Dilimler, 15 yetkinliği de içine 
alan üç yetkinlik halkası ile çevrilidir. Şekil 2 yetkinlik alanları ile yetkinlikler 
arasındaki eşleşmenin sınıflandırılmasında önemli bir farkın bulunmadığının 
altını çizmektedir. Örneğin, yaratıcılık süreci hem kaynakların kullanımını hem 
de değerlerini biçimlendirmek için fikirlerin üzerinde hareket etme kapasitesini 
gerektirse de “Fikirler ve fırsatlar” alanındaki yetkinliklerden biri olarak gösteril-
mektedir. Okuyucu, çerçevenin unsurlarını genişletmek ve odak noktasına en iyi 
şekilde uyum sağlamak için alanlar ve yetkinlikler arasında yeni bağlantılar ku-
rabileceği ifade edilmektedir (Bacigalupo vd., 2016: 10). Tablo 3 The EntreComp 
Modeli özetler niteliktedir.
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Tablo 3. The EntreComp Model

Alan Yetkinlikler Açıklamalar Göstergeler

1. 
Fikirler 
ve 
Fırsatlar

1.1.
Fırsatları 
görme

Değer yaratma 
fırsatlarını 
belirlemek 
için hayal 
gücünüzü ve 
yeteneklerinizi 
kullanın

Sosyal, kültürel ve ekonomik çevreyi 
keşfederek değer yaratma fırsatları 
tanımlayın ve yakalayın
Karşılanması gereken ihtiyaçları ve 
zorlukları belirleyin
Yeni bağlantılar kurun ve değer 
yaratacak fırsatlar yaratmak için 
çevrenin dağınık unsurlarını bir araya 
getirin

1.2.
Yaratıcılık

Yaratıcı fikirler 
geliştirin

Mevcut ve yeni zorluklara daha iyi 
çözümler dâhil olmak üzere değer 
yaratmak için çeşitli fikirler ve fırsatlar 
geliştirin.
Yenilikçi yaklaşımları keşfedin ve 
deneyimleyin.
Değerli etkiler elde etmek için bilgi ve 
kaynakları birleştirin.

1.3.
Vizyon

Gelecekle ilgili 
vizyonunuz için 
çalışın

Geleceği hayal edin
Fikirleri eyleme dönüştürmek için bir 
vizyon geliştirin
Çalışmayı ve eylemi yönlendirmek için 
gelecek senaryolarını görselleştirin

1.4.
Fikirleri 
değerleme

Fikirlerden ve 
fırsatlardan 
en iyi şekilde 
yararlanın

Hangi değerin sosyal, kültürel ve 
ekonomik terimlerle olduğuna karar 
verin
Bir fikrin değer yaratmak için sahip 
olduğu potansiyeli tanıyın ve bundan 
en iyi şekilde yararlanmanın uygun 
yollarını belirleyin

1.5.
Etik ve 
sürdürülebilir 
düşünme

Fikirlerin, 
fırsatların ve 
eylemlerin 
birlikteliklerini 
ve etkilerini 
değerlendirin

Girişimci eylemlerin değer yaratan 
fikirlerin hedeflenen kitleye (toplum, 
pazar, cemiyet ve çevre) üzerindeki 
etkisini değerlendirin
Sürdürülebilir uzun vadeli sosyal, 
kültürel ve ekonomik hedeflerin ne 
kadar olduğunu ve seçilen eylem 
şeklini düşünün
Sorumlu davranın
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Tablo 3. The EntreComp Model (devamı)

Alan Yetkinlikler Açıklamalar Göstergeler

2. 
Kaynaklar

2.1.
Öz-
farkındalık 
ve öz-
yetkinlik

Kendine inan 
ve gelişmeye 
devam et

Kısa, orta ve uzun vadede ihtiyaçlarınızı, 
isteklerinizi ve isteklerinizi düşünün
Bireysel ve grup güçlü ve zayıf 
yönlerinizi tanımlayın ve değerlendirin
Belirsizliğe, aksamalara ve geçici olarak 
meydana gelen arızalara rağmen 
olayların seyrini etkileme yeteneğinize 
inanın

2.2.
Motivasyon 
ve sebat 
(azim)

Odaklanmaya 
devam et ve pes 
etme

Fikirleri eyleme dönüştürmeye ve 
başarma ihtiyacınızı karşılamaya kararlı 
olun
Sabırlı olmaya ve uzun vadeli bireysel 
veya grup hedeflerinize ulaşmaya 
çalışmaya hazır olun
Baskı, sıkıntı ve geçici kudret arızası 
altında esnek olun

2.3.
Kaynakları 
seferber 
etme

İhtiyacınız 
olan kaynakları 
toplayın ve 
yönetin

Fikirleri eyleme dönüştürmek için 
gereken maddi, maddi olmayan ve 
dijital kaynakları alın ve yönetin
Sınırlı kaynaklardan en iyi şekilde 
yararlanın
Teknik, yasal, vergi ve dijital yeterlilikler 
dahil, her aşamada ihtiyaç duyulan 
yeterlikleri edinin ve yönetin

2.4.
Finansal ve 
ekonomik 
okuryazarlık

Finansal ve 
ekonomik 
gelişimi bilme

Bir fikri değer yaratan bir faaliyete 
dönüştürmenin maliyetini tahmin edin
Zaman içinde finansal kararları 
planlayın, uygulayın ve değerlendirin
Değer yaratan faaliyetlerimin uzun 
vadede sürdüğünden emin olmak için 
finansmanı yönetin

2.5.
Başkalarını 
mobilize 
etme

İlham verin, 
teşvik edin ve 
başkalarını 
dâhil edin

İlgili paydaşlara ilham vermek ve 
heveslendirin
Değerli sonuçlar elde etmek için gereken 
desteği alın
Etkili iletişim, ikna, müzakere ve liderlik 
gösterin
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Tablo 3. The EntreComp Model (devamı)

Alan Yetkinlikler Açıklamalar Göstergeler

3. 
Eyleme 
Geçme

3.1.
İnisiyatif 
almak

Hemen başla

• Değer yaratan süreçleri başlatın
• Zorlukları üstlenin
• Amaçlara ulaşmak, niyetlere sadık 

kalmak ve planlı görevleri yerine 
getirmek için bağımsız davranın ve 
çalışın

3.2.
Planlama ve 
yönetim

Önceliklendir, 
organize et ve 
takip et

• Uzun, orta ve kısa vadeli hedefler 
belirleyin

• Öncelikleri ve eylem planlarını 
tanımlayın

• Beklenmedik değişikliklere uyum 
sağlayın

3.3.
Belirsizlik 
ve risk ile 
baş etme

Belirsizlik, 
belirsizlik ve 
riskle ilgili 
kararlar alın

• Bu kararın sonucu belirsiz olduğunda, 
mevcut bilgiler kısmi veya belirsiz 
olduğunda veya istenmeyen sonuçlar 
riski olduğunda kararları alın

• Değer yaratma sürecinde, başarısızlık 
risklerini azaltmak için, erken 
aşamalardan gelen fikirleri ve 
prototipleri test etmek için yapısal 
yöntemler kullanın

• Hızlı hareket eden durumları derhal ve 
esnek bir şekilde kullanın

3.4.
Başkalarıyla 
çalışmak

Ekip kurun, 
ortak çalışın 
ve iletişim ağı 
kurun

• Fikirler geliştirmek ve onları eyleme 
dönüştürmek için birlikte çalışın ve 
başkalarıyla işbirliği yapın

• İletişim ağınızı değerlendirin
• Gerektiğinde çatışmaları çözün ve 

olumlu bir şekilde rekabet ile yüzleşin

3.5.
Tecrübe ile 
öğrenme

Yaparak 
öğrenmek

• Herhangi bir inisiyatifi değer yaratma 
için bir öğrenme fırsatı olarak kullanın

• Akranlar ve mentorlar dâhil, diğer 
insanlarla öğrenin

• Hem başarı hem de başarısızlıktan 
öğrenin (kendinizin ve diğer 
insanların)

Kaynak: Bacigalupo vd., 2016: 12-13.

Yukardaki Tablo 3 EntreComp modelinin boyutları ve göstergeleriyle kav-
ramsal bir çerçeve sunmaktadır. Yetkinlikler numaralandırılmış ve sunuldukları 
sıra, bir sıra veya bir hiyerarşi olduğu anlamına gelmemektedir. Bir yetkinlik ilk 
önce gelmez ve hiçbiri diğerlerinden daha önemli değildir. Raporda, EntreComp 
Çerçevesinin, girişimcilik yetkinliğinin yorumlanması için bir başlangıç noktası 
olarak görülebileceği ifade edilmiştir. Bu da zamanla belirli hedef grupların özel 
ihtiyaçlarını ele almak için daha fazla ayrıntılı olarak geliştirileceği belirtilmiştir 
(Bacigalupo vd., 2016: 11-13).
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Girişimcilik Yetkinliği İle İlgili Yapılmış Çalışmalar
Literatürde yer alan girişimcilik yetkinliği ile ilgili modeller, bireysel, örgütsel 

ve çevresel boyutta potansiyel girişim performansının değerlendirmesinde öncül 
olduğu görülmektedir. Girişimcilerin ve şirketlerin heterojen olmalarından do-
layı, bireysel, ilişkisel ve bağlamsal özellikleri ve onun boyutlarını birleştiren bir 
çerçeve sunulmaya çalışıldığı dikkat çekmektedir. Girişimcilik yetkinlik ve giri-
şimcilik öz-yetkinlik modellerine dair çalışmalar ve araştırmalar aşağıda Tablo 4 
ve Tablo 5’te gösterilmiştir.

Tablo 4. Girişimcilik Yetkinliği İle İlgili Modeller

Model adı; yazar Boyut sayısı Alt boyutları

Yetkinliği Biçimlendiren 
Unsurlar;
Lahti, 1999

4 boyut

• Bilgi ve tecrübe
• Yetenekler
• Motivasyon
• Özellikler

Entrepreneurship 
Competencies Model;
Kailer, 2007

3 boyut ve 4 alt-
boyut

• Girişimcilik Bilgi Birikimi
- Bilgi (explicit knowledge)
- Bilgi + Beceri (implicit 
knowledge)

• Girişimcilik Motivasyonu
- Girişimcilik Tutumu
- Girişimcilik Niyeti

• Kişilik Özellikleri

Entrepreneurial 
Competencies Model; 
Morris vd., 2013

13 boyut

• Fırsat Tanıma
• Fırsat Değerlendirmesi
• Risk Yönetimi / Azaltma
• Etkileyici bir Vizyonun 

Taşınması
• Sağlamlık / Azim:
• Yaratıcı Problem Çözme / 

Yaratıcılık
• Kaynak Kaldıraçları
• Gerilla Becerileri
• Değer oluşturma
• Odağı koru ancak Uyarla
• Esneklik
• Öz-yeterlik
• Ağların Oluşturulması ve 

Kullanılması
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Tablo 4. Girişimcilik Yetkinliği İle İlgili Modeller (devamı)

Model adı; yazar Boyut sayısı Alt boyutları

The Great Eight Model;
Bartram, 2005 8 boyut

• Liderlik ve karar verme
• Destek ve işbirliği
• Etkileşim ve takdim
• Analiz ve yorumlama
• Kreatifite ve Kavramsallaştırma
• Organizasyon ve yürütme
• Uyarlama ve başa çıkma
• Girişken olma ve iş btirme

The EntreComp Framework;
European Comisson 2018

3 boyut, 15 
alt-boyut

• Fırsatları görme
• Kreativite
• Vizyon
• Fikirleri değerleme
• Etik ve sürdürülebilir düşünme
• Öz-farkındalık ve öz-yetkinlik
• Motivasyon ve sebat (azim)
• Kaynakları seferber etme
• Finansal ve ekonomik okuryazarlık
• Başkalarını mobilize etme
• İnisiyatif almak
• Planlama ve yönetim
• Belirsizlik ve risk ile baş etme
• Başkalarıyla çalışmak
• Tecrübe ile öğrenme

Kaynak: Araştırmacı tarafından oluşturulmuştur.

Tablo 5. Girişimcilik Öz-Yetkinliği İle İlgili Modeller

Yazar Madde sayısı Alt boyutları

Chen vd., 1998 22 madde

• Pazarlama (6 madde)
• İnovasyon (4 madde)
• Yönetim (5 madde)
• Risk alma (4 madde)
• Finansal kontrol (3 madde)

DeNoble vd, 1999 23 madde

• Yeni ürün ve Pazar fırsatı 
geliştirme (7 madde)

• Yenilikçi bir çevre inşa etme (4 
madde)

• Yatırımcı ilişkileri başlatma (3 
madde)

• Temel amacı tanımlama (3 
madde)

• Beklenmeyen zorluklarla başetme 
(3 madde)

• Kritik insan kaynağını geliştirme 
(3 madde)

(devam ediyor)
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Zhao vd., 2005 4 madde • Kürsel ölçek (alt boyut 
bulunmamakta)

Barbosa vd., 2007

18 madde
(her bir alt 
boyutunun kaç 
maddesi olduğu net 
değil)

• Fırsat tanımlama, İlişki, 
Yönetimsel, Tolerans

McGee vd., 2009 19 madde

• Arama (3 madde)
• Planlama (4 madde)
• Marshalling (3 madde)
• Uygulama: İnsanlar (6 madde)
• Uygulama: Finansal (3 madde)

Barakat vd., 2014 7 madde
• İnovasyon, Fiansal değer, Takım 

çalışması, Ürün geliştirme, Start-
up süreçleri, Liderlik, Kreatiflik

Tekin vd., 2019,
Kailer’in (2005) 
Girişimcilik Yetkinlik 
Modeli’ne dayanarak 
oluşturulmuştur.

25 madde

• Girişimcilik Bilgi Birikimi
- Bilgi
- Deneyim

• Girişimcilik Motivasyonu
- Tutum
- Niyet

Kaynak: Newman vd., 2019: 403–419’dan yararlanılarak oluşturulmuştur.

Literatürde yer alan girişimcilik yetkinliği ile ilgili modeller, bireysel, örgütsel 
ve çevresel potansiyel girişim performansının değerlendirmesinde öncül olduğu 
görülmektedir. Lathi (1999), Bartram (2005), Kailer (2007) ve Morris vd. (2013) 
girişimcilik yetkinliği ile ilgili modeller geliştirmişlerdir. Chen vd. (1998), De-
Noble vd. (1999), Zhao vd. (2005), Barbosa vd. (2007), McGee vd. (2009), Barakat 
vd. (2014) ve Tekin vd. (2019) girişimcilik öz-yetkinlik konusunu teorik olarak 
çalışmışlardır. Ayrıca girişimcilerin girişimci öz-yetkinliklerine göre girişimcilik 
kişilik özelliklerinin bir yansıması olarak davranışlarını belirleyen bazı yetenekler 
de vardır. Bu bağlamda girişimciler öz-yeteneklerine göre; zeki, normal zeki, az 
zeki, atak, ihtiyatlı, çekingen, iyimser, kötümser, sakin, telaşlı, rahat, gergin gibi 
sınıflandırılabilir. Girişimci kişilik özelliklerini belirleyen girişimci öz-yetenek 
düzeyi ve potansiyeli girişimci öz-yetkinlik davranışlarını belirleyici bir rol oyna-
maktadır (Tekin, 2016: 50).



Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları

- 30 -

SONUÇ VE ÖNERİLER

Ulusal ve uluslararası düzeyde ekonomik ve toplumsal gelişme büyük oranda 
girişimcilerin omuzlarında yükselmektedir. Günümüz koşullarında sahip olduğu 
iş fikrini bir girişime dönüştürmek ve o girişimi yaşatabilmek önemli yetkinlikleri 
gerektirmektedir. Bu gerekliliklerin kişilik özellikleri, aile, sosyo-ekonomik koşul-
lar gibi kısımları üniversite dışındaki faktörlerce oluşturulurken önemli bir kısmı 
ise üniversite eğitimi safhasında kazanılabilir. Üniversitelerin yürüttükleri eğitim 
öğretim faaliyetlerinin sonuçlarını sağlıklı değerlendirebilmeleri, yaptıkları işin 
etkinliğinin ölçümü ve bahsedilen gereklilikler açısından son derece önemlidir.

Üniversitelerin öğrenci odaklı girişim odaklı üniversitelere dönüşmesinde 
üniversite yönetimlerine önemli görev ve sorumluluklar düşmektedir. Her şeyden 
önce üniversiteler, güçlü liderlik ve iyi bir yönetişim anlayışı sergilemelidirler. Bu, 
girişimci ve yenilikçi bir kültür geliştirmek için kritik öneme sahiptir. Pek çok 
üniversite misyon açıklamalarında “girişimcilik” ve “yenilikçilik” kelimelerine 
yer verirler, ancak unutulmamalıdır ki, girişimci-yenilikçi üniversiteler misyon 
açıklamalarında yer verilmesinin ötesinde daha fazlasını göstermelidirler. Başta 
üniversite yönetimleri olmak üzere yukarıdan aşağıya doğru üniversitenin tüm 
paydaşlarında bir yaklaşım değişikliğine gidilmesi gerektiği söylenebilir.

Üniversite yönetimleri, öğrencilere yönelik bir ekosistem tasarlayabilirler. 
Üniversiteler, bu ekosistem hakkında tüm iletişim kanallarını kullanarak başta 
öğrenciler olmak üzere akademisyen ve personelini bu ekosistem hakkında bilgi-
lendirmelidir. Öğrenciye en etkili ulaşma biçimi, derslerine giren akademisyenler 
üzerinden olanıdır. Bu nedenle özellikle akademisyenler konuya duyarlılaştırıl-
malıdır. Üniversite eğitiminde, öğrenciye yalnız mesleki bilgi kazandırma, öğ-
renilen bilgileri uygulayabilme, profesyonel mesleki davranışlara sahip olmanın 
yanı sıra, özgür düşünebilme, güçlü bir kişilik ve şahsiyete sahip olma ve girişimci 
yetkinlik ve becerileri kazanmalarına yönelik programlar düzenlenmelidir. Öğ-
rencilerin geneline yönelik girişimcilik eğitimlerinin yanı sıra, bir iş fikri olan ve 
gerçekten bir girişimci olma hayalindeki öğrencilere yönelik huni sistemi biçi-
minde özel programlar düzenlenmelidir. Bu programlarda iş fikri olan ve iş planı 
hazırlayan öğrencilerin yarışmalara katılmaları desteklenmelidir. Ülkemizde son 
zamanlarda rektörlüğe bağlı girişimcilik bölümlerinin açıldığı gözlenmektedir.

Girişimcilik konusunda iş fikri olan ve iş kurma niyetleri olan öğrenciler için 
sadece girişimciliğe giriş derslerin verilmesi yetersiz kaldığından bu öğrenciler 
profesyonelce tasarlanmış eğitim programlara yönlendirilmeli ve üniversitenin 
fiziki alt yapısından istifade etmelerine olanak tanınmalıdır. Girişimci-yenilikçi 
üniversiteler, öğrencilerine, mezunlarına ve çalışanlarına bir iş kurmayı kariyer 
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seçeneği olarak görmeleri konusunda yardımcı olmalıdır. Bir iş kurmayı hedefle-
yen öğrenciler, girişimcilik konusunda gerekli becerileri geliştirerek hazırlanmalı, 
bunun yanı sıra fikir üretmek, fizibilite çalışmaları ve en önemlisi ilgili ekip üye-
lerini bulmak ve erişmek isteyenlerle uygun finans olanaklarının bulunması ve 
ilişki ağlardan faydalanılması konularında desteklenmelidir. Akademisyen veya 
uzmanlar tarafından yürütülen danışmanlık ve mentörlük faaliyetlerinin artması 
için gerekli teşvik mekanizmaları geliştirilmelidir.

Öğrencilerin teknoloji alanındaki ilgisini artırmak ve bu alanda çalışmalarını 
teşvik etmek konusunda da üniversitelere önemli görevler düşmektedir. Üniver-
site öğrencilerinin teknoloji alanındaki farkındalığını artırmaya yönelik teknoloji 
toplulukları önemli rol oynayacaktır. Süleyman Demirel Üniversitesi’nin Ağ ve 
Teknoloji Odaklı Uygulamalı Girişimcilik projesi kapsamında uygulanan çalış-
taylar vb. etkinlikler farkındalık ve teşvik faaliyetleri için iyi bir örnek teşkil et-
mektedir. Üniversitelerin teknoloji alanında özel eğitim programları düzenleme-
si ve tekno park gibi fiziki alt yapılarının öğrencilerine kapılarını sonuna kadar 
açması öğrencileri teknoloji alanında girişimlerde bulunmasını teşvik edecektir. 
Ayrıca üniversiteler, dijital dönüşümün sunduğu fırsatlardan en iyi şekilde fayda-
lanmalı ve dijital teknolojileri kilit bir unsur olarak değerlendirmelidir.

Üniversiteler, yenilikçiliği ve girişimciliği desteklemek için alt yapısına dijital 
teknolojileri entegre etmeli ve dijital kabiliyetlerini artırmaları önerilir. Üniver-
sitelerin işbirliğinden doğan bilgi alışverişi, eğitim ve araştırmanın yanı sıra böl-
gesel gelişim ve organizasyonel yenilik için önemli bir katalizatördür. Toplumun 
sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınması için bilginin üretilmesi, yaygınlaştırıl-
ması ve kullanılması konusunda teşvik edilmesi “üçüncü misyon” içeren sürekli 
bir süreçtir. Bu bağlamda üniversiteler, iç ve dış ilişki ağlarını güçlendirmeli, yerel 
işbirliklerine yönelmeli, diğer üniversiteler ile işbirliğinde bulunmalıdırlar. Bu-
nun en iyi yolu, işbirliğini yürüten öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin teşvik 
edilmesi ve desteklenmesidir.

Girişimci-yenilikçi üniversiteler, işbirliği, bilgi alışverişi ve toplum için değer 
yaratma konularında motivasyonlarını arttırmalıdır. Ayrıca girişimcilik yarış-
maları konusunda üniversiteler, öğrencilerinin yarışmalara katılmalarını teşvik 
etmeli ve desteklemelidir. Yarışmalar girişimcilik konusunda farkındalık artırıcı 
unsurlar içerdiği ve yeni işbirlikleri için fırsatlar doğurduğu söylenebilir. Girişim-
cilik yetkinliği konusunda seminer, konferans ve kişisel gelişim kursları düzenle-
nebilir. Üniversitelerde öğrencilerin bireysel girişimciliğini destekleyici proje ve 
çalışmalara ağırlık verilebilir.
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Üniversite Girişimciliği biliminde daha çok akademisyenler üzerinden üniver-
siteler değerlendirildiği ve incelendiği görülmektedir. Öğrenci girişimciliği konu-
suna temas eden çalışmalara bakıldığında genellikle girişimcilik eğitiminin, öğ-
rencilerin girişimcilik eğilimleri, tutum ve niyetleri üzerindeki etkileri incelendiği 
görülmektedir Demografik özelliklerinin girişimcilik eğilimleri arasında ne tür 
bir ilişki bulunduğuna daire birçok araştırma yapılmıştır. Bugüne kadar yapılan 
çalışmalarda, daha çok girişimcilik eğitiminin ya da kişilik özelliklerinin öğrenci-
lerin girişimcilik eğilimlerine etkisi incelendiği görülmektedir. Birçok araştırmacı 
girişimcilik derslerinin tek başına yetersiz olduğunu belirtmektedir (Ronstadt, 
1985; Kanton, 1988; Donckels, 1991; Robinson vd., 2016; Koyuncuoğlu ve Tekin, 
2019).

Öğrencilerin girişimciliklerinin iş yaşamına yansımasına yönelik araştırma-
lara rastlanmamıştır. Bu kapsamda yenilikçi ve girişimci üniversite ortamlarında 
yetişen girişimci öğrencilerin mezuniyet sonrası girişimcilik özelliklerini izlemeyi 
sağlayacak boylamsal araştırmalar yapılabilir. Özelde işletme bölümünden genel-
de ise tüm fakültelerden mezun olan öğrencilerin girişimcilik faaliyetleri ve bö-
lümlerinin onların bu konuyla ilişkili beceri ve yeteneklerine etkilerinin ortaya 
konduğu çok değişkenli araştırmalar yapılabilir. Üniversitelerin bulundukları böl-
gelerdeki girişimcilik faaliyetlerine katkısı konusunda alan araştırmaları yapılabi-
lir. Kişilik özellikleri ve girişimcilik yetkinlikler arasındaki ilişkileri derinlemesine 
incelemeyi sağlayacak nitel araştırmalar gerçekleştirilebilir. Yenilikçi ve girişimci 
üniversite kültürüne yönelik akademisyen, öğrenci ve diğer paydaşların görüşle-
rini de içeren eylem araştırmaları yapılması önerilir. Öğrencilerin üniversite eği-
timleri boyunca katıldıkları girişimcilik yetkinliklerini geliştirme faaliyetlerinin 
belirlenmesi ve bu faaliyetlerin literatürde ortaya konmuş olan etkili girişimci-
lik programları ile ne düzeyde uyumlu olduğunun belirlenmesine yönelik karma 
modelli araştırmalar yapılabilir.

Bu çalışma ve bugüne kadar yapılan araştırmalar, demografik özellikler, eği-
tim, aile, kişilik özellikleri gibi faktörler öğrencilerin girişimci olma konusunda 
eğilimleri, tutum ve niyeti etkilediğini göstermektedir. Ancak unutulmamalıdır 
ki, girişimciliğe eğilimli olmak, bu konuda yetkin olmak, girişimcilikte her zaman 
başarılı olacağı anlamına gelmemektedir.
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