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Öz 
Bu araştırmanın temel amacı; kamu ve özel sektörde çalışanların göstermiş oldukları yenilikçi 
davranışlar ile girişimcilik niyeti tutumlarının demografik özellikler açısından incelenmesinde 
aile geçmişinin etkilerini araştırmaktır. Bu kapsamda, araştırmada girişimcilik niyetine etkisinin 
olduğu düşünülen girişimci kişilik özelliklerinden olan yenilikçi davranış faktörü demografik 
özelliklerle birlikte ele alınıp incelenirken aynı zamanda aile geçmişinin etkileri de dikkate 
alınarak analizler yapılmıştır. Araştırmanın problem cümleleri şu şekilde oluşturulmuştur: 
“Kamu ve özel sektörde çalışanların girişimcilik niyeti tutumunda kurumda çalışanların 
göstermiş oldukları yenilikçi davranışlar nelerdir?”, “Aile geçmişinin kamu ve özel sektörde 
çalışanların göstermiş oldukları yenilikçi davranışlar ile girişimcilik niyeti tutumları üzerindeki 
etkileri nelerdir?”. Araştırmanın amacına uygun verileri toplamak için nicel araştırma 
yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. Oluşturulan veri toplama aracı 3 bölümden 
oluşmaktadır. Birinci bölümde demografik özellikler, ikinci bölümde girişimcilik niyeti anketi ve 
üçüncü bölümde yenilikçi davranış anketi yer almaktadır. Birinci bölümde kamu ve özel sektör 
çalışanlarının demografik bilgilerini belirlemek amacıyla 16 soru yer almaktadır. İkinci ve üçüncü 
bölümlerde beşli Likert olarak hazırlanmış olan anketler toplam 16 maddeden oluşmaktadır. 
Araştırma kapsamında 158 kamu sektörü ve 88 özel sektörde olmak üzere toplam 246 kişiye 
anket uygulanmıştır. 
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Abstract 
The main purpose of this research; to investigate the effects of family background in examining the 
innovative behaviours and entrepreneurial intentions of the public and private sector employees in terms 
of demographic characteristics. In this context, while analyzing the innovative behavioural factor, which is 
an entrepreneurial personality trait, which is thought to have an impact on entrepreneurial intention in the 
research, was analyzed by taking into account the effects of the family background. The problem statements 
of the research were formed as follows: “What are the innovative behaviours of the employees working in 
the institution in the attitude of entrepreneurial intention of the employees in the public and private 
sectors?”, “What are the effects of family background on innovative behaviours of the public and private 
sector employees and their entrepreneurial intentions?”. Questionnaire technique, one of the quantitative 
research methods, was used to collect data suitable for the purpose of the research. The data collection tool 
created consists of 3 parts. In the first part, demographic characteristics, in the second part, entrepreneurial 
intentions survey and in the third part, innovative behaviour survey. In the first part, there are 16 questions 
to determine the demographic information of public and private sector employees. The questionnaires 
which were prepared as five-point Likert in the second and third sections consist of a total of 16 items. 
Within the scope of the research, a total of 246 people were surveyed, 158 in the public and 88 private sectors. 
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