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Özet- Küreselleşme ile birlikte günümüzde büyük bir değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. Bu değişim neticesinde bilgi ve bilişim 

teknolojilerinde yaşanan gelişmeler hem ülkeler hem de işletmeler arasında yoğun bir rekabetin yaşanmasına neden olmaktadır.  

Böyle bir ortamda ülkelerin girişimcilik potansiyellerini açığa çıkarabilmeleri ve kullanabilmeleri oldukça önemli hale 

gelmektedir. Bu bağlamda girişimcilik ekonomik süreçlerdeki olumlu rolünün yanı sıra, hızla değişen koşullara uyum 

sağlayabilme dinamizmine sahip bireyler yaratabilmesi açısından da dikkatleri üzerine çekmektedir.   

 

Girişimcilik potansiyellerini ortaya çıkarmada önemli unsurlardan biri eğitimdir. Girişimcilik eğitimlerinde amaç, girişimciliğin 

önemini vurgulayarak kişilerin girişimcilik potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yardımcı olmaktır. Bu çalışmada amaç; 

bankacılık ve sigortacılık bölümü üçüncü sınıfında verilen girişimcilik dersinin, bu dersi alan öğrencilerin girişimcilik eğilimleri 

üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Araştırmada “kontrolsüz ön test- son test” deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın 

çalışma grubunu bir devlet üniversitesine kayıtlı Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 3. sınıf öğrencisi toplam 46 öğrenci 

oluşturmaktadır. Bu bölümde öğrenimlerine devam eden 46 öğrenciye girişimcilik dersini almaya başlamadan önce ve 14 hafta 

süren girişimcilik dersini aldıktan sonra Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından geliştirilen “Üniversite Öğrencilerine Yönelik 

Girişimcilik ölçeği” uygulamıştır. Araştırma verileri henüz değerlendirme aşamasında olup, çalışma süreci devam etmektedir.  
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The Effect of Entrepreneurship Education on Entrepreneurship 
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Abstract- With the effect of globalization, a significant change and transformation have been experienced. As a result of this 

change, developments in knowledge and information technologies caused an intense competition among both countries and 

businesses. In such an environment, it became crucial for countries to reveal their entrepreneurship potential and use it. Within 

this context, entrepreneurship is important since it can create individuals capable of adapting the rapidly changing conditions in 

addition to its contributions in economic process.   

 
Education is among the important factors to reveal the entrepreneurship potential. The goal of entrepreneurship education is to 

emphasize the importance of entrepreneurship and make people aware of their entrepreneurship potentials. The purpose of this 

study was to reveal the effect of entrepreneurship course that is given in the department of banking and insurance in the third 

year on students’ entrepreneurship tendency. The uncontrolled pretest-posttest experimental design was used in the study. The 

participants involved a total of 46 third-year students studying Banking and Insurance at a state university. “Entrepreneurship 

Scale for Undergraduates”, which was developed by Yılmaz and Sünbül (2009), was administered to these students before the 

start of the entrepreneurship course and after it ended 14 weeks later. The analysis of the data is ongoing.  
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