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ÖZET 

Günümüzde girişimcilerin inovatif yani işe girişenlerin yaptıkların işin 
niteliklerine uygun olarak zihinlerini ve yeteneklerini iyi analiz ederek atılacak 
adımları doğru bir şekilde atıp, teknolojik tüm gelişmeleri de devreye sokarak iş 
geliştirme planlarını yapmaları önem kazanmıştır. Teknolojik gelişmelerin geldiği 
noktanın işe en uygun yansıtılabileceği yol ise girişimciliğin kendisidir. 
Girişimcilerin inovasyonu kullanarak kurumdan topluma yukarı yönde sağladığı 
fayda ise genel ekonominin büyümesine yol açacaktır. Konu girişimcilik ve 
inovasyon kavramları etrafında yoğunlaştığından ve bu kavramlar işletmeler 
açısından henüz çok yeni sayılabileceğinden üniversiteler başta olmak üzere kurum 
ve kuruluşlara, Ar-Ge topluluklarına, melek yatırımcılara, işletmelere, interaktif 
yayımcılara ve internet tabanlı tüm oluşumlara büyük görevler yüklenmektedir. Yeni 
olmasına karşın, gelindiği noktada devletler bu kavramları ve kavramlar sonucunda 
gerçekleştirilen oluşumları desteklemiş ve bu destekleri pek çok yasal düzenlemeyle 
uygulanabilir hale getirmek için teşvik kanallarını açmışlardır. Bu düzenlemelerin 
önemli bir kısmı Ar-Ge yatırımları hakkında gerçekleşmiş ve özellikle çok uluslu 
şirketler bu yatırımlar için bir anlamda gönüllü hale gelmişlerdir. Günümüzde 
girişimcilerin pek çoğu yatırımlarını iş gücünün düşük maliyetle elde edilebileceği 
ülkelerde faaliyetlere başlama kararı vermektedirler. Bu çalışma inovatif faaliyetlerin 
girişimcilikle birleştiği çerçeveyi göstermek üzerine tasarlanmış, yapılan bir 
uygulama ile iki farklı kamu kuruluşunda kavramların algılanış ve uygulanış biçimi 
değerlendirilmiştir. 
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SUMMARY 

Nowadays it is important for entrepreneurs to innovate their business minds 
by analyzing their minds and talents in accordance with the qualities of the job of the 
innovators, that is to say, the ones who do the work and to take the steps to be taken 
correctly and to put all technological developments into action. The way in which 
technological developments come into being is the entrepreneurship itself that can 
best be reflected in the work. The benefit that entrepreneurs provide from the 
institution through the use of innovation is that the general economy will grow. As 
the topic concentrates on the concepts of entrepreneurship and innovation and these 
concepts can be regarded as very new in terms of enterprises, major tasks are being 
undertaken for institutions, organizations, R & D communities, angel investors, 
businesses, interactive publishing and internet based organizations. Although it is 
new, the states at the point of support have supported the formation of these concepts 
and concepts, and have opened up incentive channels to make these supports 
applicable to most legal arrangements. A significant number of these regula- tions 
have been realized about R & D investments and especially the multinational 
companies have become volunteers for these investments. Today, many 
entrepreneurs decide to start their investments in countries where the business power 
can be obtained at low cost. This study assesses the perception and application of 
concepts in two different public organizations with an application designed to show 
the framework in which innovative activities combine with entrepreneurship. 
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GİRİŞ 

Teknoloji kavramı 21. yüzyılın en önemli kavramlardan biri olarak 

görülmektedir. Bu kapsamda giderek artan ilgi etrafında inovasyon günlük 

hayatımıza giren bir başka önemli unsur olmaya başlıyor. Her alanda ve her şeyde 

sürekli inovasyonfikri önemli değişimleri de beraberinde getiriyor.Ekonomik ve 

siyasi sonuçlardan doğan sermaye akımlarının yarattığı ekonomik refahın geçici 

olduğu, temel olarak inşaata dayanan ekonomik kalkınmanın sürdürülemediği, 

koşullar tersine döndüğünde hızlı çöküşlerin oluştuğu, iktisat tarihinde defalarca 

yaşanmış örneklerle ispatlanmıştır. İnovasyon ve canlı bir girişimcilik kültüründen 

başka hiçbir zenginleşme kaynağı, ülkelerin kalkınmasını sağlayamamaktadır. 

Günümüzde işletmeler inovasyon yoluyla da değer yaratabilmektedir. Buna 

göre inovasyon, piyasaya arz edilmesi henüz bir ihtiyaç haline gelmemiş ve 

maliyetinin üzerinde bir değer oluşturan kaynak bütünlüğü anlamına gelmektedir. 

Artık inovasyon iç ve dış pazarlarda başarılı olmak isteyen işletmelerin başarısının 

sürekliliği için önemlidir.Bugün bir inovasyon yapılması bir bakıma işletmenin 

geleceğini kurtaracaktır.İşletmeler için günümüzün yoğun rekabet koşulları altında 

başarılı olmaksürekli belirsiz ve değişen bir ortamlarda sürekli olarak inovasyonu 

gerektirir. Bu bağlamda işletme yöneticileri yeni düşüncelerini inovasyona 

dönüştürerek bir an önce işletmelerinde uygulamaya geçmelidirler. İşletmelerde 

kurumsal bir yönetimle bugün ve gelecekte hayatta kalarak başarılı olabilmek için 

inovasyon önemlidir. 

İnovasyon geçmişten günümüze rekabet ortamını değiştirmekte ve rekabet 

gücünün temel belirleyicilerinden birini oluşturmaktadır. Bu kavramın öneminin 

farkına varan kuruluşlar, piyasada ön sıralarda yer almak, bilançolarında gelir 

kalemlerindeki miktarları yukarılara taşımak ve rekabet ortamında aranan hale 

gelmek adına inovasyonun doğru tercih olduğunu ve inovasyonun gereksinimlerinin 

yerine getirilmesi durumunda piyasada ezici güç olunabileceğini öne sürmektedirler. 

Kısacası inovasyonlar, kuruluşlara sert piyasa koşullarında kullanılabilecekleri ciddi 

öncelikler sunmaktadır. 

Günümüzde girişimcilik; doğal kaynaklar, emek ve sermaye gibi üretim 

faktörleri arasında ilk sırada yer alarak ekonomik gelişme ve büyümede önemli bir 
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rol oynamaktadır. Günümüzde bu faktörlerden nitelikli işgücü ve girişimcilik hızla 

ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda belirginlik kazanan diğer bükünü, modern bilgi 

toplumunda; insanın ekonomik değer yaratma gücünün fiziksel emekten düşünsel 

emeğe kaymasıdır. Bunun iki önemli boyutu olan yönetim ve girişimcilik alanlarında 

ise ağırlık girişimciliğe yönelmektedir. Gelişen teknolojilerle, yöneticiliğin bazı 

unsurlarının makineleşmesine karşılık girişimcilik, insanın tekelinde kalan en önemli 

itici gücü oluşturmaktadır. 

Girişimcilik, kişi ve kişilerden meydana gelen anonim toplulukların, üretim 

ve dağıtım ihtiyaçlarını gerçekleyen bir iş kolu meydana getirmek, idame ettirmek ve 

ilerletmek adına sorumluluk alınması maksadıyla gerçekleştirilen etkinliklerden 

ibarettir. Bu genelden yola çıkarak girişimci denilen birey, imal unsurlarını tek bir 

bütünde toplayıp iktisadi bir yapı meydana getirebilmek için ürün ve hizmet üretmek, 

bu üretimin gerçekleşmesi adına ihtiyaç duyulan hammadde ya da ham hizmet 

birimlerini ve bahse konu ürün ve hizmetin sunulacağı pazarı bulan kişi olarak 

açıklanabilir. Girişimcilik potansiyeline sahip bireylerin kendiişlerini kurmaları yolu 

ile iş talep eden değil iş yaratan bireyler olarak ekonomik süreç içinde yerlerini 

almaları önemlidir. 

Girişimcilik, eğitim hayatında, aile içerisinde, toplulukta, iş yaşamında kısaca 

ifade edilirse yaşamın her alanında var olabilen bir kavramdır. Buna ek olarak 

girişimci, yeni iş alanları ortaya koyan bireydir.Geniş bir tanım olarak, enformasyona 

bağlı, toplumun genelinin ihtiyacına uygun ve kendisinin de emek ya da bilgisini 

aktarabilen, elindeki imkânları seferber edebilen, maddi olanakları ortaya koyabilen, 

toplumun talebine yönelik ürün ve hizmet üretmek amacıyla kuruluş meydana getirip 

iktisadi ihtiyacını, bağımsızlığını, toplumdaki statüsünü ve kendisini insanlara kabul 

ettirmeyi ve kuruluşunun devamlılığını sağlayan, sağlama arzusunda ve çabasında 

bulunan her birey girişimci olarak anılmaktadır. 

Teknoloji yönetiminin en önemli sorularından birisi kamu kurumlarının 

sürdürülebilir teknolojik gelişim ve başarıya nasıl ulaşacaklarıdır.Günümüzde 

inovasyonhayatın hemen her alanında yer almaktadır. Bu bağlamda inovasyon; 

üretimde, yönetimde, pazarlamada, kamu yönetiminde ve teknolojide yer alan önemli 

bir faktör konumuna gelmiştir.Bir süreci veya işlemi bilinenden farklı bir şekilde 

yaparak fark yaratmak olan inovasyon özellikle kamu sektöründe hizmet sunumunda 
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ve sunum kalitesinde fark yaratarak etkinliği ve verimliliği artıracaktır. Bu durum bir 

bakıma hizmet üreten ve talep eden kamu kurumları ve yurttaşlar için önemli 

kazanımlar sağlamaktadır. Bu bağlamda inovasyon kamuda öncelikli konular 

arasında yer almalıdır. Fakat kamu kurumlarında inovasyonun uygulanması çeşitli 

sebeplerle engellenmektedir. Kamu kurumlarında inovasyonu engelleyen faktörler 

çok çeşitlidir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

İNOVASYON KAVRAMI VE TÜRLERİ 

1.1. İnovasyonun Tanımı 

Günümüzde inovasyon yoğun rekabet koşullarında piyasada başarılı olmak 

isteyen işletmelerin birinci önceliği durumundadır. Küresel değişimin ekonomileri 

yakından etkilemesi inovasyonu öncelikli duruma getirmiştir. Değişimin, örgütsel 

hayatın da en temel kriterlerinden biri olduğu savunulabilir. Yeni ürün ve hizmetlerin 

geliştirilmesi, yeni öz kaynakların bulunması, yeni proseslerin geliştirilmesi ve 

örgütsel yapıyla alakalı bir takım inovasyonların gerçekleştirilmesi, yoğun rekabet 

şartlarında işletmelerin yüzleşeceği önemli konuların başında gelmektedir (Demirci, 

2012: 3). 

Türkçe’de yenilik anlamında kullanılan, İnovasyon kelimesinin kökeni 

“innovatus” Latincede , “yeni ve değişik bir şey yapmak” anlamına gelir. Bu 

bağlamda inovasyon; kültürel, sosyal ve yönetimle ilgili işlem ve süreçlerde farklı ve 

yeni yöntemlerin kullanılmasıdır. Yenilikçilik aynı zamanda ekonomik büyüme ve 

gelişmede önemli bir rol oynar. Yenilikçilik kavramı bilenenden farklı olarak 

piyasaya yeni çıkan ürün/hizmet üretiminde veya pazarlamasında yeni süreçlerin 

kullanılmasıdır. Bu bağlamda inovasyon (yenilikçilik) girişimciliğin önemli bir 

fonksiyonu olarak görülmektedir.İnovasyonun yapılabilmesi için her şeyden önce 

girişimcinin yeni kaynaklar, sermaye ve teknoloji koyarak ürün/hizmet kalitesini ve 

konforunu yükseltmesi gerekir (Drucker, 2002: 21). 

Değişik yazarlar inovasyonu farklı şekillerde tanımlar. Örneğin; Higgins; 

yeni ürün ve hizmetlerin üretilmesi veya geliştirilmesi için yeni süreç ve işlemlerin 

keşfedilmesi olarak tanımlar (Güleş ve Bülbül, 2004: 124). OECD ile Eurostat 

kurumuOslo Kılavuzunda inovasyon; ürün veya hizmet üretiminde veya 

organizasyonda tamamen farklı yeni bir süreç veya yeni bir pazarlama yönteminin 

uygulanmasıdır.    

Barker (2002: 16) inovasyonu; değişmek, risk almak, bilinen bölgenin dışına 

çıkmak manasında algılayarak inovasyonun daha çok değişim disiplini olması yönü 

üzerinde durmuştur. Fisk (2011: 133) inovasyonun, her şeyi farklı şekilde görmeyi, 
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farklı şeyler düşünmeyi, yeni öngörüler geliştirmeyi, daha iyi fikirler bulmayı ve en 

iyi fırsatları yakalamayı gerektirdiğini söylerken yine inovasyonun özellikle değişim 

yönüne vurgu yapmaktadır. Schumpeter, “In the Theory of Economic Development” 

(1934) adlı eserinde inovasyonu, yeni bir; ürün, üretim yöntemi, pazarlama yöntemi 

ve organizasyonda yapılan değişiklikler olarak tanımlamaktadır (Jain vd., 2010: 

239). 

İnovasyonu, kişiler ya da uygulayıcılar açısından yeni kabul edilen bir fikir 

veya obje olarak isimlendirmek olasıdır. Kişiler veya yönetim organları, inovasyona 

dair enformasyon alma-verme işlemlerini yürütmekte ve her bir organ belli zaman 

dilimleri içerisinde inovasyonun kabulü hususunda karar vermektedir. Bu açıklama 

oldukça geniş kapsamlı olmasının yanı sıra güncel teknolojik gelişmelerin dışında 

kalan öğeleri de barındırmaktadır. Başka bir deyişle, bilimsel inovasyonlar geniş 

kapsama alanına sahip evrensel bir grup inovasyon kümesinin alt kümelerini 

oluşturmaktadır (Tekin vd, 2003: 139). Davis ve Devinney inovasyonu, yeni veya 

bilinenin dışında farklı bir çözüm yolu bularak bir problemi çözmeye veya bir talebi 

karşılamaya yönelik olarak çalışmalar olarak tanımlamaktadır. Davis ve Devinney bu 

tanımına göre inovasyon kavramı;  yeni pazarlara girebilmek için yeni organizasyon 

biçimlerioluşturarak veya yeni ürünler üretmek üzere yeni üretim süreçleriyle yeni 

malzemeler ve kaynaklarkullanarak  farklı sonuçlar elde etmektir (Güleş ve Bülbül, 

2004: 124). 

1.2. İnovasyon ve Benzer Kavramlar 

İnovasyonun genel olarak ilişkili olduğu kavramlar; icat, yaratıcılık, Ar-Ge, 

girişimcilik ve değişimdir. 

1.2.1. İcat (Buluş) ve İnovasyon 

Buluşlar, daha önce ortaya atılmamış teorik bir fikrin, imal prosesleri 

dâhilinde ürünleştirilmesi ve sistemlerle ilgili bir fikrin beyanı sonucunda ortaya 

çıkan ürünlerdir. Schumpeter, 2011 yılında yayımladığı çalışmada, buluş ve 

inovasyon kavramlarının arasında kesin çizgileri belirlemiştir. Buna göre buluşun, 

belirli bir gereksinim neticesinde gerçekleştirilmesi söz konusu değilken, inovasyon 

için bireyin ya da toplumun ihtiyaç duyması söz konusudur. Bu bağlamda buluşun 
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toplumda kabul görmesi ve bunun sonucunda yatırıma elverişli olmasından söz 

edilebiliyor ve üzerinde çalışılıyorsa inovasyon şekline dönüşür. Ya da buluşun 

toplumda kulanım alanı yoksa inovasyon haline gelmesi beklenmez. Bir buluşun 

inovatif olarak değerlendirilebilmesi için konusuyla ilgili imalat sürecinin başlamış 

ya da tamamlanmış olması esastır 

Ne var ki buluşa imza atma ve bu buluşun inovatif hale gelmesinin iktisadi ve 

sosyolojik bakış açısıyla birbirinden ayrıldığı noktalara dikkat edildiğinde her buluş 

bir inovatif faaliyetle sonlanmak durumunda değildir. İnovasyon, bir buluş olmadan 

da meydana gelebilir. Girişimci, daha önec yapılmış ancak henüz yeteli miktarda 

tanınmamış buluşlar arasında kendisine göre en uygun olanını seçer ve bu buluşu 

inovasyona dönüştürür (Schumpeter, 2011; Gökten, 2006: 5-6). 

Bir buluş genel geçer olarak bir inovasyon olarak görülebildiği gibi, bazı 

zamanlarda da birileri için yeni bir bulul olarak nitelendirilebilecek şeyler, başka bir 

yerde başka birisi için günlük hayatta kullanılan bir şey olarak karşımıza çıkabilir. 

Mesela bir pazar içerisinde daha önce kullanılmaya başlanmış ve bir süredir kendine 

yer edinmiş bir mal, başka bir pazarda henüz hiç görülmemiş olabilir ya da bir 

işletmenin daha önce ürünlerini sunduğu ve terk ettiği bir Pazar, bir diğer firma için 

henüz daha yeni girilmiş olabilir. Bir ülkede faaliyetlerini sürdüren çok uluslu bir 

şirketin kullandığı ileri teknoloji ürünü sistemler, bir başka ülkede henüz kimse 

tarafından görülmemiş olabilir. Bu nedenle inovasyonların zamana, mekana ve anlık 

ihtiyaçların karşılanıp karşılanmamasına bağlılığı yüksektir (Uzkurt, 2012: 18). 

1.2.2. Yaratıcılık ve İnovasyon 

Yaratıcılık, inovasyonun temelinde yer alan önemli bir kavramdır. 

Yaratıcılık;  yeni ve farklı düşüncelerin bilimsel buluşlar amacıyla kullanılmasıdır. 

Yaratıcılık aynı zamanda ekonomik yeniliklere kaynaklık ederek kalkınma ve 

gelişmeyi de sağlar. Yaratıcılık, inovasyona dayalı süreç sonunda ortaya çıkan 

ürünün niteliğini doğrudan belirler. Yaratıcılık, yeniliğin oluşumunu sağlayan süreci 

ve sürece bağlı olarak çıktıyı ürün/hizmet belirler. Yaratıcılık sonunda bir 

ürün/yapıt/hizmet meydana gelen çalışmalardır (Adıgüzel, 2012: 9).Bazı yönetim 

düşünürleri, yaratıcılık ile yenilik arasında bir ayrım yapılması gerektiğini 

savunurlar. Bu kişiler, yaratıcılığı inovasyon yapabilmek için yeni bir düşünce veya 
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fikir üretme süreçleri olarak kabul ederler. Bunlara göre yenilik, yaratıcılık sonunda 

üretilenfikirlerin yeni bir eser, ürün, hizmet veya üretim yöntemine dönüşmesidir. 

Lawrence B. Mohr’a göre yaratıcılık, “yeni bir şey ortaya koyma veya meydana 

getirme”; yenilik ise, “meydana getirilen bu yeni şeyi uygulama alanına koyma”dır 

(Şimşek ve Çelik, 2010: 155-156). 

Yaratıcılık, problem çözme, karara varma ve fikir ifade etme yetenekleriyle 

ilgiliyken yeniliğin temel noktası düşünme yetisidir. Yaratıcılık kavramı, değişimin 

ve yenileşmenin kabulü ve uygulamaya geçirilmesi, düşünce ve ihtimallerin 

değerlendirilmesi, değişik değerlendirmelerle uygulayıcıların dışında meydana gelen 

vakaları analiz etmesi ve var olan ürünlerin güncellenmesi gibi yönelimleri 

barındırır. Bu kavram aslında başlı başına bir süreci anlatmaktadır. Yaratıcılık söz 

konusu olduğunda aktörler problemlere çözüm arama durumu içerisindedirler ve bu 

arayışlarındaki kademeli farklılaşmalar ve düzeltmelerle düşünce ve çözümleri ileri 

seviyelere taşırlar. (Duran ve Saraçoğlu, 2009:58). Yenilik kavramı ile yaratıcılık 

kavramı arasındaki bu farklılaşma, kurumsal yapıda dikkat edilmesi gereken bir 

faktör olarak değerlendirilebilir. Bunun nedeni yeni bir düşünce veya tasarım 

meydana getirmek için gerek duyulan kabiliyetlerle geliştirilen fikir veya ürünün 

piyasaya ticari kazanç elde etmek amacıyla sürülmesi için ortaya konan kabiliyetler 

arasındaki farklardır.Bu açıdan kurumlar yenilikçi fikirleri oluşturmak ya da 

piyasaya sürmek açısından farklı çalışanlara ihtiyaç duymaktadırlar. (Şimşek ve 

Çelik, 2010: 156). 

1.2.3. Ar-Ge ve İnovasyon 

Araştırma inovasyonla ilgili bir kavramdır. Araştırmanın temelinde 

bilinmeyeni öğrenerek yeni ürün/hizmet üretmek üzere yapılan çeşitli bilimsel 

faaliyetler ve çalışmalar yer almaktadır. Araştırma faaliyetiyle belirli bir düzeye 

getirilen çalışmalar geliştirme faaliyetleriyle ileri götürülür.Geliştirme; yeni bilimsel 

çalışmalar yaparak mevcut bilgiler veya teknolojiyidaha ileriye götürmek üzere 

yapılan çalışmalar denir. Bu bağlamda araştırma geliştirme; toplumun bilgi düzeyi ve 

kültürünü artırmak üzere sürekli olarak yapılan yenilikçi ve yaratıcı çalışmalara denir 

(Baykara, 2014: 16-17). Ar-Ge’nin temelinde müşteri taleplerinin karşılanması 

önemlidir. Bu amaçla yeni teknolojilerin bulunması, geliştirilerek uygulanması 

gerekir. Bu bağlamda teknolojifaaliyetleriAr-Ge’yi ilgilendirir. Ar-Ge çalışmalarıyla 
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teknolojik bilginin ortaya çıkmasıyla birlikte sanayideki uygulamalar sonucunda 

ekonomik gelişme ve büyüme olmaktadır. Bir ülke ekonomisinde büyümenin 

devamlılığı için Ar-Ge’nin sürekliliği önemlidir (Tekin ve Ömürbek, 2004: 130). 

Ar-Ge müşteri beklentileri ve taleplerini karşılamak üzere yeni teknolojilerin 

geliştirilerek uygulanması için önemli bir işleve sahiptir.  İşletmelerde inovasyon için 

gerekli teknolojik bilgiAr-Ge çalışmalarıyla elde edilmektedir. Ar-Ge çalışmaları 

sonucu elde edilen teknoloji yeni ürün ve hizmetler pazarlanarak ekonomik gelişme 

ve kalkınmanın itici gücü olmaktadır.  Bu bağlamda yaratıcılık sonucu ortaya çıkan 

bilgi araştırma geliştirmeye kaynaklık ederek yeniliklerin ortaya çıkmasını sağlar. 

Bir ülkede araştırma geliştirmeye ayrılan kaynaklar ne kadar fazla ise teknolojik 

gelişmede o kadar hızlı olacaktır.  

Bir ekonomide inovasyona kaynaklık etmesi bakımından araştırma ve 

geliştirmeye yapılan harcamalar önemli bir yatırım olarak görülmelidir. Bir işletmede 

Ar-Ge faaliyetleri sonucunda işletmenin zamanla büyüyerek gelişmesiyle birlikte 

istenen sonuçların elde edilmesi daha kolay olacaktır. Teknolojik yenilik sonucu 

müşterilerin tatmin edilmesiyle birlikte satışların ve kârın artmasıyla birlikte 

inovasyona yönelik kaynaklar sağlanabilecektir. Ar-Ge sonucu inovasyonun ortaya 

çıkmasıyla birlikte ortaya çıkan yeni ürün ve hizmetler önemli bir rekabet üstünlüğü 

sağlayacaktır.  

Ar-Ge faaliyetlerinin belirgin özelliği; araştırma faaliyetleri ile yeni bilgilerin 

üretilmesidir. Ar-Ge faaliyetleri sonucu pazara sunulacak yeni bir ürün ortaya 

çıkabileceği gibi, mevcut ürünlerin daha düşük bir maliyetle üretilmesi de söz 

konusu olabilir. Ar-Ge’nin bir çıktısı olarak tüketicinin beğenisine sunulan ürünler 

yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabete girmektedir. 

İşletmeler, yaşamlarının sürekliliğini sağlamak için teknolojideki hızlı 

değişimlere ve bu değişimlerin yol açtığı yoğun ve şiddetli rekabete uyum sağlayarak 

yeni ürün ve üretim süreçlerini geliştirmek durumundadırlar. Bu sonucun sağlanması 

da Ar-Ge ile mümkün olabilmektedir. Ar-Ge, işletmelerde yeni ürün ve üretim 

süreçlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik sistemli ve yaratıcı çalışmalardır. Bu 

çalışmaların nitelik ve kapsam bakımından, temel araştırma, uygulamalı araştırma ve 

geliştirme olmak üzere üç değişik boyutu bulunmaktadır. 
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Temel araştırma; yeni hipotezler ve kuramlar geliştirerek, varlıkların ve her 

türde olguların değerini, yapılarını ve içsel bağlantılarını çözümleyen çalışmalardır. 

Elde ettiği bulguları, açıklayıcı ifadeler ve yorumlayıcı kuramlar yardımıyla genel 

yasalar biçiminde düzenlemeye çalışmaktadır. Temel araştırma sonuçları, genellikle 

tartışma kabul etmeyen gerçeklerle ilgili olup, çoğunlukla bilimsel dergilerde 

yayınlanarak ilgilenen bilim insanlarına ulaştırılmaktadır. Temel araştırma, genellikle 

kendi amaçlarını belirleyebilen ve kendi çalışmalarını büyük ölçüde kendileri 

düzenleyebilen bilim insanları tarafından yürütülmektedir. Temel araştırma sonuçları 

bazı durumlarda yeni bir ürün tasarımında kullanılabilmektedir. Temel araştırmayı 

yapabilecek finansal imkânlara sahip işletme sayısı oldukça azdır. Temel araştırmalar 

genellikle üniversiteler, araştırma enstitüleri, çeşitli kamu kurumları ve kâr amacı 

olmayan çeşitli enstitülerce yapılmaktadır. 

Uygulamalı araştırma; önceden belirlenen ürün özelliklerine uygun olarak 

tasarım yapılmasını sağlamaktadır. Bu araştırma, temel araştırma sonucuna göre 

ortaya çıkan bilgilere göre yapılmaktadır. Endüstri işletmelerinde uygulamalı 

araştırma, temel araştırmadan daha somut ve faydalı, daha kolay ve çabuk uygulama 

sonuçları verebilmektedir. Ancak buna karşılık uygulamalı araştırmanın maliyeti 

oldukça yüksektir. Uygulamalı araştırma sonuçlarına göre ürün tasarımı yapmak 

isteyen işletmeler çeşitli üniversiteler ve araştırma kurumlarıyla ortak çalışma 

yapabilmektedirler. 

Temel ve uygulamalı araştırmalar arasındaki fark bu araştırmaların 

amaçlarından kaynaklanmaktadır. Temel araştırma, bazı yeni buluşların ortaya 

çıkmasında rol oynuyorsa da, asıl amacı o güne kadar bilinmeyen bilgileri ortaya 

çıkarmak ve bilgi sınırlarını genişletmektir. Buradaki esas felsefe bilim için 

araştırmadır. Uygulamalı araştırma ise, daha çok pratik uygulama ve geliştirme 

faaliyetlerinde karşılaşılan problemlere çözüm bulmak ve bilgi eksikliğini gidermek 

amacıyla yapılmaktadır. 

Temel araştırmalar kamu araştırma kurumlarında yapılan deneysel geliştirme 

çalışmaları yapılıp bunlar ticari ürün olarak piyasaya sürülmektedir. Ancak 

günümüzde gerek işletmeler arasında, gerekse uluslararasında artan teknolojik 

rekabet sonucunda temel bilimsel araştırmalar yapan üniversite ve diğer kurumlarla 

uygulamalı araştırmaya öncelik veren özel sektör kuruluşları, teknoloji geliştirmek 
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için Teknopark, Teknopolis, Bilim Parkı gibi değişik adlarla nitelendirilen Ar-Ge 

merkezleriyle işbirliği içinde Ar-Ge faaliyetlerini yürütmektedirler. Çünkü 

günümüzde hâkim olan yüksek teknolojiler bilime ve disiplinler arası çalışmalara 

dayalı teknolojilerdir. 

Geliştirme; araştırmalardan ve/veya uygulamadaki deneyimlerden sağlanan 

bilgilere dayalı olarak yürütülen sistematik çalışmalardır. Geliştirme aşamasının 

temel özelliği bu aşamada deneylerin yoğun olmasıdır. Geliştirme, araştırma ile 

ortaya çıkarılan durum ve ilkelerin, ekonomik bir şekilde uygulanmasını sağlayacak 

metotların geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara dayanmaktadır. Geliştirme faaliyetleri 

uygulamalı araştırmadan sonra gelmektedir. Geliştirme faaliyetleri, üçe 

ayrılmaktadır.  

Diyalog ve Basit Geliştirme: Geliştirme faaliyetlerinde ilk aşama, mevcut 

olan durumu düzenleyip, pazarda önemli avantajlar ve işletmeye kazanç sağlayacak 

basit geliştirmeyi yapmaktır. Basit geliştirme faaliyetleri çok fazla tecrübe ve karışık 

hesapları gerektirmemektedir. Risk faktörü az olmasına rağmen, oldukça yararlı 

sonuçlar elde edilebilmektedir. Bu faaliyetler, özellikle işletme ile ilgili problemlerin 

çözümünde yöneticiye güven, teknik elemanların bilgilerinin değerlendirilmesinde 

yardım ve işten tatmin sağlamaktadır. 

Teknolojik Geliştirme: Teknolojik geliştirme, basit geliştirmenin tersine 

hesap, tecrübe ve denemeleri gerektirmektedir. Ayrıca teknolojik geliştirme, uzun bir 

uygulama süresi gerektirdiği ve başarıda riski artırdığı için maliyeti yüksek olan bir 

geliştirme türüdür. 

Bilimsel Geliştirme: Bilimsel geliştirmede Ar-Ge servislerinin kurulması 

zorunluluğu bulunmaktadır. Burada araştırma elemanlarına gerek bulunmaktadır. 

Yenilikle ilgili yapılan hatalardan biri de, yeniliği Araştırma geliştirme 

hareketi görmeleridir. Araştırma geliştirme faaliyetlerinde yeni şeylerin üretilmesi 

üzerine odaklanılması bir hata niteliğindedir. Nitekim Avrupa Ar-Ge’ 

faaliyetlerinden Amerika’dan daha fazla yapmasına rağmen Amerika’dan daha 

geride olduğunu gördüğünde, bu bağlamda yeniliğin ticarileştirilmesinin de 

üretilmesi ve geliştirilmesi kadar önemli olduğunun farkına varmışlardır. (Adıgüzel, 
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2012: 12) Ar-Ge çalışmaları inovasyon sürecinin bir kısmıdır. Bu çalışmalar 

inovasyon ile desteklenmezse değer yaratmaz ve inovasyona dönüşmezler (Aksel, 

2010: 12). 

Ar-Ge faaliyetleri için yapılan harcamalar önemli bir yatırım niteliğindedir. 

Ar-Ge ile karar alırken, yatırımın gelecekteki getirisi ve maliyetler yanında Ar-Ge 

projelerinin teknik başarı ve pazar başarısı hakkında da tahminde bulunulması 

gerekmektedir Ar-Ge faaliyetleri işletmenin büyümesi ile de yakından ilgilidir. Ar-

Ge alanındaki faaliyetler için gerekli olan mali kaynaklar teknolojik yenilikle elde 

edilen 

kârlardan sağlanabilecektir. Ayrıca, Ar-Ge faaliyetleri de kârlılık üzerinde etkilidir. 

Bu sebeple, Ar-Ge alanındaki yatırım talebinin artırılması bir strateji olarak kabul 

edilmektedir. Ar-Ge faaliyetlerinin sonucunda elde edilecek teknolojik bilginin 

endüstriye uygulanması ile üründe sağlanacak değer artışı ürünün rekabet gücünü 

önemli ölçüde artırmaktadır. Bu nedenle sağlanacak kâr, Ar-Ge’ye yapılan 

yatırımdan çok daha yüksek olmaktadır (Tekin ve Ömürbek, 2016: 67). 

Ar-Ge faaliyetlerinin belirgin özelliği; araştırma faaliyetleri ile yeni bilgilerin 

üretilmesidir. Ar-Ge faaliyetleri sonucu pazara sunulacak yeni bir ürün ortaya 

çıkabileceği gibi, mevcut ürünlerin daha düşük bir maliyetle üretilmesi de 

sözkonusu olabilir. Ar-Ge’nin, bir çıktısı olarak tüketicinin beğenisine sunulan 

ürünler yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabete girmektedir. İşletmeler, yaşamlarının 

sürekliliğini sağlamak için teknolojideki hızlı değişimlere ve bu değişimlerin yol 

açtığı 

yoğun ve şiddetli rekabete uyum sağlayarak yeni ürün ve üretim süreçlerini 

geliştirmek durumundadırlar. Bu sonucun sağlanması da Ar-Ge ile mümkün 

olabilmektedir (Tekin ve Ömürbek, 2016: 67).  

1.2.4. Değişim ve İnovasyon 

Bilgi çağının en önemli kavramlarının başında değişim gelmektedir. 

İnsanoğlunun belki de en önemli özelliklerinden birisi mevcutla yetinmeyip her 

zaman daha iyisine özlem duymasıdır. Gelişmenin temeli, bu daha iyisine özlem 

duyarak arama dürtüsüdür. Ancak, insanın bu özelliği aynı zamanda değişim 

ihtiyacının sürekliliğini sağlamaktadır. Bu bağlamda dün “mükemmel” olarak 
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nitelendirilen bir ürün veya hizmet, ona alışınca “normal”, teknolojik gelişme ile 

daha iyisi bulununca da “yetersiz” olarak kabul edilmektedir. Burada belki de 

insanoğlunun içinde bulunan sonsuz tüketme ihtiyacı, “insan ihtiyaçları sonsuz” 

algısı ve buna bağlı olarak yapılan yenilikler ve hep ihtiyaç hissine bağlı tüketme 

dürtüsü harekete geçirilmesi buradaki faktörlerin başında gelmektedir. Değişen 

müşteri yani insan ihtiyaçlarını karşılamak ya da insan ihtiyaçlarını değiştirmek 

üzere, yeni teknolojilerin ve iş yapma araç ve tekniklerinin kullanılarak piyasanın 

ihtiyacına cevap verebilmek için işletmelerin, kurumların ve çalışanların kendilerini 

değiştirmeleri gereklidir. 

Değişimi anlayabilmek için bu kavramı incelemek gerekir. Değişim kavramı 

süreklilik, kaynak ve kapsam özellikleri açısından incelenerek açıklanabilir. 

Süreklilik açısından değişim iki görüşe göre açıklanabilir. Birinci görüşe göre 

değişim; önceden tahmin edilebilen, kademeli, gözlemlenebilir süreçlere denir. İkinci 

görüşe göre değişim; ancak gerçekleştikten sonra fark edilebilen bir kesintiye denir. 

Kaynak bakımından değişim ikiye ayrılır. Birinci olarak değişim; yöneticiler 

tarafından bilinçli olarak başlatılan ve yönetilen süreçlere denir. İkinci olarak 

değişim; teknolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel çevresel etkenler sonucu oluşan 

süreçlere denir. Değişim ancak süreklilik ve kaynak özellikleri ile bir bütün olarak 

ele alındığında başarılı bir şekilde yönetilebilir. Ancak bununla birlikte bir başka 

şekilde değişim kurum dışından doğal bir güçten veya yenilikten kaynaklanırsa ve 

işletme değişime habersiz yakalanırsa değişimi yönetememe sorunu ortaya çıkabilir. 

Bu durumda işletme değişimden olumsuz etkilenebilir. Uygulamada, değişim 

yönetmek işletmenin/yönetimin inisiyatifinde olabilen değişim şeklinde olabileceği 

gibi tamamen inisiyatif dışı değişkenlere bağlı olarak ta ortaya çıkabilir. Bu 

bağlamda değişimin özellikleri tespit edilerek gelecekte ortaya çıkabilecek durumlara 

karşı başarılı olabilmek için değişimi yönetmek üzere acil müdahale planları 

hazırlanmalıdır. 

Genel anlamı ile değişim, herhangi bir şeyi bir düzeyden başka bir düzeye 

getirmeyi, yani nesnelerin yerlerinin değiştirilmesi farklı bir konuma getirilmesini 

ifade etmektedir (Bakan, 2013: 254).   Değişim iki düzeyde ele alınmaktadır. 

Birincisi kişisel düzeydir. Kişisel düzeydeki değişim, devamlı farklı davranmaya 

alıştırmaları ve değişime karşı gösterdikleri direnç noktalarında toplanabilirler. 

İşletmeler, kişilerin yaratıcılıklarını sonuna kadar ortaya koyabilecekleri bir 
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yapılanma içine girmek zorundadırlar. İşletme yönetimi, çalışanların yaratıcı 

kılabilecekleri değişik bir önerileri geliştirmelidirler. (Şimşek ve Çelik, 2010:173) 

Değişim, kişisel ve kurumsal olarak belli bir öngörüye bağlı olarak bilinçli 

olarak ve işin sonuçlarında önemli farklılıklar oluşturacak girişimlere denir. Değişim, 

mevcut durumdan başka bir duruma geçmektir. Bu bağlamda değişim bir 

işletme/organizasyon, kişi/grubu, herhangi kurumsal yapıyı bir düzeyden başka bir 

düzeye getirmektir. Bunun için değişim süreçlerinin temelinde iş, süreç veya 

işlemleri farklı yaparak bir yapıdan farklı bir yapıya geçmek vardır. 

İşletmeler ve bireyler için değişim kaçınılmaz bir olgudur. Her işletme, sistem 

ve birey; hayatta kalabilmek için hangi nedenle olursa olsun kaçılmaz bir şekilde 

değişimi yaşayacaktır. Değişim bir bakıma tıpkı ilk çağlardan beri doğada yaşamak 

isteyen bir canlının örneğin; bir balığın değişen çevre ortamlarına hayatta kalabilmek 

için uyum sağlaması gibi, işletmelerin ve bireylerinde varlıklarını sürdürebilmek için 

değişen küresel bir dünyaya uyum sağlamasıdır. Değişim rekabete bağlı olarak 

yenilik arayışlarının bir sonucu olarak işletmenin, çalışanların değişim ihtiyacına 

bağlı olarak gelişen bir olgudur. İşletmelerde değişim iç ve dış nedenlere bağlı olarak 

gerçekleşebilir. Değişime neden olan dış faktörler arasında; küreselleşmeye bağlı 

olarak artan çevre bilinci, teknolojik gelişme ve değişimler, artan bilgi ihtiyacı, 

pazardaki gelişmeler, yükselen kalite, artan verimlilik, sosyal ve kültürel gelişmeler, 

ekonomik ve politik faktörler sayılabilir. 

Yenilik ya da yenileşme dediğimiz olgu bir anlamda form değiştirme 

periyodudur. Ne var ki her form değiştirmenin bir yenileşme durumu olduğundan 

bahsetmek doğru olmayacaktır. Yenileşmeyle ortaya çıkan değişim kendine has 

özelliklere sahiptir yani değişen olgularda daha önce hiçbir değişiklik olmamış ve 

hizmet ettiği dinamiklerin hedeflerinin daha etkin ve iktisadi şekilde gelişmesini 

sağlamayı amaçlayan özel bir dönüşümdür (Özdaşlı, 2002: 14). 

Değişim yönetimi; işletme kültürünün ve çalışanların davranışlarının değişen 

küresel dünya davranışlarına uyum sağlaması için yapılan çalışmalardır. Hızla 

değişen küresel rekabet koşullarında değişimin hayat süreleri kısaldığı için değişimi 

en iyi şekilde yöneterek bir değişimden diğerine geçebilmek için işletme yönetiminin 

değişim liderliğine gereksinim vardır. İşletmede kurumsal değişimi yöneterek 
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değişimi sağlamak için öncelikle işletmede çalışanları değişimin gerekliliğine 

inandırmak önemli olmaktadır. Kurumsal değişimin sürekliliğini sağlamak üzere 

değişimin çalışanlarca benimsenerek uygulanması için onu işletme kültürünün bir 

parçası haline getirmek gerekiyor. Bu bağlamda değişen koşullara göre kurumsal ve 

bireysel performansı ölçerek ve kurum dışı ve içi kıyaslama yaparak bu çalışmaları 

işletme kültürü haline getirmektir. 

Yenilik, değişimin temelidir. Yenilik ve değişim iç içe geçmiş durumdadır. 

Bu bağlamda yenilik ve değişim ayrılmaz bir ikilidir. Değişimin temelinde yenilik 

olduğu gibi her yenilik ve yenilikçi yaklaşımda bir bakıma değişim amaçlıdır. Bu 

amaç küresel rekabet sistemine bağlı olarak oyunun kurallarını değiştirerek farklı 

olarak rekabette önde olmak ve daha fazla pazarı elde edebilmektir. Yenilik: 

yenilenerek değiştirilmiş bir yöntemin; ürün, hizmet, iş, işlem, organizasyon ve 

yönetim süreçlerine uygulanmasıdır. Ürün yeniliği; yeni veya kullanım amaçları 

bakımından geliştirilmiş/iyileştirilmiş ürün/hizmetin pazara sunulmasıdır. Ürün 

yeniliği tekniği, malzemelerde, parçalarda, yazılımda, kullanım kolaylığı ve işlevsel 

özelliklerde iyileştirme/geliştirme ile olur. Süreç Yeniliği; önemli ölçüde 

geliştirilmiş/yeni üretim ve dağıtım yöntemi uygulamasıdır. Pazarlama Yeniliği; 

Ürün tasarımı/paketi, ürün yerleştirme, ürün fiyatlamasında önemli değişiklikler 

içeren yeni bir pazarlama yöntemi uygulamasıdır. Organizasyonel yenilik, iş 

uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir 

organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır. Ürün ve süreç yeniliği teknik yeniliktir. 

Organizasyonel yenilik ve pazarlama yeniliği teknik olmayan yeniliktir.  İşletmeler 

yeniliği ürün tasarımında, süreçlerde, pazarlama yönteminde, organizasyonda, 

ürünlerde ve hizmetlerde yaparak değişimi gerçekleştirirler. Yenilikle sağlanan bilgi 

sayesinde işletme yönetiminin farklı iş yapma modelleri geliştirerek yeni ve farklı 

ürün ve hizmet üreterek rekabet üstünlüğü sağlamalarıyla birlikte değişim için 

gerekli bilgiye yatırım hızla artmıştır. Günümüzde gerek işletmede çalışanların sahip 

oldukları bilgi gerekse de işletme yayılmış olan bilgi yenilikçi olmak ve değişimi 

yönetmek için stratejik öneme sahiptir. 

1.2.5. Girişimcilik ve İnovasyon 

Girişimcilik, topluma ait ya da toplumun her bir ferdi adına bir kalkınma 

düşüncesi ortaya atması nedeniyle, uzun süre boyunca pek çok değişik toplulukların 
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ilgilerini çekmiş ve araştırma konusu olarak alan yazında yer bulmuştur. 

Araştırmacıların ve iş dünyasının pek de azımsanmayacak kadar kayda değer bir süre 

boyunca dikkatlerini çeken girişimcilik günümüzde hala popülerliğini korumaktadır 

(Onay ve Çavuşoğlu, 2010: 48). Girişimcilik özsermayeyi yatırıma dönüştüren bunun 

karşılığında mal ve hizmet üretip pazarlayan bunun kar ve zarar riskini göze alan kişi 

olarak ifade edilir. Bbu bağlamda yapılan etkinlikler girişim, sürekli hale getirip 

bunu meslek olarak icra etmesine ise girişimcilik denilmektedir. (Tutar ve 

Küçük,2003:23) 

Girişimcilik, kurumlar ve eğitim ağının yardımıyla, bireysel, örgütsel, 

çevresel ve süreç boyutlarıyla inovasyon ve yeni bir teşebbüs sürecidir (Aksel, 2010: 

13). Girişimcilerin en çok sıkıntı yaşadığı problem sahalarından biri de yeniliklerdir. 

Özellikle bu alandaki imkanlar üzerine pek eğilinmemektedir. Bu durum en çok da 

yeni ürünlerin tasarımı ve yeni Pazar arayışları adına geçerlidir.Buradaki inovasyon 

köklü olabileceği gibi faydalı ve hatta doğal olmayan bir inovasyon da olabilir. 

Yeniliğin önemli olan tarafı teknik özelliklerinin yanında aynı zamanda piyasadaki 

değeridir. İşletmedeki değeri piyasadaki değeri ile ölçümlenmektedir. (Müftüoğlu ve 

Durukan, 2004: 155) 

1.3. İnovasyonun Amacı 

İnovasyonun temel amacı şirketlerin amaçları ile tamamen paraleldir. 

İnovasyonun amacı müşteriler için yeni bir değer yaratmak ve müşterilerin bu değeri 

takdir etmesi sonucunda kâr elde etmektir. Bu kâr, para şeklinde olabileceği gibi 

müşteri sadakati sağlamak ya da marka bilinirliğini güçlendirmek olarak da ortaya 

çıkabilir ki bunlarda sonuçta şirketin para kazanmasına yardımcı olurlar (Özkent, 

2015: 19).  

İnovasyon adına verilen emeklerin ve yönelinen hedeflerin esas nedeni, 

kurumların faaliyet ve performanslarını üst seviyelere taşımaktır. Kurum içinden ya 

da kurum dışından gelen değişken şartlara bir yanıt olması amacıyla ya da 

düzenlemenin dış etmenlerini etkileme gereksiniminden ortaya çıkan dönüşüm 

etkinliklerinin esası inovasyona dair izlemsel yönelimlerdir. Ticari varlıklarını ve 

bütünlüklerini devam ettirerek çevrelerinde değişen koşullara uyum sağlamak isteyen 

kurumlar, ihtiyacı hissettikleri anda yenileşme hareketlerini takip etmeye başlarlar. 
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İnovasyon etkinliklerinin devamlı ileri doğru adım atmayı ve yukarı yönlü büyümeyi 

takip eden süreğen bir yapısı bulunmaktadır (Karaata, 2012: 6). 

İnovasyonun amacı, var olan bir bilgiyi geliştirmek, olmayanı bulmak, bu 

bilginin fark edilmesini sağlamak ve ticari olarak gelir elde etmek amacıyla 

kullanıma sunmaktır. Yapı, kurumlara inovasyon etkinliklerinde gereksinim 

hissettikleri teknik dönüşüm ve global çekişmenin artırılması yönünden lüzumlu 

yardımı sağlamaktadır. Yapının merkezinde değişik unsurların karşılıklı bağları 

bulunmaktadır. İnovatif yapı, araştırma enstitüleri, üniversiteler, teknoloji transfer 

ajansları, ticaret odaları, finansman kurumları, yatırımcılar, devlet daireleri, şirket 

ağları ve endüstri kümelenmeleri gibi farklı bölgesel ortaklar ya da oyuncular üzerine 

inşa edilmektedir (Işık ve Kılınç, 2011: 16). 

1.4. Kavramın Tarihsel Arka Planı 

1776 yılında “Ulusların Zenginliği”ni yayımlayan Adam Smith, eserinde 

herkesin ne işle uğraşıyorsa o işte uzmanlaşma durumunu, akademik araştırmaların 

ehemmiyetini ve bu olguların toplumsal refahın artmasına olan katkılarını 

incelemiştir (Karagöz ve Albeni, 2003:31). Adam Smith’in görüşünü bugün 

değerlendirirsek, Ar-Ge faaliyetleri ülkedeki emek bölüşümünün küçük çaplı ama 

oldukça önemli bir segmentidir. Yine Adam Smith’e göre çağdaş toplumun kişiliği 

yeni yapılanmalar ve olumlu değişimlerle inşa edilir. Yeni ürünlerin ve imal 

yöntemlerinin tanıtılmasına dair bilinmezliğin üzerinde durur. Mal ve proses 

inovasyonlarından ötürü de izafi doğal fiyatların zaman içerisinde değiştiğini iddia 

eder (Kurz, 2008: 6). 

Aynı Smith gibi Marx da emek uzmanlaşması, sermayenin artması ve teknik 

üstünlük sağlamak gibi işlevlerinden dolayı yenileşmenin önemine vurgu yapmıştır. 

(Karagöz ve Albeni, 2003: 31). Marx’a göre asıl değer yaratan unsur, emeğin ana 

kaynağı olan fiziksel ve zihinsel becerilerdir. Schumpeter’in tezinin aksine Marx, 

konudan bahsederken yeniliğin bu kaynağa bağlı geliştiğine, kapitalist istihdam 

sağlayıcının girişimlerine bağlı olmadığına değinmiştir. (Ulusoy, 2010: 74-75). 

İnovatif ekonomide neo-klasik bakış, neo-klasik üretime dayalı ekonominin 

devamı durumundadır. İmalat teknolojisini girenlerin ve çıkanların arasındaki 

bağlantıyı ifade eden “üretim fonksiyonu” şeklinde açıklaması bu teorinin en kayda 
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değer niteliklerinden birisidir. Bu kavram genellik taşımasının yanında neo-klasik 

modellerin fonksiyonel hale gelebilmesi adına değiştirilebilirlik ve esnek getiri-

götürü benzeri nitelikleri de taşımaktadır. Evrimci yaklaşım, 20.yüzyılın sonlarına 

doğru gelinirken yenilik ekonomisinde önemli bir yer edinmiştir (Taymaz, 2001: 12).  

Bu teori tasarlanırken, Schumpeter’in ve neo-klasik ekonominin cevapsız bıraktığı, 

işletmelerarası teknolojik farklar belirtilmiştir (Ansal, 2004:42). Uzun vadede 

iktisadi gelişimin motoru olarak adlandırılan bu değerlendirme, evrimci analizlerde 

teknolojik yenilik prosesinin hassas bir görev fonksiyonu olmasını sağlamıştır 

(Taymaz, 2001: 12). 

Küreselleşen dünyada, gelişmekte olan ülkeler, gelişen dünyayla rekabet 

edebilmek adına sürekli inovasyon çalışmaları gerçekleştirmektedir. Özellikle Orta 

ve Uzak Asya ülkeleri, toplumsal refahın gelişiminin inovasyona dayalı çalışmalarla 

gerçekleşeceğini düşünmektedirler. Türkiye’de 1990’lı yılların sonunda değişik 

program, destek ve teşviklerle başlayan inovasyon çalışmaları kapsamında pek çok 

şehirde Teknopark’lar ve geliştirme merkezleri kurulmuştur. Yine de inovasyon 

açısından istenilen yere ulaşmanın gerisinde olduğumuzdan, devlet, kurumlar, 

işletmeler ve üniversitelere büyük iş düşmektedir (Özpolat, 2015). 

1.5. İnovasyon Stratejileri 

İnovasyon yönetimi, kaynakların yenileşmeyi ve gelişimi destekleyecek 

şekilde belirli bir süreçte ürün ortaya koyacak şekilde planlanması anlamına gelir. Bu 

nedenle arzu edilen ürünün üretimi teknik kaynakların kullanım şekline ve üretim 

sürecinin doğru yönetilmesine bağlıdır (Ecevit Satı, 2010; 131). Bu anlamda 

kurumsal ve izlemsel yetenekler çalışanlar ve yöneticiler açısından olmazsa 

olmazlardır. Bu açıdan firmaların uzun vadeli bir vizyonu, pazar yönelimlerini tespit, 

tahmin edebilirlik, teknolojik ve iktisadi verileri edinme, işleme ve anlama kabiliyeti 

olmalıdır (Ecevit Satı ve Işık, 2011: 543). 

İzlemsel yönetim, organizasyon kuramı ve idari iktisada dair yeniliği tartışan 

akademisyenler, opportunist inovasyon ile araştırmacı inovasyonu kavrayan 

firmaların daha çarpıcı örgüt kültürüne, teşkilatlanmalara, kabiliyetlere, kaynaklara 

ve izlemsel iyileşme proseslerine sahip olduklarını göstermiştir. Yenileşmenin 

çevresine daha dikkatli bir şekilde bakan, strateji geliştiren ve global inovasyonları 
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takip eden işletmelerde daha öne çıktığı ve bu işletmelerin diğerlerinden daha çabuk 

gelişim gösterebileceği düşünülmektedir. 

1.6. İnovasyon İlkeleri 

İnovasyon örgütü kurmak için gerekli ilkeler aşağıdaki gibi sıralanabilir 

(Kasımoğlu ve Akaya, 2012: 20); 

-Akıcılık: Uzman düzeyinde yeniliği tanımlamak ve etkinleştirmek. Yenilik 

tecrübe, bilgi ve yaratıcılıkla gelir. Değişim, bir değişim ihtiyacı ve kararlılıkla 

yeniliğe yönelimle ortaya çıkar. 

-Bütünsellik:Bir yenilik tasarlandıktan sonra üretim ve etkinliğe geçirilmesi 

kurumsal birleşme ve işbirliği ile gerçekleşebilir. Farklı işler birbirini bütünlemeli 

ancak her birey aynı fikre hizmet etmelidir. 

-Enerji: Sosyal bütünlük ve kurumsal etkinliğin kişi odaklı olması, bireylerin 

işe inanmasına ve azimlerini var güçleriyle işe aktarmasına neden olur. Bunu için 

çeşitli araçlara da ihtiyaç duyulur. 

1.7. İnovasyon Türleri 

Yeniliği farklı şekillerde klaslandırmak olasıdır. Bu açıdan; sıklık, müşteri ya 

da işletme açısından yenilik derecesi veya işletme değerine veya müşteri yararına 

etkisine bağlı olarak farklı şekillerde sınıflandırılabilir (Güleş ve Bülbül, 2004: 129). 

Yenilikler çeşitli aşamalardan geçerek ortaya çıkarlar. Farklı çalışma sahalarında ve 

farklı kişiler üzerinde farklı sonuçlanmalar mümkün olabilecektir. Bu pencere 

kapsamı dahilinde yenileşmeler, etki ettikleri büyüklüklerden yapısal bütünlüklerine 

dek pek çok değişik kıstaslar dikkate alınarak sınıflandırılmışlardır. Bu sınıflama pek 

çok zaman yenileşme adı verilen kavramların niteliklerine, ortaya çıkardığı 

farklılaşma ve dönüşümlerin kademelerine, kullanıldıkları alanlara ve teknolojik 

sistem yoğunluklarına göre yapılan sınıflamalardır. (Uzkurt, 2012: 17). 
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1.7.1. Ürün/Hizmet İnovasyonu 

Ürün yenilikleri, genellikle müşteri gereksinimleriyle ilişkili yenilikleri ifade 

eder. Ürün yeniliği, bir fikri pazarlanabilir, yem ya da geliştirilmiş ürün yöntem ya 

da hizmete dönüştürme, piyasaya yem bir ürünün tanıtılması veya üretim için 

kullanılan yeni teknolojiler veya teknolojilerin birleşimi şeklinde tanımlamak 

mümkündür. Bununla birlikte, yem ürünlerin çok az bir kısmı gerçek anlamda dünya 

için yeni ürün sınıfında yer almaktadır. İşletmelerin çoğu ürünlerinde küçük 

değişiklikler (kademeli ürün yenilikleri) yapmaya çalışmaktadır (Akgemci ve Güleç, 

2010: 139). 

Ürünler yapısında bulunan özelliklerden dolayı kullanıcılar tarafından 

değerlendirilirler. Örneğin, temizleme gücü, kokusu, yıkama sıcaklığı gibi özellikleri 

ile deterjan farklı bileşenlerden meydana gelir. Çeşitli markalar birbirinden farklı 

bileşenlerden oluşan ürünleriyle pazarda rekabet ederler. İşletmelerin deterjanın 

bileşimindeki bilinen özellikleri farklı bir kombinasyonla birleştirerek ya da 

deterjana önceden bilinmeyen yeni özellikler ekleyerek ürünlerini yenilemeleri ürün 

yeniliği olarak ifade edilir (Güleş ve Bülbül, 2004: 135).   

Yeni ürün geliştirme süreci üretilecek yeniliğin türüne, alanına ve boyutuna 

bağlı olarak farklı aşamalar gerektirse de, genel olarak her yeni ürün geliştirme 

sürecinin belirli ortak aşamalara sahip olduğu söylenebilir. Geleneksel yeni ürün 

geliştirme süreçleri Ar-Ge ile başlayan ve pazara sunmakla son bulan bir takım 

aşamalar zinciri sonucunda gerçekleşmekte ve konuyla ilgili kitapların çoğunda bu 

süreç ardışık ve tek yönlü bir model ile ifade edilmeye çalışılmaktadır. Bu sürecin 

başlangıç noktası Ar-Ge ve bitiş noktası da pazar olmaktadır. Ancak, pazar odaklı 

işletme anlayışı, pazarların dinamik, değişken yapısı, bilişim sistemlerinin ve 

teknolojinin hızlı değişimi gibi nedenler bu süreci tamamen tersine çevirmiştir 

(Uzkurt, 2012: 23). 

Ürün yenilikleri, yeni bilgi veya teknolojilerden yararlanabilir ya da mevcut 

bilgi ve teknolojilerin yem kullanımlarına veya bunların bir kombinasyonuna 

dayanabilir. “Ürün” terimi hem mal hem de hizmetleri kapsayacak şekilde 

kullanılmaktadır. Ürün yenilikleri, hem yeni mal ve hizmetlerin tanıtımını hem de 

mevcut mal ve hizmetlerin işlevsel veya kullanıcı özelliklerinde yapılan önemli 
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iyileştirmeleri içermektedir. Yeni ürünler özellikleri veya öngörülen kullanımları 

açısından, firma tarafından daha önce üretilmiş ürünlerden önemli derecede 

farklılaşan mal ve hizmetlerdir (Akgemci ve Güleç, 2010: 139). 

1.7.2. Süreç İnovasyonu 

Süreç yeniliği ise, bir işletmenin Tam Zamanında Üretim (TZÜ) 

uygulamasına geçmesi gibi radikal ya da bir makinenin üretim yeteneğinde 

iyileştirmeler yapılması gibi basit olabilir. Ancak Davenport süreç yeniliğini; 

görünür ve çarpıcı iyileştirmelerin gerçekleştirildiği, radikal bir bakış açısıyla; 

işletmelerin süreç görüşünü benimseyerek, yeni araçlar ve iş tasarımlarının kullanımı 

aracılığıyla temel işletme süreçlerinin, radikal olarak iyileştirilmesi şeklinde 

tanımlamaktadır. Dolayısıyla süreç yeniliğinin radikal düzeyde gerçekleştirilmesi 

değişim mühendisliği yada iş süreçlerinin yeniden tasarımıyla eş anlamlı olarak 

değerlendirilebilir (Akgemci ve Güleç, 2010: 141).Üretim sürecinde yapılan maliyet 

düşürücü yenilikler, siparişalma ve dağıtım etkinliğini artırma konusundaki çabalar, 

reengineering (süreçlerinyeniden tasarlanması) çabaları ürün ve hizmetlerin 

maliyetlerini düşürmeye yönelikçabalardır (Önal, 2009: 26). 

Sürece yönelik inovatif yapılanmalar, daha önce kullanılmamış veya önemli 

bir biçimde geliştirilmiş bir imalat ve sevk yönteminin uygulanmasını içerir. Süreç 

yeniliği, bir ürün ya da hizmeti üretme veya sunmanın yeni ya da gelişmiş bir yolunu 

ifade eder. Süreç yenilikleri, birim üretim veya teslimat maliyetlerinin azaltmak, 

kaliteyi artırmak veya yeni ya da önemli derecede iyileştirilmiş ürünler üretmek veya 

teslim etmek üzere öngörülebilir (Kurtuluş, 2012: 7). Farklı ve yeni bir üretim ya da 

dağıtım yönetiminin geliştirilmesi veya var olan yöntemlerin iyileştirilip daha 

gelişkin hale getirilmesidir.” şeklinde tanımlamak mümkündür (Toprak, 2013: 5). 

Hammer ve Champy, süreç kavramını, bir veya birkaç çeşit girdinin alındığı ve 

bunlardan müşteri için değer oluşturacak bir çıktının yaratıldığı faaliyetlerin toplamı 

olarak tanımlamaktadır. Başka bir tanımda süreç, girdinin alınıp değer katılarak 

müşteri için çıktının oluşturulduğu faaliyet ya da faaliyetler grubu şeklinde ifade 

edilmektedir. Bu bağlamda süreç yeniliği genel olarak girdinin alınıp değer katılarak 

müşteriye çıktı sunulmasını sağlayan faaliyet ya da faaliyetler kümesinin yenilenmesi 

ile ilgilidir (Akgemci ve Güleç, 2010: 139). 



 21

1.7.3. Pazarlama İnovasyonu 

Pazarlama inovasyonu, firmanın satışlarını arttırmak, müşteri ihtiyaçlarına 

dahaiyi bir şekilde cevap vermek ve müşterileri yeni pazarlara ya da yeni 

pozisyonlarakaydırmak amacıyla ürün tasarımında veya paketinde, ürün 

pozisyonlanmasında, ürünpromosyonunda ya da fiyatlandırılmasında farklı, değişik 

ve yeni tasarımların,ambalajların ve pazarlama yöntemlerinin geliştirilip kullanılması 

ya da var olanların iyileştirilerek daha gelişkin hale getirilmesi olarak tanımlanır 

(Kanber, 2010: 11). 

Pazarlama yeniliği, yeni tasarımların ve pazarlama yöntemlerinin 

geliştirilmesi ve/veya uyarlanarak kullanılması ile bir firmanın rekabet gücünün 

yükseltilmesidir (Kurtuluş, 2012: 7). Bir pazarlama yeniliği, ürün tasarımı veya 

ambalajlaması, ürün konumlandırması, ürün tanıtımı (promosyonu) veya 

fiyatlandırmasında önemli değişiklikleri kapsayan yeni bir pazarlama yöntemidir. 

Pazarlama yenilikleri, firmanın satışlarını artırmak amacıyla, müşteri ihtiyaçlarına 

daha başarılı şekilde cevap vermeyi, yeni pazarlar açmayı veya bir firma ürününü 

pazarda yeni bir şekilde konumlandırmayı hedeflemektedir (Oslo Kılavuzu, 2005: 

59). 

Pazarlamaya yönelik yapılan inovasyonların asıl nedeni satışları artırmaktır. 

Bununla birlikte tüketicilerin taleplerini efektif bir biçimde karşılamak, yeni 

pazarlara girmek ve ürünü yeni girilen pazarın içinde doğru bir biçimde sunmak 

hedefini da taşımaktadır (Sanrı, 2011: 15). Yenilenme birden fazla kademeye sahip, 

tüm örgütü olanakları takip ederek piyasada bulunma koşullarını gerek iç, gerekse 

dış etmenlerle etkiyen devamlı etkinliklerdir. Bu sebeple inovasyoun destekleyen ve 

yönetimini teşkil eden bir kurum kuran girişimciler ilerleyen zamanlarda daha çok 

üretme ve pazarlama şansı elde edebilmektedir. (Toprak, 2013: 6). 

1.7.4. Organizasyonel İnovasyon 

Yenilik, girişimciliğin temelini oluşturduğu için örgütlerin yenilikçi olma 

derecesi, onların ne ölçüde girişimci olduklarını ortaya koyar. Bir örgütün 

yenilikçiliğini stratejisi, yapısı ve uygulamaları belirler. Başka bir ifade ile yenilikçi 

olmayan örgütlerde yeniliği engelleyen strateji, yapı, politika ve uygulamalar varken, 
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yenilikçi örgütlerde yeniliği destekleyen strateji, yapı, politika ve uygulamalar vardır 

(Naktiyok, 2004: 177). Yenilikçi örgütler çevreyi kontrol etme ve çevresel değişme 

ve bağlılıkları öngörme girişiminde olurlar. Bunun sonucu olarak zamanla çevre ile 

ilişkilerinde ve yapılarında gerekli değişikliklere giderek ortamda lehlerine durum 

yaratacak meydana getirirler. Bu örgütler çevresel gereksinmelere göre rol 

yapmalarında ve insangücü kalitesinde, yöntem ve süreçlerinde yeniliği yaratacak 

ayarlama ve değişimler yaparlar (Eren, 2002: 86). 

Bir örgütsel yenilik, firmanın ticari uygulamalarında, işyeri organizasyonunda 

veya dış ilişkilerinde yeni bir örgütsel yöntem uygulanmasıdır. Örgütsel yeniliklerin, 

idari maliyetlerini ve işlem maliyetlerini düşürmek, işyeri memnuniyetini (ve 

dolayısıyla işçilik üretkenliğini) iyileştirmek, ticari olmayan varlıklara 

(düzenlenmemiş dış bilgiler gibi) erişim kazanmak ya da araç gereç maliyetlerini 

düşürmek suretiyle firma performansını artırması öngörülebilir (Oslo Kılavuzu, 

2005: 55).Kurumsal inovasyon geliştirilmiş bir bilgi yönetim sistemini, mesleki 

örgütlenmelerde yapılan ciddi değişiklikleri, çeşitli ortaklıkları, dış kaynak 

kullanımları ve şirket birleşmelerini içine alır.  Diğer bir deyişle kurumsal inovasyon 

mesleki organizasyonlar veya dış ilişkilerde fark yaratmak anlamına gelir. (Kaplan, 

2010: 16). 

1.8. İşletmeler Açısından İnovasyonun Önemi 

Aslında inovasyonun temel amacı şirketlerin amaçları ile tamamen paraleldir. 

İnovasyonun amacı müşteriler için yeni bir değer yaratmak ve müşterilerin bu değeri 

takdir etmesi sonucunda kâr elde etmektir. Bu kâr, para şeklinde 

olabileceği gibi müşteri sadakati sağlamak ya da marka bilinirliğini güçlendirmek 

olarak da ortaya çıkabilir (Özkent, 2015: 20).Tarihsel açıdan bakıldığında inovasyon 

faaliyetlerinin inovasyonyapan işletmelere ve inovasyon yapanekonomilere önemli 

ekonomik katkılarının olduğu görülebilmektedir (Trott, 2005: 5). 

İşin doğrusu, yenilik kesinlikle farklılaşmak için yapılmaz. Evet, inovasyon 

sonuçta farklılaşma getirebilir ama inovasyonun asıl amacı farklılaşmak değildir. 

Zaten bir işletmenin temel amacı da farklılaşmak değildir ki. Her işletmenin biricik 

amacı müşterilerinin problemlerine çözüm getirmek, onların ihtiyaçlarını karşılamak 

ve bu hizmetlerine karşılıklı olarak da onlardan para kazanmaktır (Özkent, 2015: 
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19).İşletmelerin yenilikten beklediği en önemli hedeflerden biri gelecekte İşletmenin 

hayattakalmasını mümkün kılacak rekabet üstünlüğünü sağlamasıdır. Birçok işletme 

gerçekleştirdiği yenilikler sayesinde önemli kazançlar elde etmektedirler (Akgemci 

ve Güleç, 2010: 147). 

Günümüzde, rekabet avantajının belirleyicisi artık yalnızca maliyetler 

değildir. Piyasanın gereksinimlerini cevaplama süresi, üretilen malın en son tüketim 

ömürleri veya saklama süreleri, malın ve hizmetin niteliği, yeni ve modern ürün ve 

hizmet yaklaşımlarının geliştirilmesi, tüketici taleplerine göre mal ve hizmet 

yönetimi, yeni idare ve teşkilat yapıları gibi birçok faktör de bu alanda kendini 

bulmuştur. Dolayısıyla, maliyetten daha fazla önem kazanan tüm bu etkenler de 

inovasyon yapmayı gerektirmiştir. Çünkü yeni pazara girmenin, var olan pazar 

payınıyükseltmenin ve rekabet gücünü arttırmanın yolu buradan geçmektedir 

(Toprak, 2013: 8).  

Yenilikçilik, belli bir coğrafyada sürdürülebilir büyüme, toplumsal refah ve 

istihdam sağlanması önem verilmesi gereken konulardan biridir. Bu açıdan rekabetin 

gerçekleştiği sektörde öne çıkmak adına yenilik önemli bir unsur olarak 

görülmektedir. Bu faaliyetler, uluslar arası alanda firmaların rekabet ettiği ortamda 

bir malı müşteri taleplerine göre hazırlama, sunma, imal edilen ürünü iktisadi bir 

şekilde gerçekleştirme ve pazara mal sevk edebilme açısından da oldukça önemli bir 

unsurdur. Günümüzde rekabetçi bir avantaj sağlayabilmek adına firmaların 

kendilerini tamamen değişik bir şekilde yeniden tanımlayabilmesi, esas stratejilerini 

baştan oluşturması, yer aldığı piyasayı tekrar öğrenmesi, bir anlamda diğer firmalara 

kıyasla fark yaratabilmesi ve üretim ya da hizmetlerde üstünlük sağlama kabiliyetine 

haiz olması gerekmektedir (Akgemci ve Güleç, 2010: 148). 

1.9. İnovasyon Yönetimi 

Yenilik yapılanması, kişilere ait enformasyonların ve deneyimlerin tek bir 

yerde buluştuğu, kabiliyetlerin görünür bir hedefe odaklı etkinliklere ve tasarılara 

çevrildiği ve netice itibariyle söz konusu ürünlerin ticari bir galibiyetle 

sonuçlandırıldığı bir prosestir. Yenileşme, idare edilmesi gerekli olan sistemsel bir 

emeğin ürünü olarak adlandırılabilir. Yenilik bir süreçtir. Eğer firmalar araştırma ve 

geliştirme etkinliklerini yönetmek maksadıyla Ar-Ge süreç planlamaları yapmışlarsa 
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ve üretim etkinliklerini yerine getirebilmek maksadıyla üretim, sipariş ve teslimat 

süreç planlamaları yapmışlarsa, yenilik etkinliklerini yerine getirmek için yenilik 

süreçlerine de sahip olacaklardır. (Demirci, 2012: 10). 

Bir firmanın inovasyon geliştirebilmek için "teknolojik fırsatlar ve firmanın 

kaynaklarının yanında firmanın stratejilerini ve müşteri gereksinimlerini göz önüne 

alan, inovasyon süreci için amaçlar belirleyen, inovasyon sürecinin farklı yönlerini 

yöneten ve kontrol eden bir inovasyon yönetim sistemine sahip olması gerekmektedir 

(Sanrı, 2011: 19). Yenilik yönetimi anlayışına sahip olan ve bu anlayışla teknolojik 

gelişmeleri önemseyen, ürün, hizmet ve pazarlama yenilikleri yapan, süreç ve örgüt 

yeniliklerine önem veren piyasadaki talep, düzeyine göre faaliyetlerini yürüten, alt 

yapı ve kurumsal çerçevesini bu anlayışa göre oluşturan işletmeler amaçlarını daha 

çabuk gerçekleştirecektir (Taşkın, 2014: 7). 

Yenilik yönetimi, yenilikle ilgili amaçların belirlenmesini, planlar 

yapılmasını, bu planların uygulanmasını gerekli kılmaktadır ve yeniliğin başarısı, 

sistemli olarak hayata geçirilmesine bağlıdır. Yenilik yönetimi, ürünün tasarımından 

başlayarak nihai kullanıcısına ulaşması ve kullanım sonrasındaki hizmetlere kadar 

uzanan geniş bir süreci içermektedir. Bu süreçte işletmeler, hem yeni iş modellerinin 

hem de ileri teknolojilerin gücünden yararlanarak yenilik faaliyetlerini 

gerçekleştirirler (Tekin ve Durna, 2012: 94). 

Yapılan pek çok çalışmadan da anlaşılabildiği gibi, yeniliğin söz konusu 

olduğu firmalar adına yaşamsal öneme haiz konulardan birisidir. Yenilik durduk yere 

birden olan bir husus değildir.  Firmalar yaratıcılık ve ampirik çalışmalar konusunda 

fikirleri ve çalışanları desteklemelidir. Bir de yenilikçiliği benimsemiş bir firmanın 

esnekliğe sahip ve etki gücü yüksek bir firma olması gerekmektedir. Yeniliği 

benimsemiş firmaların ortak nitelikleri arasında bir de çabuk ve kuvvetli tepki 

gösterebilecek şekilde çevikliğe sahip olmasıdır. Sayılan bu niteliklerin 

uygulanabilirliğinde hata meydana gelmemesi ve fikrin ilk oluştuğu andan, ticari hale 

gelene kadar idaresi gereken bir süreci kapsadığı unutulmamalıdır. (Demirci, 2012: 

10). 

Yenilik yönetimi işletmelerin iç ve dış çevredeki değişimlere uyum 

sağlayabilmek için düzensiz ve karmaşık yapının yanı sıra yönetimsel faaliyetlerini 
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harekete geçirerek inovasyonu bir süreç içerisinde kontrol altında gerçekleştirme 

faaliyetleridir (Drucker, 2003: 120). Yenilik yönetimi çalışanları yeniliğe teşvik 

etmek için belirli yönetim tekniklerinin geliştirilmesidir. Yenilik yönetimi, bir 

işletmenin kültürü, yapısı, stratejisi ve işletmedeki her türlü görevin yapılmasını 

yenilik yönünde etkileyen süreçleri kapsamaktadır (Tekin ve Durna, 2012: 94). 

Yenilik yönetimi örgütün tüm alanlarını, yönlerini, çalışanlarını kapsamakta ve 

örgütte sürekli ve kesintisiz bir ilgi, dikkat ve çaba gerektiren bir süreçtir (Bülbül, 

2012: 159). 
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İKİNCİ BÖLÜM 

GİRİŞİMCİLİK 

2.1. Girişimcilik Kavramı 

Orta çağda büyük ölçekli üretim projelerinden sorumlu kişi olarak, 17.yy ise 

Hükümet ile yapılan sabit-fiyat sözleşmesine göre kâr veya zarar riskini üstlenen kişi 

olarak tanımlanmıştır. Bu kavram pek çok bilim adamı tarafından da tanımlanmıştır. 

1725 yılında Richard Cantillon “Tedarik edilen sermayeden farklı olarak risk alan 

kişi” olarak tanımlamıştır. 1934 yılında Joseph Schumpeter “Girişimci yenilikçi ve 

denenmemiş teknolojileri geliştiren kişi” olarak tanımlamıştır. 1961 yılında ise David 

McClelland “Girişimci enerjik ve orta derecede risk alan kişi” olarak tanımlamıştır. 

1985 yılında Robert Hisrich “Girişimcilik farklı değerde bir şeyler yaratma 

sürecinde, gerekli zaman ve gayret sarf edip, bununla birlikte yaşanabilecek finansal, 

psikolojik ve sosyal riskleri varsayarak, parasal ve kişisel tatmin kazancı elde 

etmektir” şeklinde tanımlamıştır. 

Küreselleşme ve bilgi toplumu süreçlerinin etkisi neticesinde yaşanan 

değişimin sonucu olarak, ülkelerin kalkınmışlık seviyesini belirleyen önemli 

etkenlerden biri olan girişimcilik, sosyo-ekonomik yapıda yerine getirdiği 

fonksiyonlar itibarıyla, çok boyutlu bir görünüm sergilemektedir. Yerine getirmiş 

olduğu bu çoklu işlevler dizisi de sosyal gelişme ve ekonomik kalkınma açısından 

girişimciliği önemli kılmaktadır. Sosyo-ekonomik süreçte yerine getirdiği 

fonksiyonlar dikkate alındığında, girişimciliğin durumsal kazançlardan ziyade, kalıcı 

bir ekonomik değer üretmenin temel belirleyenlerinden olduğu söylenebilir. Atıl 

kaynakların ekonomiye kazandırılması, küçük birikimlerin sermayeye dönüşmesi, 

“özel girişimcilik” ile mümkün olmaktadır. Dolayısıyla, girişimciliğin “genel 

ekonomik büyümenin operasyonel bir mekanizması” olduğu söylenebilir. Bununla 

ilgili olarak örnek vermek gerekirse, P. Drucker’ın da belirttiği üzere, Almanya, II. 

Dünya Savaşı’nın ardından küllerinden doğmasını, yüzlerce yepyeni veya silik küçük 

dükkânları dünya klasmanında imalâtçılar ve endüstri liderleri haline getiren 

girişimcilik patlamasına borçludur. 

Girişimcilik, insan ve toplum odağında genel anlamda iktisadi bir edim 

düşüncesine ışık tuttuğu için, seneler boyunca değişik toplulukların dikkatlerini 
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çekerek kendisine literatürde yer bulmuştur (Onay ve Çavuşoğlu, 2010: 48). Birçok 

araştırmacı ve firmanın dikkatinde bulunan kavram, özellikle son senelerde de 

cazibesini korumaya devam etmektedir. Girişimcilik, girişimci tarafından 

gerçekleştirilir. Girişimcinin etki ettiği konular ise, yeni bir yapı kurmak, yeni 

ürünler tasarlamak, yeni hizmetler sunmak, mevcut ürünlerin niteliklerini üst 

seviyelere taşımak, yeni üretim teknikleri geliştirmek, yeni piyasalara açılmak ve 

hammadde (Çelik ve Akgemci, 2007: 16-17).  

Günümüzde girişimcilik kavramı, girişimci birey perspektifinden ele alınarak 

araştırılmaktadır. Girişimcilikle ilgili yapılan tanımlamalarda bu dununu görmek 

mümkündür. Girişimcilik tanımlarının hemen hepsinde akademisyenler tarafından 

üzerinde mutabakat sağlanan konu, girişimcilerin sahip olduğu davranış biçimlendir. 

Üzerinde görüş birliğine varılan davranışın kapsam alanında, insiyatif alma, 

kaynakları ve koşulları kullanılabilir değerlere dönüştüren sosyal ve ekonomik 

alanlarda düzenleme yapma risk ve başarısızlığı kabul etme yer almaktadır (Kurt vd., 

2006: 98). 

Girişimcilik tanımları karşılaştırarak üç ortak yönünü tespit edilmiştir. Bu 

yönler;  belirsizlik ve risk, bütünleşik yönetsel beceri ve yaratıcı fırsatçılıktır. 

Tanımlarının hemen hepsinin üzerinde fikir birliğine vardığı husus girişimciliğin; 

inisiyatif kullanma, kaynakları pratiğe dönüştürme, sosyal ve ekonomik 

mekanizmaların organizasyonu, risk üstlenme ya da başarısızlığı göze almadır 

(Güney ve Nurmakhamatuly, 2007: 64). 

2.2. Girişimcilik Çeşitleri 

2.2.1. Girişim 

Girişim Türkçe sözlükte “bir işe girişme, teşebbüs” şeklinde tanımlanmıştır 

(TDK, 2016). İşletme terimleri sözlüğünde ise girişim, “insanların ihtiyaçlarını 

karşılamak için mal ve hizmet üretmek amacıyla girişimci tarafından oluşturulan 

organizasyonlar olarak tanımlanabilir. Daha ayrıntılı bir tanıma göre, sahibinin özel 

varlığından yer, unvan, sermaye, muhasebe ve organizasyon olarak ayrı bir bütün 

olan ve başkalarının ihtiyaçlarının karşılanması için devamlı üretim faaliyetinde 

bulunan ekonomik bir birimdir” şeklinde tanımlanmıştır (Bedük, 2012: 88). 
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Literatürde girişimi işletme kavramı ile aynı gören ve aynı görmeyen görüşler 

mevcuttur. 

Doğan (2010: 6) “teşebbüs veya girişim sözcüğü genelde işletme kavramı ile 

aynı anlama gelmektedir. Bu nedenle, uygulamada teşebbüs ve işletme sözcükleri 

çoğu kez birbirinin yerine kullanılmaktadır” demektedir. Buna karşın farklı 

görüşlerde mevcuttur. Girişim kavramıyla işletme kavramı çoğunlukla 

karıştırılabilmektedir. İkisi arasında algıda genişlik, büyüklük gibi kıyaslamalar 

yapılabilmekte ve bu kıyaslar her iki yönlü de olabilmektedir. Bu algılardan girişimi 

daha geniş olarak niteleyenler için işletme genellikle imalathane, atölye, fabrika, ofis, 

mağaza, büro ve benzeri şekillerde birimler olarak nitelendirilirken, girişim ise 

iktisadi, hukuki ve mali bir birim olup birden çok işletmeyi bünyesinde toplamayı 

başarmıştır (Dinçer ve Fidan, 2015: 16).  

Girişimden söz edildiğinde pek çok farklı tanımlamadan 

bahsedilebilmektedir: Örneğin, tabiatın, maddi kaynakların ve işgücünün bir araya 

getirilmesi sonucu meydana gelen bir olgu olduğunu ileri sürenler gibi, bir işletme ile 

aynı niteliklere haiz fakat farklı işlevlere sahip bir olgu olarak görenler de mevcuttur. 

Buna göre, girişim ve işletme bir yapılanmanın iki farklı değeri olarak düşünülebilir. 

Konu teknik bazda incelendiğinde girişimin işlevleri mali yönetim, planlamai alım-

satım ve pazarlama, tüm imal işlemleri de işletmenin işlevleri olarak lanse 

edilebilmektedir. Kısacası girişim idari konuları, işletme ise teknik konuları ifade 

etmektedir. (Akat vd., 2004: 4). Tüm bu açıklamalar dışında girişim bir işletmeyi 

kurma düşüncesine sahip olma, bunun için çaba sarfetme ve bir işletmeyi kurma 

olarak ifade edilebilir. 

Teknik yetenekler içinde bulunan, bireylerarası ilişkiler son zamanlarda önem 

kazanan kavramlardandır. İdari yetenekler, bir yöneticide bulunması gereken 

özellikleri barındırırken, bireysel beceriler içerisinde risk almak, yenilik yapmak ve 

değişimi yönetmek, bilgi çağı girişimcisinde öne çıkan temel belirleyicilerdir. 

2.2.2. Girişimci 

Girişimciliğin ortaya çıkışında kişiliğin mi, yoksa sosyal çevrenin mi daha 

etkili olduğu sorusu uzun süre tartışılmıştır. Kişilik üzerinde duranlar, girişimcilerin 

sahip oldukları psikolojik özelliklere ağırlık vermişlerdir. Kişilik yapısında 
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girişimci öğeler arama çabaları en fazla, “risk alma”, “başarma ihtiyacı” ve “kontrol 

odağı”na sahip olma üzerinde yoğunlaşmıştır. Girişimciliğin ortaya çıkışında 

çevreyi öne çıkaranlar ise, grup yapısının, toplumsal gelenek ve kültürel özelliklerin 

etkisini vurgulamışlardır. Ayrıca, devlet ve piyasa gibi dış sosyal çevre koşullarının 

elverişli olup olmaması da üzerinde durulan bir başka husus olmuştur. 

Girişimci olabilmenin altında yatan bu faktörler, nihayetinde girişimci 

özelliklerinin bir bireyde toplanabilmesiyle ilişkilidir. Girişimci kişiliğin 

oluşmasında bazı temel etkenler de bulunmaktadır. Bu kapsamda; çocukluk ve aile 

çevresi, ailede girişimci olup olmaması, rol modeller, kişisel özellikler, yaş, eğitim, 

cinsiyet, kişisel değerler, çalışma hayatının geçmişi, girişimcilikten önceki iş 

tecrübesi gibi unsurlar, kişide girişimcilik eğilimi oluşturması ve geliştirmesi 

açısından önemli görülen etkenler olmaktadır. 

Girişimci; ilk kez 18. yüzyılın başında Fransız ekonomist Richard Cantillon 

tarafından “henüz belirginleşmemiş bir bedelle satmak üzere üretim girdilerini ve 

hizmetlerini bugünden satın alan ve üreten kişi” olarak tanımlanmıştır (Çelik ve 

Akgemci, 2007: 15). Konu ile ilgili çalışmalara ve araştırmalara bakıldığında, 

girişimcinin çok farklı şekilde tanımlandığı görülmektedir. 

Girişimci kişiliğin oluşmasında bazı temel etkenler de bulunmaktadır. Bu 

kapsamda; çocukluk ve aile çevresi, ailede girişimci olup olmaması, rol modeller, 

kişisel özellikler, yaş, eğitim, cinsiyet, kişisel değerler, çalışma hayatının geçmişi, 

girişimcilikten önceki iş tecrübesi gibi unsurlar, kişide girişimcilik eğilimi 

oluşturması ve geliştirmesi açısından önemli görülen etkenler olmaktadır. Bu 

etkenler şu şekilde incelenebilir: 

Genetik Faktörler: Doğuştan gelen ve girişimcilik özelliklerinin belirleyicisi 

olan faktörlerdir. Ailede iletişim becerisi, risk alma ve azim gibi özellikler varsa 

bunların olumlu yansımaları olacaktır. 

Bireysel Faktörler: Daha çok kişinin bilgi ve tecrübelerini içermektedir. Bilgi 

birikimi ve yaşanan olumlu tecrübeler girişimcilik özelliklerini güçlendirirken, 

gerekli bilgiden yoksun olma ve bazı olumsuz tecrübelerin edinilmesi girişimcilik 

düşüncelerine ket vurabilmektedir. 

Demografik Faktörler: Yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve gelir gibi faktörler de 

girişimcilik üzerinde belirleyici etkiye sahiptir. 
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Girişimci, kâr sağlamak amacıyla işletmeyi kuran ve genellikle harekete 

geçiren kişidir. Başkalarının gereksinimini karşılayacak ürün ve hizmetlerin ortaya 

konulması için üretim faktörlerinin tedarikini ve bu faktörlerin üretim sürecine 

sokulmasını temin eden kişidir (Doğan, 2010: 7).Girişimci; bir ihtiyacı gidermeye 

yönelik olarak, tüm üretim faktörlerini bir araya getirerek, onları üretime/hizmete 

yönlendiren itici ve bütünleştirici güçtür (MÜSİAD, 2010: 8).Girişimci, elindeki 

anaparayı veya maddi olanakları kullanarak, ürün üretimi veya hizmet sunumu 

gerçekleştirmek üzere gerekli risk yönetimini yapıp yatırım yapan bireydir (Tutar ve 

Küçük, 2003: 23).  

Girişimci değerlerini fazlalaştırmak amacıyla kaynaklar, işgücü, malzemeler 

ve diğer varlıkları bir araya getiren ve aynı zamanda değişiklikler, yenilikler ve yeni 

bir düzen getiren kişi olmaktadır. Bu kişiler, genelde başarma belki de başkalarının 

denetiminden kaçma gibi güçlerin etkisi altında bulunan insanlardır. Bir girişimci, bir 

işadamının gözünden bakıldığında; bir tehdit, saldırgan bir rakip olarak 

algılanabilmesine karşın, bir diğer işadamının gözünden bir dost, bir tedarik kaynağı, 

bir müşteri veya kaynakları kullanmanın, atık düzeyini azaltmanın daha iyi yollarını 

bulan ve “yaratan” kişi olarak görülmektedir (Gürol, 2000: 26). 

Girişimci; “mal ve hizmet üretmek üzere kâr ve zarar riskini göze alarak, 

sahip olduğu sermayeyi yatırıma dönüştüren kişidir.  Diğer bir ifadeyle girişimci,  

bilinenleri en iyi yapan ve hünerlerine aklını da katan, olağan ve olağan dışı 

koşullarda işgücü ve sermaye kaynaklarını verimli bir şekilde kullanacak önlemleri 

düşünen, analiz eden, planlayan, yürürlüğe koyan, uygulayan ve sonuçlarını 

denetleyebilen kişi” olarak tanımlanabilmektedir (MEB, 2009: 6). 

Girişimci güncel olarak mevcut kaynakların ve yeteneklerin ötesine uzanarak 

önce fırsatları hayal eden, fırsatları arayan ve onları kovalayan, fırsatlara hazır olan 

ve onları tetikte bekleyen kişidir. Fırsatları yakalayan, sonra da bu fırsatlara uygun 

kaynakları ve yetenekleri araştırıp tedarik eden kişidir. Problemden fırsatı kavrayıp 

geliştiren, problemi çözen, onu yenilik kalıbı altında şekillendiren sonra bunları 

pazarlanabilir ve işe çevrilebilir hale getiren, üzerine katma değer halkaları ekleyen 

ve bunların sonucunda da maddi ve manevi bir ödül bekleyen kişidir (Bedük, 2012: 

88-89). 
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2.2.3. Fırsat Girişimcilik 

Fırsat girişimciliği mevcut ve potansiyel pazardaki değişimin getirdiği 

fırsatları görerek veya potansiyel fırsatları sezinleyerek mevcut veya hedef pazara 

mal satmak amacıyla yapılan girişimciliktir. Fırsat girişimciliği, pazarda meydana 

gelen genişleme 

veya kriz ile birlikte pazara yeterince mal sunulamaması veya teknolojideki 

gelişmeler sonucu pazarın isteğine uygun fiyat ve kalitede mal sunulmaması 

nedeniyle ortaya çıkan fırsatları değerlendirmeyi öngörmektedir. Fırsat 

girişimciliğinden gerektiği şekilde yararlanabilmek için girişimcinin pazardaki 

fırsatları değerlendirebilecek ve kâr edebilecek bir bilgi birikimi ve yeteneğe sahip 

olması gerekir (Tekin, 2014: 3-4). 

2.2.4. Yaratıcı Girişimcilik 

Yaratıcı girişimcilik, yenilikçi pazarlama esaslarını göz önünde bulundurarak, 

daha önce tasarlanmamış ya da pazarlanmamış olan ürün veya hizmeti fiyatında veya 

kalitesindeki farklılaşmaları öngörerek imkânlarını analiz edip yatırıma dönüştürmek 

anlamına gelmektedir. Girişimcilik kavramının boyutlarının hızla değiştiği 

görülmekte olup, girişimcilikte coğrafi sınırların anlam ve önemini kaybettiği 

görülmektedir. Küresel işletmecilikle birlikte girişimciliğinde küresel boyutta 

yapıldığı görülmektedir. Küresel girişimcilikte işletme sermayesi ve mal varlığı 

önemlidir (Tekin, 2014: 4). 

Bu girişimcilik 3 gruba ayrılmaktadır; 

a) Yerel girişimcilik; bir fikirle bir işe girişen ve henüz ilk adımlarını atmaya 

başlayan, iş hacmi sınırlı ve sermayesi düşük girişimciliktir. 

b) Bölgesel girişimcilik; Yerel girişimciliğin bir sonraki kademesidir. 

Fikirlerde genişlemeler başlamaktadır. Hacim ve maddi olanaklar artış 

göstermektedir. 

c) Uluslararası girişimcilik; Girişimciliğin geldiği son noktadır. Girişimci 

sayısı artış göstermiş, iş hacmi oldukça büyümüş ve sermaye sürekli artış eğilimine 
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girmiştir. Küresel bazda yapılan yatırımlar mevcuttur. İstihdam artışı kayda değer 

ölçüde sağlanmıştır. Yeni fikirler uygulamaya geçirilmiştir (Tekin, 2014: 4). 

2.2.5. Sermaye Sahipliğine Göre Girişimcilik 

Girişimcilik, sermayenin sahipliğine göre 3 gruba ayrılmakta olup, bunlar;  

a) Özel Girişimcilik; Özel girişimcilik sermayesinin veya tamamı şahıslara ait 

girişimlerdir. 

b) Kamu Girişimciliği; Kamu tarafından gerçekleştirilen, tüm kaynakları 

kamuya ait olan girişim şeklidir. 

c)Karma Girişimcilik;Melez bir yapıda sermayesinin yüzde kısımları 

ölçüsünde özel sektör ile kamu arasında paylaşıldığı girişim şeklidir.(Tekin, 2014: 5). 

2.2.6. Yönetici 

Bir kuruluşta iş gören çalışanların iş yapmalarını ve bu faaliyetin 

devamlılığını sağlayan sorumludur. Bu kişiler, ortaya bir ürün üretmek ya da hizmet 

sunmak adına tüm imal unsurlarını bulmak amacıyla gerekli araştırmaları yapan, 

süreçleri yöneten ve ortaya çıkan mamulün/hizmetin toplumdaki bir ihtiyacı 

karşılaması amacını güden kişilerdir. (Koçel, 2015: 22).  Yönetici belli bir amaç 

uğruna bir araya gelen insanları hedefe ulaşmak için ahenkli bir şekilde ve işbirliği 

içinde etkili ve verimli olarak yönetmek sorumluluğunda ve zorunda olan kişidir. 

Fakat yönetici, insan kaynaklar kadar maddi kaynaklar ve zaman etkenini de 

kullanmak zorundadır (Erdoğan, 2000: 22). Bu durumda yönetici, bir zaman dilimi 

içerisinde ve değişken çevre koşulları altında belirli amaçları gerçekleştirmek üzere 

maddi ve beşeri üretim faktörlerini uyumlu bir şekilde bir araya getiren ve çalıştıran 

kimsedir (Eren, 2003: 5-6). 

Yöneticiler, örgüt tarafından ihtiyaç duyulan sonuçları başarmak için detaylı 

adımlar ve zaman tabloları oluşturma ve sonra bunu sağlamak için gerekli olan 

kaynakları tahsis etme amacını taşır. Bunun yanında örgütlerin amaç ve stratejileri ile 

ilgili planların gereklerinin üstesinden gelebilmek için bazı yapılar oluşturma; bu 

yapıları bireylerle kadrolaştırma, planın yerine getirilmesinde yetki ve sorumlulukları 

devretme, insanlara kılavuzluk etmeye yardımcı olacak politika ve prosedürler 
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sağlama ve uygulamayı izlemede yöntem ve sistemler yaratma süreçlerinin de içinde 

bulunur (Doğan, 2007: 44). 

Üç özellik yaklaşımı (Erdoğan, 2000: 23); 

-Yöneticinin entelektüel özellikleri: Yönetici, düşünen, yorumlayan, akıl 

yürüten, karar veren, plan yapan bir kimse olabilmesi için bu özelliklere sahip 

olmalıdır. 

-Yöneticinin Karakterine İlişkin Özellikleri: Bir yöneticinin başladığını başarı 

ile bitirebilmesi ve hareketlerinde dengeli, etrafına güven veren bir kimse olabilmesi 

için sahip olması gereken özelliklerdir. 

-Yöneticinin Sosyal Özellikleri: Yönetici kendisini iş çevresine, astlarına 

varsa üstlerine kabul ettirmesine ilişkin özelliklerdir. 

Yönetsel beceriler yaklaşımı (Erdoğan, 2000: 23-24): 

-Kavramsal beceriler; yöneticinin düşünme, çevresel faktörleri ve örgüt içi 

ilişkileri algılayabilme ve planlama yetenek ve bilgilerini içerir. Bu becerisi 

sayesinde yönetici örgütü çalışan bir bütün olarak görebilir, bütünün parçalarıyla ve 

çevresiyle ilişkilerini düzenleyecek kararlar alır. 

-Beşeri (insansal) beceriler; başka insanlarla beraber olmak ve onlarla birlikte 

ahenkli çalışma yetenek ve bilgilerini içerir. 

-Teknik beceriler; iş yapma yöntemlerini, tekniklerini, işte kullanılan araç ve 

gereçleri anlama ve uygulama yetenek ve bilgileri ile ilgilidir. 

-Yöneticiler alt hiyerarşi kademelerinden orta ve üst kademelere doğru terfi 

ederek yükseldikçe teknik beceriler, beşeri ve kavramsal becerilerden daha az önemli 

konuma gelmektedir. 

Kurumlar teknolojik ilerlemelere paralel olarak sürekli gelişme içinde 

olduklarından, çalışmalarını çeşitli öğeler etkileyebilmektedir. Bu çalışmaları 

örgütleyen ve bu öğelerden en az düzeyde etkilenmeleri sağlayacak olan sistem 

yönetim sistemidir. Farklı bilim dallarınca geliştirilen çözümsel yaklaşımların ve 

çeşitli deneyimlerden elde edilen bilgilerin birleştirilmesi ve uygulanmasını kapsayan 
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yönetimde, bir gelişme ve değişme olmasa, yönetim, dolayısıyla işletme, bazı haklı 

isteklere yanıt veremez duruma düşebilir (Düzenli, 2006: 3). 

2.2.7. Yaratıcılık 

Yaratıcılık, toplum bazında faydalı iktisadi değişimlerin ve teknolojik 

yeniliklerin çıkış noktası olan, üstün nitelikli, faydalı, kimi zaman sıra dışı 

düşüncelerdir. Yaratıcılık yalnızca düşüncenin değil aynı zamanda düşüncenin hayat 

geçirilme kararından ürünün oluşması anına kadar yönetilen sürecin de bir 

özelliğidir. Bu anlamda yaratıcılık, parlak bir fikrin ışığından yola çıkarak bir ürün 

veya eserin ortaya konmasıdır (Adıgüzel, 2012: 9). 

Bazı yönetim düşünürleri, yaratıcılık ila yenilik arasında bir ayırım yapılması 

gerektiğini savunurlar. Bu kişiler, yaratıcılığı yeni bir düşünce veya fikir 

üretme, yeniliği ise, üretilen bu fikrin yeni bir mamul, hizmet veya üretim yöntemi 

haline dönüştürülmesi şeklinde ifade ederler. Lawrence B. Mohr’a göre yaratıcılık, 

“yeni bir şey ortaya koyma veya meydana getirme”; yenilik ise, “meydana getirilen 

bu yeni şeyi uygulama alanına koyma”dır (Şimşek ve Çelik, 2010: 155-156).  

Yaratıcılık ile yenilik arasında da önemli bir fark mevcuttur. Yaratıcılık fikir 

üretme ile ilgilidir. Daha ziyade birçoğu önceden mevcut bulunan fikirlerden yeni 

bazı fikirlerin üretilmesidir. Yenilik ise bir sorunun çözümü için yaratılmış bir 

fikirden yararlanmadır (Eren, 1982: 17). Yaratıcılık ve yenilik arasındaki bu ayırım 

örgütsel yaşamda önemli bir fonksiyon görebilir. Çünkü yeni fikirler üretmek için 

gereksinme duyulan yetenekler ile bu fikirleri ticari amaçlarla uygulamaya aktarmak 

için gerek duyulan yetenekler arasında fark vardır. Kendi üyelerinin fikirlerinden tam 

olarak yararlanabilmesi için bir örgütün, hem yaratıcı ve hem de yenilikçi iş 

görenlere gereksinmesi vardır (Şimşek ve Çelik, 2010: 156). 

2.2.8. Yenilik /Yenilikçilik 

Modern iktisat teorisi, işletmelerin bir değer meydana getirebilmeleri adına 3 

farklı yol olduğunu vurgular. Bu yollar yeniliğe başvurma, konum avantajı elde 

ederek bu konumu koruma, nitelikli kaynaklar sağlayıp gelişim için hareket etmektir. 

Bunlardan üçüncü yol olan yeniliğe işletmeler başvurabilir. Söz konusu halde 

inovasyon, karşılanmamış bir piyasa ihtiyacına cevap veren ve kullanılacak gerekli 
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kaynakların maliyetinden daha fazla değer yaratan yeni bir kaynak bileşimi olarak 

tanımlanabilir (Ateş, 2008: 16-17). Yenilik kavramı literatürde çok çeşitli şekillerde 

tanımlanmıştır.  

Son yıllarda yenilik konusu üzerinde yapılan çok sayıda çalışma yeniliğin 

öneminin gittikçe arttığını göstermektedir. Giderek artan rekabetle baş edebilmek 

için ülkeler ve işletmeler yeniliği teşvik etmektedir. Bununla beraber, yapılan 

çalışmalarda genellikle yenilik ya tanımlanmamakta ya da eksik şekilde 

tanımlanmaktadır. Yeniliğin tanımlandığı yerde ise anlamı incelenen konuya uyacak 

şekilde değiştirilmektedir. Örneğin, ekonomistler çoğunlukla yeniliği bir buluşun ilk 

ekonomik uygulaması olarak tanımlamaktadır (Tekin vd, 2003: 139). 

Yenilik Latince ‘innovatus’ kelimesinden türemiş ve kökeni itibariyle 

“toplumsal, kültürel ve idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanması” 

anlamına gelmektedir (Elçi, 2014: 4). Webster sözlüğü, yeniliği “yeni ve farklı bir 

sonuç” olarak tanımlar (Tekin vd, 2003: 138). Türkçe’de “yenilikçilik” “yenileme” 

gibi sözcüklerle karşılık bulmaktadır. Bir performans boyutu olan yenilik, genel 

manada iki şekilde kullanılabilir. Birincisi, örgütsel sistemlerin Ar-Ge gruplarının ya 

da bireylerin çağın gereksinmelerine yanıt verecek türde bilimsel buluşlar yapması, 

ikincisi ise yeni bir teknolojinin uygulanması, ya da var olan bir teknolojinin yeni 

koşullar kısıtı altında etkin bir ekonomik sonuç çıkarmak için kullanılmasıdır (Gülcü 

vd., 2004: 71). 

Yenilik, her yeni düşünce, davranım veya “şey’in”, nitelik olarak mevcut 

formlardan farklı olarak; yeni veya mevcut eşyanın yeniden düzenlenme, üretim 

yöntemi, tedarik kaynağı, endüstriyel yapı, pazarlama ve benzeri araçlarla ekonomik 

unsur hâline getirilmesi, geliştirilmesi ve kullanımı sürecidir (Baykara, 2014: 17). 

Yeniliği, bir birey veya başka bir uygulayan birim tarafından yeni kabul edilen bir 

düşünce, uygulama veya nesne olarak tanımlamak mümkündür. Bu görüşe göre, 

bireyler veya uygulayıcı birimler, yeniliğin içinde transfer olduğu bir sosyal sistemi 

şekillerinden bireysel tüketiciler veya örgütler olabilir. Bireysel birimler yenilik 

hakkında bilgi alış-verişinde bulunmakta ve her birey belirli bir zamanda yeniliğin 

kabul edilmesi konusunda karar vermektedir (Tekin vd, 2003: 139). 
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2.3. Girişimcide Bulunması Gereken Özellikler 

Bu bölümde girişimcide bulunması gereken temel özellikler ayrı ayrı ele 

alınmıştır. 

2.3.1. Bağımsız Olma 

Girişimcileri tanımlamak ve girişimci bireyi diğerlerinden ayırt etmek için 

demografik ve kişilik özelliklerinden yararlanılmıştır. Örneğin girişimcilerin 

demografik özellikleri incelendiğinde; ailede ilk çocuk olanların, erkeklerin, küçük 

işletmede çalışmış olan ya da daha önce bir iş kurmuş olanların ve ebeveynleri 

girişimci olan bireylerin girişimci olma ihtimallerinin daha yüksek olduğu 

görülmektedir. Bununla birlikte bu özelliklere sahip bir bireyin girişimci olacağını 

iddia etmek, ya da bu özelliklere sahip bir bireyin girişimci olamayacağını öngörmek 

mümkün değildir. Bu durum kişilik özellikleri için de geçerlidir. Bununla birlikte 

araştırmacıların girişimcilerin kişilik özelliklerini ortaya koyma çabaları devam 

etmektedir. Girişimcilerin kişilik özellikleri incelendiğinde; girişimcilerin yüksek 

motivasyona sahip, kendine güvenen, uzun süre kendini bir işe adayabilen, enerjisi 

yüksek, sorunları çözmek konusunda kararlı, inisiyatif alabilen, amaçlar 

belirleyebilen, risk alabilen, ısrarcı, kaynakları olan, kendini yönetme konusunda 

istekli ve yetenekli, bağımsız bireyler oldukları gözlemlenmiştir (Coulter, 2003: 18-

19). 

2.3.2. Başarma İhtiyacı 

Büyüme odaklı girişimciler başarı için yüksek bir ihtiyaç duymaktadırlar. 

Onlar başarı elde etmek ve zorlu görevlerin üstesinden gelmek istemektedirler. 

Başarı için güdü istekleri bağımsızlık arzusuna yol açmaktadır. Bu tür girişimciler, 

kendi rotasını belirlemek, kendi hedeflerini oluşturmak ve kendi stillerini kullanmak 

için özgür olmaları gerekmektedir (Duening vd., 2010: 497). Çünkü girişimciler 

sıradan işleri sevmez ve daima yenilik ve yaratıcılık peşindedirler. Mc Clelland 

(1961) tarafından ileri sürülen başarı ihtiyacı teorisi, başarı ihtiyacının girişimcilik 

davranışlarını etkileyen bir faktör olduğunu ileri sürmektedir. Bu bağlamda başarı 

ihtiyacı güdüsü yüksek olan kişilerin başarmak için daha istekli olmaları onların 

girişimcilik eğilimlerinin daha yüksek olmasına neden olmaktadır. Literatürde başarı 

ihtiyacı ile girişimcilik arasındaki ilişkilerin çeşitli çalışmalarda ele alındığı 
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görülmektedir. Johnson’a (1990) göre de başarı ihtiyacıyla girişimsel faaliyetler 

arasında dikkate değer bir ilişki vardır ve başarı ihtiyacı işletme kuran kişileri 

toplumun diğer bireylerinden farklılaştırır (İrmiş vd., 2010: 22). 

2.3.3. Belirsizlikle Yaşama Becerisi ve Risk Alma 

Girişimcilerin yerine olayları, süreçleri ve programları adım adım takip eden 

kişiler yoktur. Hatta girişimcilerin bir işi başarabileceğinin garantisi de 

bulunmamaktadır. Girişimcinin hayatı belirsizliklerle dolu olmakla birlikte, ekonomi, 

hava olayları ve tüketici zevk/ tercihlerinde meydana gelen değişiklikler karşısında 

girişimci kendisini rahat hissetmekte ve böyle durumlarda onların tahammül 

düzeyleri yüksek olmaktadır (Koh, 1996: 12-25).Risk, girişimci için en önemli 

fırsatlardan birisidir. Çünkü risk girişimciyi girişimci yapan unsurlardandır. Eğer risk 

olmasaydı herkes faaliyette bulunacak, kar elde edecek ve hiçbir zaman belirsizlik 

durumlarıyla karşılaşmayacaktır. Risk sayesinde, kişi girişimci olma sıfatını 

kazanmakta ve diğer insanlara göre farklılık yaratmaktadır. Girişimciler, başkalarına 

göre daha fazla katlanılabilir risk alama eğilimine sahiptirler. Genel anlamda; risk, 

girişimcinin girişimci olması için olmazsa olmaz bir ön koşuldur. Girişimci, 

katlandığı riski avantaja dönüştüren ve böylece bu durumdan fayda sağlamayı bilen 

kişidir (Korkmaz, 2012: 213). 

2.3.4. İnsiyatif Alma/Yeni İş Girişimi Başlatma 

Girişimcinin inisiyatif duygusunu, çocukluk ortamında ailesin den özelliklede 

annesinden alır. Annesinin çocuğa verdiği sıcaklık uzun süreli beraberlikler çocuğun 

yetiştirilmesinde, kendi inisiyatifini kullanabilmesi çocuğa güven verir. Bazen 

girişimci, inisiyatifini kullanırken duygusal kararlarda alabilir. Bu gibi durumlar 

nadiren de olsa yaşanmaktadır. Örneğin aynı alanda çalıştırdığı iki işçiden birini 

çalışmasındaki düzenden veya sadece işçinin kişiliğini sevdiği için başka bir alana 

alır. (Cüceloğlu, 2002: 145). 

2.3.5. Kendine Güven 

Özgüven, kişilerin kendi özellikleri ve kendi duygularını analiz etmeleri 

neticesinde kendileri hakkında olumlu kararlara varmaları, iyi hissetmeleri ve hiçbir 

şeyin kendilerine zarar veremeyeceği konusunda bir karara varmaları şeklinde 
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kendini gösteren duygu bütünlüğü olarak karşımıza çıkmaktadır. (Cansız, 2007: 60). 

Buna bağlı olarak, bir girişimcinin belirlediği hedeflere ulaşabileceğine inanması 

gerekmektedir. Eğer girişimci işine saygı duyar ve o işi başaracağına inanırsa başarılı 

olabilmektedir (Bozkurt, 2007: 101). Özgüven sahibi, kendisini tanıyan ve iyi analiz 

eden kişiler, sahip oldukları nitelikler ve kişisel etkinliklerinin sonucunda 

girişimciliğe daha yakın bireyler olarak görünmektedir (İşcan ve Kaygın, 2011: 447). 

2.3.6. Yaratıcılık ve Yenilik 

Yenilik süreci, yeni fırsatların kaynağının analiz edilmesi ile başlar. Birçok 

yenilik, yeni fırsatların ortaya çıkarılması için yapılan bilinçli ve nedenli araştırmalar 

neticesinde ortaya çıkar. Girişimci; var olan ancak farkına varılmayanı ortaya 

çıkaran, yenilikçi, yaratıcı, stratejik ve değerli bir kişidir. Fırsatların kaçırılmaması, 

sorunun çözülmesine yoğunlaşmak ve konuları fazla önemli hale getirmemekle 

mümkün olabilir. Bu açıdan yaratıcılık bilgiyle, yenilik yetenekle kendini 

gösterecektir (Arslantaş, 2001: 20).Yenilikçilik bir süreç olduğu kadar bir sonucu da 

ifade etmektedir. Süreç bağlamında yenilik, kurumsal dönüşümün spesifik bir halini 

ve sıfırdan bir ürün oluşturmak adına sergilenen etkinlikleri anlatır. Yenilik süreci ile 

fikirden fırsat yaratılmaya çalışılır (Saylan, 2011: 42). 

Yenilikçiliğin boyutları, yaratıcı düşünce, dönüşüm, gelişim, risy yönetimi, 

bağımsızlık, esnek olma ve girişimciliktir. Güçlendirme kavramı, yeniliğin ve 

yaratıcılığın teşvik edildiği alanlarda daha fazla ve daha rahat sağlanmaktadır. 

Kurumlarda yapılan yeniliklerin çoğunun işin başındaki kişiler tarafından yapıldığı 

gözlemlenmektedir. (Demir,2013: 30) Yenilikçi olmak, mevcut durumun üzerine 

yeni iş fikirleri geliştirerek, yarattığı refah ortamını geliştirerek, kendi yetenek ve 

yaratıcılığının farkında olmak demektir. Bu farkındalık daha önce yapılmamış olanı 

yaparak bulunduğu ortamı etkileyerek değişime hazır ortamlar yaratmaktadır. 

Yenilik kavramı yenilikçi olmaya açık olmak ve böylelikle de diğer işletmelerle 

kıyaslandığında deha atik ve dinamik yapıya sahip olmak anlamına gelmektedir. 

Girişimcilik kavramının modern toplumdaki özelliği, bitmek tükenmek bilmeyen 

yenilikleri ortaya çıkarması olarak söylenebilir. Bu bakımdan çağdaş girişimcinin 

yeteneği, yeni bir üretime imza atma ve bu üretimi elle tutulur ticari ürünlere 

dönüştürebilme kapasitesiyle doğru orantılıdır. Diğer bir deyişle girişimci kavramı 
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durmadan yeniliğe imza atan bireyler ve topluluklar anlamında kullanılmaktadır 

(Saylan, 2011: 44).  

2.3.10. İçsel Kontrol Odağı 

Kontrol odağı, hayatın ödül ve cezalar hakkında bireyin algılarını temsil 

etmektedir. İç kontrol odağına sahip bireyler hayatlarında oluşan olayları kontrol 

etmenin kendi kontrolleri çerçevesinde gelişebileceğine inanmalarına karşın, dış 

kontrol odağına sahip kişilerin bireylerin hayatlarında meydana gelen olayların 

olasılık, şans ya da kader gibi dış faktörlere bağlı olduğuna inanmaktadırlar (Koh, 

1996: 14). Rotter (1954) ilk sosyal öğrenme teorisinde, iç kontrol odağına sahip 

bireylerin yetenek, çaba ya da becerileri sayesinde sonuçları etkileyebileceğini; dış 

kontrol odağına sahip bireylerin ise dışsal faktörlerin yani kendi özellikleri dışındaki 

güçlerin sonucu etkileyebileceğini açıklamaktadır (Kaufmann vd., 1995: 43). 

İç kontrol odağına sahip bireyler kendilerine daha çok inanan, daha planlı ve 

ideallerine daha bağlı bir biçimde sürekli çalışan bireylerdir. Bu bireyleri girişimci 

özellikleriyle ön planda yer edinmektedirler. Bu açıdan iç kontrol odağı ile girişimci 

ruh arasında pozitif yönlü bir korelasyonun varlığından söz etmek mümkündür. İç 

odaklı kişiler yenilik yönetimini daha etkin bir biçimde gerçekleştirir, risk alır, ürün 

verirler. Bununla birlikte iç kontrol odağı kendini geliştirmeye daha yatkın 

olduğundan eğitim yaklaşımlarıyla da aralarında doğru yönlü bir ilişkiden 

bahsedilebilir. (Özgenel, 2009: 43). Girişimci kendini içsel olarak sürekli kontrol 

altında tutmak isteyebilir. İstek ve hedeflerine ulaşabilmek için sabırla beklemek ve 

uygun zaman oluştuğunda uygulamaya geçmek. Girişimcinin başarıda içsel kontrol 

ün büyük önemi vardır. (Cüceloğlu, 2002: 125). 

2.4. Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi 

Girişimcilik kavramının ve tarihsel gelişimi hakkında elimizde net bilgiler 

olmamakla birlikte ekonomi biliminin içine dâhil edilen girişimcilik hakkında çok az 

şey söylenmektedir. Çünkü çok uzun bir süre girişimcinin varlığı ekonomi biliminde 

yok sayılmıştır. Bu yüzden girişimcilik konusunda çalışmalar azınlıkta kalmış ve bu 

çalışmalar genel ekonomi eğilimine dâhil edilmeye çalışılmıştır. Sanayi toplumundan 

bilgi toplumuna geçiş, girişimcilik açısından da artık bebeklikten çıkma şeklinde 

düşünülebilmektedir. O dönemden itibaren bir çok düşünür, girişimcilikten 
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bahsetmeye başlamıştır(Şekerler, 2006: 46). Bu açıdan girişimcilik ekonomi kaynaklı 

bir kavram değildir. İlk kez askeri alanda kullanılan bu terim 18. yüzyılda R. 

Cantillon tarafından, ekonomi bağlamında kullanılarak ekonomi alanına 

kazandırılmıştır (İraz, 2010: 141). 

Girişimciliğin tarihsel gelişimini kronolojik olarak sıralayacak olursak 

(Bayrakdar, 2011: 248): 

-1725 Richard Cantillon; Konuya ilk dikkat çeken kişidir. Risk alan ve 

kaynak bulan kişiyi girişimci olarak açıklamıştır. Ona göre girişimci malı satın 

alacağı fiyatı görünür ancak satacağı fiyatı bilinmez kılmıştır. 

-1797 Beaudeau; Girişimci karar veren, risk alan, süreci yöneteni planlayan 

kişidir.  

-1803 Jean Baptiste Say;  Girişimcinin karıyla sermaye karı arasındaki 

farkları ilk kez açıklayan kişidir.  

-1876 Francis Walker; maddi kaynakları temin ederek bu kaynaklardan faiz 

getirisi elde eden yöneticilerle, yönetim sürecini etkin idare eden kişilerin yetenekleri 

nedeniyle kar eden yöneticileri birbirlerinden ayırmıştır. 

-1921 Frank H. Knight; Karar sonucu risk alma ile belirsizlikleri birbirinden 

ayırt etmiştir.  

-1934 Joseph Schumpeter; bir fikir sonucu ortaya sunduğu ürünün ve daha 

önce hiç bilinmeyen bir ürünün teknolojik bir gelişim olduğunu görmüş ve bunu 

piyasaya sunmuş, bu sunum sonucunda da bir yeniliğe imza atmış bireyleri girişimci 

olarak açıklamıştır.  

-1961 David McClelland; risk almayan veya gereğinden fazla risk alan 

kişileri ayıklayarak, standart seviyelerde risk alan kişilere girişimci adını vermiştir.  

-1964 Peter Drucker; karşılaştığı her türlü fırsatı etkin bir biçimde 

değerlendirerek gerekli olduğuna inandıklarından ileri seviyede fayda sağlayabilen 

kişiye girişimci demiştir. 
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-1975 Albert Shapero; sosyo-ekonomik unsur değerlendirmeyle risk yönetimi 

yapabilen ve baştan itibaren her şeyini kaybetmeyi göze alabilen bireylere girişimci 

demiştir. 

-1980 Karl Vesper; girişimci, tanım olarak toplumda var olan kişilerin 

durduğu yere bağlı olarak değişiklik gösterir. Akademisyenler, siyasetçiler ve iş 

adamları girişimcilere kendi bakış açılarıyla tanımlamalar getirmişlerdir.  

-1983 Giffort Pinchot; bir teşkilatlanmada yer alan işgörenler tarafından 

yapılan girişimciliğe iç girişimcilik denildiği şeklinde tanımlama getirmiştir.  

-1985 Robert Hisrich; girişimciliği bir ürün ortaya çıkarma ya da bir karar 

verme şeklinde değil, baştan itibaren bir süreç olarak ele almıştır. Bu süreci 

demografik, sosyo-politik ve ekonomik olarak yönetebilen, bundan kendisi için bir 

kar veya fayda, toplum için de değer yaratabilen kişilere girişimci demiştir. 

Görüldüğü gibi girişimcilik kavramının popülerliği 1980’lerden sonra art-

maya başlamıştır. 1980’lerde Amerika’da daha muhafazakar politik güçlerin hakim 

olmaya başlaması ile Avrupa’da sorumluluk, kendine güven ve gelişmede önemli rol 

oynayacak özel sektör üzerine güçlü vurgular yapılmaya başlanmıştır. Bu durum pek 

çok ülke için “büyümenin motoru” olarak küçük işletmelerin rolünü artırmıştır. Bu 

eğilim ile birlikte girişimciliğe duyulan ilgi de yenilenmiştir. Girişim konusunda 

özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği çeşitli teşvik mekanizmaları 

oluşturmuş ve ülkelerde girişim geniş çaplı bir hale gelmiştir (İraz, 2010: 145-146). 

2.5. Girişimcilik Fonksiyonları  

Girişimci kavramını bünyesinde taşıyan bireylerin, bir iş fikri taşıyarak, bu 

fikri üretime çevirerek ticari bir boyuta geçirmesiyle birlikte bazı fonksiyonları 

üstlendikleri de dikkat çekmektedir. Bu fonksiyonlara girişimcilik fonksiyonları 

denir. Temel girişimcilik fonksiyonları nelerdir? Günümüz girişimcilerinin yerine 

getirdikleri temel girişimcilik fonksiyonları şunlardır (Tekin, 2014: 11-12): 

a) Bir iş fikrini ve düşünceyi işletme-girişim haline getirerek 

üretim veya pazarlama yapmak: Global dünyada akla gelen hemen her fikrin bir 

işletmeye dönüşmesi ancak girişimcilik faaliyetlerinin hayata döndürülmesiyle 
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mümkün olabilir. Girişimciler bu özellikleriyle iş dünyasının liderleri durumuna 

gelmişlerdir. 

b) Başkalarının göremediği fırsatlardan yararlanma: Girişimciler iş hayatında 

ve piyasadaki boşluğu, ihtiyaçları, fırsatları ve iş potansiyellerini en iyi şekilde 

değerlendirerek ekonomik gelişmeye önemli katkı sağlamaktadır, 

c) Yeni ve potansiyel pazar oluşturmak: Girişimciler üretecekleri mal ve 

hizmetleri potansiyel pazarların kullanımıyla birlikte yeni pazarların oluşmasını 

sağlamaktadır. 

d) Yeni teknoloji geliştirerek mal ve hizmet üretmek: Girişimciler yeni 

teknolojiler geliştirerek ve kullanarak mevcut üretim teknolojilerinin gelişmesine 

katkıda bulunurlar. Böylece girişimciler yüksek teknoloji kullanarak daha kaliteli 

mal 

ve hizmetin daha uygun fiyatla satılmasını sağlayabilirler. 

e) Yeni ve potansiyel kaynakların üretiminde kullanılarak toplumun 

hizmetine sunulmasını sağlamak: Girişimciler yeni ve potansiyel kaynakların 

örneğin; 

güneş, su, rüzgar, deniz enerji kaynaklarına yönelik girişimcilikle insanların daha 

ekonomik ve sağlıklı enerji kullanımını sağlayabilirler. 

f) İş hayatında değişimi sağlamak: Girişimciler yeni gelişen teknolojilere 

uygun yönetim yapılanması ve iş hayatının kalitesinin iyileştirmesini sağlayacak 

toplam kalite yönetimi uygulaması öngören organizasyon çalışmalarıyla İş hayatında 

değişime olumlu katkı sağlamaktadır. 

g) İstihdamı artırarak işsizliğin azalmasını sağlamak: Girişimciler kuracakları 

işletme ve benzeri ofis, mağaza, büfe, dükkan gibi işyerleriyle ekonomide istihdamı 

artırarak işsizliğin azalmasını sağlamaktadır. 

h) Ekonomik gelişme ve kalkınmayı sağlamak: Girişimciler, fikirlerini iş 

olarak hayata geçirdikleri bölgelerde istihdamla birlikte iktisadi kalkınmaya da 

destek vermektedirler. Bir ülkede iktisadi kalkınma düzeyi ile girişimcilik 

kavramının ilerlemesi paralel seyreden bir durumdur. 
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2.6. Türkiye’de Girişimciliğin Gelişimi 

Türkiye’de girişimciliğin gelişimi ve girişimciliği etkileyen faktörleri başlıca 

altı dönemde incelemek olasıdır. İlk dönemi oluşturan Cumhuriyet öncesinin başlıca 

özelliği tarıma dayalı bir toplum olmanın yarattığı olumsuzlukların, girişimciliğin 

gelişmesindeki başlıca engellerden biri olmasıdır. Batı dünyası Sanayi Devrimi’ni 

yaşarken, Osmanlı İmparatorluğu yabancılara imtiyazlar tanımış, toprakları üzerinde 

demiryolu ulaşımı ve ticaretin neredeyse tamamını yabancıların denetimine 

bırakmıştır. Bu nedenle girişimciliğin gelişmesi için atılmaya çalışan her adım 

sonuçsuz kalmıştır (TÜGİAD, 1993: 19). 

1923-1929 arasında uygulanan politikalarda milli bir burjuvazi inşa etmek ve 

sermaye birikimini bu yolla temin etmek üzere genel olarak özel girişimciliği ön 

plana çıkartan oluşumlara yer verilmiştir. Öte yandan bu yıllardaki girişimciliğin 

kimler tarafından gerçekleştirildiğine bakıldığında devletin yüksek kademelerinde 

çalışan bürokratların bunu üstlendikleri görülmektedir. Dolayısı ile Türkiye’nin ilk 

girişimcileri devletin içinden gelen bürokratlar olagelmiştir. Hatta dönemin hâkim 

karakterine uygun olarak, Türkiye’de de özel sektöre ve rekabetçi anlayışa zaman 

zaman hışımla yaklaşanların olduğu da belirlenmiştir (Öztürk, 2008: 10). 

1929 yılında yaşanan Dünya Ekonomik Krizi ile birlikte dünyada yaşanan 

ekonomik politikaları değişimi Türkiye’de de yansımalarının yaşandığı görülmüştür. 

1932 dönemi, devletin sanayici kimliği ile henüz devreye girmediği dönemdir. 1932 

sonrası ise “sanayide devletçilik” dönemini simgelemektedir. 1932 yılı temmuzundan 

itibaren devlet önlüğünde başlatılan sanayileşme hareketi, oldukça başarılı 

sonuçlanmıştır (İraz, 2010: 150). 

1930-1950 arasındaki dönemde, özel sektörün yetersiz kaldığı alanlarda 

devletin yatının yapmasını amaçlayan devletçilik politikası uygulanmaya 

başlanmıştır. Bununla birlikte, özel sektörün gelişmesi için de bir dizi önlem alınmış, 

Beş Yıllık Sanayi Planlan da bu dönemde hazırlanmıştır. Gerek sermaye ve nitelikli 

işgücü eksikliği, gerekse uluslararası gelişmeler gelişmelerin istenilen boyutta 

yaşanmasını engellemiştir. Ancak özel sektörün girişimciliğinde bir önceki döneme 

göre kayda değer gelişmeler yaşanmıştır (TÜGİAD, 1993: 19). 
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1950-1960 arası, çok partili siyasi hayata, ekonomide de serbest piyasa 

uygulamalarına geçiş anlamında kritik bir dönem. Ancak, dönemin başında liberal 

ekonomiye yönelik, piyasa ve özel sektör yanlısı vaatler sunulmuşsa da, gerçekte 

karışık devlet müdahaleleriyle piyasayı daraltan ve bu müdahalelerde sürekli 

değişikliğe giderek iş dünyasını zor durumda bırakan bir ekonomi yönetimi anlayışı 

sergilendi. 1960-1980 dönemi ise “planlı ekonomi denemesinin” yapıldığı yıllar 

olmuştur (Öztürk, 2008: 10). 

1970’li yılların başlarındaki klasik iktisada göre tamamen farklı içeriği olan 

serbest piyasa ekonomisine dönüş ve bilgi toplumuna giriş ile küreselleşmenin 

sinyalleri zamanında alınamamış, ülkede gerekli düzenlemelere gidilememiştir. Fakat 

gecikmeyle de olsa, 24 Ocak 1980 kararlarıyla devreye sokulmuştur. Günümüzde 

artık yapılması gereken şey, geçmiş yıllardan elde edilen tecrübelerin ışığında 

geleceğe de bakarak sahip olduğumuz girişimci gücü ve potansiyeli en iyi şekilde 

kullanıp küresel rekabet ortamında rekabet üstünlüğü sağlayabilecek yatırımlar 

gerçekleştirmektir (İraz, 2010: 152). 

2.7. Girişimcilik Ruhu 

Herhangi bir bireyin sahip olduğu girişimcilik ruhu, katma değer yaratan 

faaliyetler ve zenginlik yaratma görevini üstlenerek, fırsatları sermaye olarak 

kullanma isteği olarak da ifade edilebilir. Girişimcilik ruhu genetik olarak var 

olabileceği gibi aile, çevre, eğitim, gelir vs. gibi çeşitli unsurların da girişimcilik 

ruhunun gelişmesinde çok önemli etkenler olduğu kabul edilebilir. Bu durumda 

girişimcilik ruhu yakın çevre insanlarının anlattığı veya yaşadığı olayları anlatırken 

ortaya bir kahraman yaratarak anlatılıyorsa o ortamda bulunan herkes kahramanın 

yerinde olmak isteyecektir. Girişimcilik kavramı yalnızca bireysel niteliklerle değil, 

güdüleyici etmenlerle de izah edilebilmektedir (Erbatu, 2008: 14).  

Girişimcilik ruhu öncelikle aile içinde başlar. Daha sonra yaşadığı ortamın 

kültür değerleriyle şekillenir ve kendine uygun bir yol bulup gelişir. Girişimci bir 

insanın, girişimcilik ruhuna sahip olup olmadığını anlaması için, şu soruyu kendine 

sorduğunda aldığı cevaba göre girişimcilik ruhuna sahip olup olmadığını anlayabilir. 

Sürekli kafasının içinde, Ne yapmalıyım? Nasıl yapmalıyım? Sorusu nu kendisine 

soruyorsa girişimci ruhuna sahip olup olmadığı konusunda fikir verebilir. Girişimci 
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ruhuna sahip kişilerin, en belirgin özellikleri, başarı arzularının yüksek olmasıdır. Bu 

tip insanlar, rutin işlerden pek hoşlanmazlar, yeni fikirler yaratmayı tercih ederler. 

Uzun süreli çalışma saatlerine uyumludurlar ve emeklilikten hoşlanmazlar; devamlı 

çalışma ve bir şeyler üretme arzusu içindedirler. 

Birçok girişimci, genellikle yetki devretmekten hoşlanmadığı için; yoğun iş 

temposu arasında, stratejik önemi bulunan işler için yeterli zaman ayıramamaktadır. 

Yapılan tüm araştırmalar, girişimcinin en önemli özelliğinin risk almak olduğunu 

göstermekte dir. Bu da girişimciyi, profesyonel yöneticiden ayıran bir özelliktir. 

Profesyonel yöneticilikte, kâr ve risk başkasına ait olmaktadır, oysa girişimci kâr 

amacı gütmekte ve girişimlerinin sonucunda oluşabilecek risklere katlanmaktadır. Bu 

özelliklerinin yanı sıra, girişimcinin başarılı olmasında rol oynayan diğer nitelikler, 

“atak olma, yaratıcılık, öngörü yeteneği, analiz yapabilme yeteneği, çabuk karar 

verebilme, özgüvene sahip olma, güven verebilme ve akılcılık”tır (Kara, 2015: 23). 

Girişimci tipleri sınıflamasında, bireylerin davranış ve düşüncelerinde “içe-

dışa dönüklük” veya “psikolojik, fiziksel ve karakteristik özellikler”in birlikte 

oluşturduğu bir olgu üzerinde durulmaktadır (Türkmen, 2007: 28). 

2.8. Girişimciliğin Önemi ve Toplumda Oynadığı Rol 

Girişimcilik, girişimcilerin risk alma, fırsatları kovalama, hayata geçirme ve 

yenilik yapma süreçlerinin tümünü kapsayan bir kavramdır. Bu nedenle girişimcilik, 

iş veya şirket kurma süreci ile birlikte yenilikler yapma sürecini de kapsamaktadır 

(MEB, 2009: 6). Girişimciliğin en önemli özelliklerinden birisi ise başarı isteklerinin 

yüksek olmasıdır (Çelik ve Akgemci, 18). 

Girişimci, amaçlarına ve hayallerine ulaşmak için hesaplanabilir risk alıp 

kendi ismi kuran ve sürekliliğini sağlamaya çalışan kişi olarak düşünülebilir. 

Girişimci, başarılı olmak, işini büyüterek kendisinin ve ailesinin geçimini sağlamak, 

toplumda saygın bir yer edinmek ister. Bu noktada üretim faktörlerinin en önemlisi 

olan girişimci, kar/zarar riskini üstlenip, ürün ve hizmet üretmek veya pazarlamak 

amacıyla sermayesini yalınına dönüştürür. Girişim adı verilen, ürün ve hizmet 

üretimini amaçlayan yatırım etkinliklerinin meslek olarak yapılması, girişimcilik 

olarak nitelendirilmektedir (Karabulut, 2009: 332). 
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Girişimcilikle ilgili tanımlarda kavramın yenilik ve yaratıcılık kavramlarını 

da kapsadığı saptanmıştır. Modern işletmecilik anlayışına göre hareket eden işletme 

yöneticilerinin girişimcilik kavramını yenilik, esneklik, dinamiklik, risk alma, 

yaratıcılık ve gelişim odaklı olma gibi kavramlarla ifade ettikleri görülmektedir 

(Güney ve Nurmakhamatuly, 2007: 64). Farklı ifadeyle girişimcilik, işsizlik 

sorununa önemli bir çözüm olanağı sunduğu gibi ayrıca ekonomik büyümenin 

önemli bir bileşenidir. Girişimci, ekonomik kaynakların düşük üretkenlik 

alanlarından yüksek alanlara aktarılma sürecinde baş aktördür, çünkü üretim 

kaynaklarını yeni bir tarzda birleştirerek kullanılmayan üretim faktörlerinin 

kullanılmasını sağlar. Ayrıca kullanılmakta olan üretim araçlarının ve mevcut 

girdilerinin değişik şekillerde kullanımı ile üretimi artırır. Bu yönüyle girişimci 

toplumsal fayda yaratan ekonomik bir aktördür (Kurt vd., 2006: 104). 

Diğer bir ifadeyle girişimcilik, girişimcinin yaptığı işi, girişimsel, 

girişimcinin savunduğu yaklaşımı ve girişimsel süreç ise kullandığı yöntemleri ifade 

eder. Daha geniş ifadeyle girişimcilik; insanlara, örgütlere, topluluklara ve kültürlere 

güç katan, yön çizen, fırsat veren özellikler ve yetenekler bütünüdür. İnsanlar, 

topluluklar, örgütler veya kültürler bu özellikler ve yetenekler aracılığı ile ekonomik, 

sosyal vs. boyutlarda herhangi bir değişimle karşılaştıklarında yaratıcı, uyumlu ve 

esnek tepki vermelerini sağlayacak nitelik kazanırlar (Demirel ve Tikici, 2004: 51). 

Bu açıdan girişimcilik büyük öneme sahiptir. Yukarıdaki açıklamalar dâhilinde şirket 

açma sürecinin girişimciliğin konusu olduğunu söylemek mümkündür (İraz, 2010: 

140). 

2.9. Girişimcilik ile Yöneticilik Arasındaki Farklar 

Yönetici, idaresi altında bulunan insanlar vasıtasıyla amaçlarına ulaşmaya 

çalışan kişidir. Yönetici, girişimcinin ortaya koymuş olduğu fikrin 

gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan zaman, para ve durum açısından analiz 

yaparak, amaca ulaşılmasını sağlayan kişidir (Kuvan, 2007: 21). Girişimci ile 

yönetici arasındaki temel farkları irdelediğimizde girişimcinin daha aktif ve bağımsız 

hareket etmesi, fırsatları değerlendirmesi, değişime olumlu bakması, risk ve yeniliğe 

açık olması, sorgulayıcı olması gibi temel özelliklerinin farklılık gösterdiği 

görülmektedir. Yöneticiler ise mevcut düzeni koruyan belirli ilke ve politikalarla 

hareket eden, risk ve belirsizliklerden uzak durmaktadırlar.Dolayısıyla her 
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yöneticinin aynı zamanda bir girişimci olarak düşünülmemesi gerekir (Yıldırım vd., 

2011: 192). 

Yöneticiler girişimcilere işletmeyle ilgili konularda girişimcinin belirlediği 

noktalarda işletmeye yön veren ve idari anlamda girişimcilere yardımcı olan 

kişilerdir. Herhangi bir risk üslenmezler ve kar ve zarar onlar için işletmenin başarısı 

ile aynı paralellik taşır. Yani kar edilmesi durumunda başarı zarar edilmesi 

durumunda yöneticiler için başarısızlık anlamına gelir. Oysa girişimci risk üstlenir 

kar ve zarar girişimci için para kazanma ve kaybetme anlamına gelir. Zarar olması 

durumunda yöneticiler başarısız olmuş kar edilmesi durumunda ise başarılı olmuş 

düşüncesi girişimcilerin o yönetici hakkındaki insiyatifini kullanarak işten çıkarır 

veya devam ettirir. Yönetici taşıdığı görev ve sorumluluklar bakımından içinde 

bulunduğu toplumun önemli bir kişisidir. Bu kişiler mevcut görev ve sorumlulukların 

yerine getirebilmek için bazı nitelik ve özelliklere sahip olmalıdır (Kızıltay, 2010: 4). 
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Tablo 2.1: Girişimci ve Yönetici Arasındaki Temel Farklar 

Girişimci Yönetici 

Sürekli geleceğe odaklanır. Geçmişteki yaptıklarıyla yola devam eder. 

Kontrolcüdür. Düzen kurucudur. 

Değişimi benimser ve ayak uydurur. Değişime karşıdır, statükoya bağlıdır. 

Fırsatları yakalar ve değerlendirir. Problemleri ortaya çıkarır ve çözümü için 

uğraşır. 

Bir planı gerçekleştirdikten sonra diğer 

planı düşünür. 

Bir plan çerçevesinde hareket eder. 

İkinci planı pek düşünmez. 

Girişimci yöneticinin belirlediği işleri sıraya 

koyar ve yapar. 

Yönetici ise girişimcilerin yaptıklarını 

toparlar. 

Yenilikçidir. Gelenekseldir. 

Hayalcidir. Planlayıcıdır. 

Riski seven. Güven arayandır. 

Kaynak: (Yıldırım vd., 2011: 192). 

Girişimcinin kendine özgü temel amaçları vardır. Bu amaçlardan öne 

çıkanlar; kurduğu işletmenin stratejilerini belirleme, yönetim ve organizasyon 

politika ve amaçlarını belirleme, üretim faktörlerini temin etme ve bunlar arasındaki 

ilişkileri düzenleme, üretime yönelik yeni teknik ve buluşlar ortaya koymak, çevreyi 

sürekli takip ederek fırsat ve tehditleri analiz etmek, teknolojideki gelişmeleri takip 

ederek gerekli yenilikleri yapmaktır (Küçük, 2007: 23).Yönetici, birlikte çalışma 

arzusu içerisinde olan insanları bir araya getirerek, uzlaşmayı sağlayabilen ve 

koordinasyonu sağlayarak insanları çalışma hevesi içerisinde yöneten kişidir (Kuvan, 

2007: 23). 

Girişimcilik bir süreç olarak değerlendirildiğinde, girişimciliğe karar 

vermeden önceki aşamada bireyin; istekli olması, amaç ve hedefler belirlemesi, fırsat 

ve tehditleri öngörmesi, kaynakları temin etmesi, engelleri göz önüne alması gerekir. 

Girişimciliğe başlama aşamasında, fırsatları keşfetme, istek ve ihtiyaçlara cevap 

verme, amaçları gerçekleştirme, uygulamadaki eksikleri giderme ve stratejiler 

geliştirme vardır. Başarı aşamasında, büyüme, yeni yatırımlar gerçekleştirme, 

satışları/karlılığı artırma ve sürdürülebilir rekabet olanaklarını geliştirmek esastır. 

Son aşama ise zamana yenik düşmemektir. Yani girişimciliğin başarısızlığa uğraması 
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durumunda yeni önlemler almaktır (Frese, 2009: 446). Diğer bir ifadeyle girişimcilik, 

çevresel faktörlerin, örgütsel ve bireysel kaynakların uyumlu bir şekilde girdi olarak 

kullanılması sonucu müşteri değeri ve müşteri avantajı sağlayarak sosyal, örgütsel ve 

bireysel faydanın sağlanmasıdır (Hitt, vd. 2011: 60). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KAMU KURUMLARINDA İNOVASYONUN GELİŞMESİNİ ENGELLEYEN 

FAKTÖRLER 

3.1. Yapısal Faktörler 

Bütün yapıların birbirinden farklı karakter göstermesi nedeniyle inovasyonda 

başarısız olan her sektörde engelleyici faktörler birbirinden farklıdır. 

3.1.1. Yönetimin Rolü 

Yönetim, sahip olunan kaynakların en etkin şekilde değerlendirilmesi 

konusunu işleyen bir bilim dalıdır. Bu tanımda kaynak olarak adlandırılan; işgücü, 

para, vakit, malzeme ve mekan unsurlardır. Yönetim bilimindeki amaç ise bu 

unsurların en efektif şekilde kullanılma yöntemlerini saptamaktır. Başarılı bir 

yönetim sisteminde ise asgari seviyede yer ve daha az insan, daha az parayla daha 

kısa zamanda aynı iş yapılarak elde edilen verim düzeyinin artırılması için çabalanır.  

Bu da sahip olunan imkanların optimum düzeyde değerlendirilmesi yoluyla daha 

kolay yöntemlerin keşfedilip daha az maliyetli ancak daha kaliteli ürün ya da hizmet 

elde edilmesi anlamına gelmektedir. (Tortop vd., 2007: 8). İnovasonun desteklendiği 

yönetimlerde de uygun kurumsal iklim koşulları oluşturulursa rekabet üstünlüğü 

sağlanmaktadır (Yavuz, 2010: 147). 

İnovasyonun nasıl yönetileceği yöneticilerin inovasyona bakış 

açılarıylayakından ilişkilidir. Bu çerçevede yöneticilerin, inovasyon algılarının farklı 

olmasının, inovasyon sürecini yönetme tarzlarını etkileyeceği söylenebilir. 

Somutlaştırmak gerekirse, inovasyonu risk olarak algılayan bir yönetici, kurumun 

ihtiyaç duyduğu inovatif faaliyetleri gerçekleştirme konusunda kararsızlık yaşayacak 

ve bu durum inovatif faaliyetlerin zamanında ve etkili bir şekilde gerçekleşmemesine 

neden olacaktır (Taşgit ve Torun, 2016: 122). 

Avustralya Hükümeti Endüstriyel İnovasyon, Bilim ve Araştırma Birimi’nin 

gerçekleştirdiği bir araştırma sonucunda, kamu kurumlarında inovasyona engel teşkil 

edebilecek durumlardan birisi üst yönetimin yetersiz desteği olarak belirlenmiştir 

(Şengül, 2015: 149). Bu kapsamda kamu kurumlarının değişen teknolojiye ve hizmet 
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anlayışına ayak uydurabilmelerinin en önemli koşulu, inovasyon yeteneğini 

geliştirmeleridir. Bu doğrultuda kamu kurumları, hizmet kalitesini sürekli bir 

iyileşme sağlayacak şekilde inovasyon yaratmak zorundadır. Böylece kamu 

kurumlarında yönetim ve yöneticilerin desteği,inovasyon açısından önemli bir rol 

oynamaktadır. 

3.1.2. Liderliğin Etkisi 

Liderler, hizmet ettikleri kuruma inovasyon getirerek liderliğini yaptıkları 

takımlarınca kabul ve takdir edilirler (Şişman, 2002: 6). İnovasyoncu bir kurumda 

liderlerin inovasyon temelli bir takım karakteri taşımaları gerekmektedir. Bu tarz bir 

kurumda liderler, çalışanlar ile devamlı bir etkileşime sahiptirler. Artık inovasyonlar 

yalnızca Ar-Ge departmanlarının veya laboratuarların değil aynı zamanda kurumdaki 

tüm grup, bölüm ve bireylerin görevi halini almıştır. Bununla beraber kesintisiz 

inovasyonun sağlanabildiği bir kurumda, bilgi transferinin ve iletişimin oldukça hızlı 

ve devamlı olması gerekmektedir (Durna, 2002: 180).   

Karcıoğlu ve Kaygın (2013) inovasyonun dönüşümcü liderlikle olanilişkisine 

değindiği çalışmasında, inovatif düşüncenin ve yenilik faaliyetinin dönüşümcü tarzda 

yönetme anlayışıyla desteklenmesi gerektiğini vurgulamaktadır. 

İnovasyona destek veren kurumlar kayda değer bir yenilenme sürecini 

işletebilmeleri ve inovatif etkinliklerin örgütte devamlılık kazanması adına bu yapıyı 

teşvik eden bir yönetici yapılanmasına sahip olmalıdır. Yöneticilerin inovasyon 

hakkındaki tavır ve yönetim anlayışları işletmelerin inovasyonist özelliklerinin 

şekillenmesinde ciddi bir görev üstlenecektir. Bu nedenle yenilenme arzusu taşıyan 

yönetim bakışı ve işletme vizyonu inovasyonist işletmelerin en önemli 

niteliklerinden biri şeklinde değerlendirilebilir (Uzkurt, 2010: 44). Fakat kamu 

kurumlarında güçsüz ve zayıf bir liderin ise inovasyon açısından önemli bir engel 

faktörü olarak ortaya çıkacağı söylenebilir. 

3.1.3. Örgütün Tasarımı 

Herhangi bir kurumdaki örgüt tasarımının oluşmasında etkili olan unsurlar 

yapısal faktörler ve bağlamsal faktörler halinde ikiye ayrılabilir. Yapısal faktörler, 

örgütün iç karateriyle ilgilidirler. Bu unsurlar örgütü inceleme ve karşılaştırma 
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açısından ana hat ve bir örnek meydana getirirler. Bağlamsal faktörler de örgütün ve 

örgütün çevresinin yapısal faktöreleri geliştirerek ve biçimlendirerek örgütsel bölgeyi 

ayıran faktörlerdir. (Özdaşlı, 2010: 100). Örgüt tasarımındaki karmaşıklık ise 

inovasyonu engelleyen etkenlerden birisidir. Bir örgütün inovasyonunu stratejisi, 

yapısı ve uygulamaları belirler. Başka bir ifade ile inovasyoncu olmayan örgütlerde 

inovasyonu engelleyen strateji, yapı, politika ve uygulamalar varken, inovasyoncu 

örgütlerde inovasyonu destekleyen strateji, yapı, politika ve uygulamalar vardır 

(Naktiyok, 2004: 177). 

Teşkilatların inovatif özelliklerinin ilerletilmesinde kurumsal yapı ve 

prosesler önem taşır. Kurumların, inovatif şekle dönüşebilmek adına kurumsal yapı 

ve proseslerde değişiklik yapması gerekebilir. Bu değişiklik hayata geçirilirken içsel 

şartların nitelikleri ve dışsal çevre etmenleri dikkate alınmalıdır (Adıgüzel, 2012: 

77). Çünkü inovasyonlar, kurumsal anlamda kurumun içeriye ve dışarıya dönük 

tepkisi ve dolayısıyla etrafına etki etmeye dair bir kurum etkinliği ve kararı olarak da 

değerlendirilmektedir (Uzkurt, 2012b: 66). Sonuç olarak örgütsel tasarımın 

karmaşıklığı inovasyonu etkileyen önemli bir etkendir. Bu açıdan kamu kurumlarının 

örgütsel tasarımları genelde karmaşık bir yapıya sahip olduğu için inovasyonu 

etkilemektedir.  

3.1.4. Kültür Faktörü 

Örgüt kültürü, “bir örgütün içindeki insanların davranışlarını yönlendiren 

normlar, davranışlar, değerler, inançlar ve alışkanlıklar sistemidir”. Kültür, 

organizasyon içinde çalışanları o organizasyonun amaçlarının gerçekleştirilmesi için 

çalışanları bağlar. Eğer kültür bu toplayıcılık görevini gerçekleştiremiyorsa zayıftır 

ve bu durumda çalışanların organizasyona ve birbirlerine sadık olmaları zorlaşır. Bu 

sebeple kültür organizasyonun amacı, kararı, yöntemi, plânı ve politikalarının 

oluşturulması ve başarısının sağlanması alanında önemli bir role sahiptir. Çünkü 

çalışanların inancı ve sadakati güçlü ve benzerdir. Birbirine benzeyen çalışanlar da 

güçlü bir takım kurarlar ve birbirlerine sadık bir şekide bağlılık gösterirler. Eğer 

kurumda güçlü bir kültür oluşursa çalışanlar kendilerini daha aktif ve güçlü 

hissederler ve çalışanların güveni artar. (Eren, 2004: 137). 
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İnovasyonun örgütsel ve yönetimsel alandaki öncelikleri örgütün sahip 

olduğu değer sistemi belirler. Örgütün değer sistemi kurum kültürünü oluşturan 

insanların ideolojilerini ve inançlarını şekillendirir. Değer sistemleri değer yargıları 

aracılığıyla ifade edilir ve değer yargıları kurumun misyon, hedef ve strateji seçimini 

belirler. Kamu örgütlerinin sahip olduğu değer sistemleri ve değer yargıları, 

yaratıcılığı ve inovasyonu özendirir yada statükodan kaynaklanan nedenler yüzünden 

bu değerlere önem vermez (Durna, 2002: 207).  

Doğru insanları seçmek ve yeni iş ilişkileri oluşturmak etkin bir adanmış ekip 

oluşturmaktaki temel adımlardır, ama davranışları şekillendiren diğer güçlere özen 

göstermek de önemlidir. Yeni iş ilişkilerinin ötesinde, adanmış ekipler çoğu kez 

performans motorununkilerden farklı olan performans ölçütleri, teşvikler ve kültürel 

normlar da gerektirir (Govindarajan ve Trimble, 2014: 31). Nitekim kamu 

kurumlarında kültür diğer faaliyetlerde olduğu gibi inovasyon üzerinde iki yönlü 

etkiye sahiptir. Kültür faaliyetlerin gerçekleştirilmesini kolaylaştırabileceği gibi 

engelleyebilir de denilebilir.  

3.2. Çevresel Faktörler 

Örgütteki yenilik süreci genellikle, örgütsel fonksiyonların ve çevresel 

faktörlerin etkileşimiyle meydana gelir. Bu sebeple yenilik sürecinin, politik çevre, 

sosyal çevre ve ekonomik çevre faktörleriyle ilişkisi yüksek derecelidir. Bu durum da 

örgütlerde, etkili yenilik süreçlerinin sağlanması için sürecin verimli bir biçimde 

işlemesine katkıda bulunarak yenilikleri kolaylaştıracak ekonomik, politik ve sosyal 

kurumların varlığına ihtiyaç duyulmasını sağlamaktadır. (Uzkurt, 2012b: 67). Bu 

kapsamda kamu kurumlarında inovasyonu engelleyen etkenlerden biride çevresel 

faktörlerdir. Özellikle rekabet ve mevzuat gibi unsurlar kamu kurumlarının ana 

hatlarını direkt olarak etkilemektedir. 

3.2.1. Rekabet Düşüklüğü  

Değişiklik gösteren rekabet koşullarında inovasyonun birçok kurum için 

rekabet gücü kazanmayı sağlayan en önemli araç olduğu konusunda literatürde 

büyük ölçüde bir düşünce birliğinden söz edilebilir (Yiğit, 2014: 1). İnovasyon; 

kurumlar, ülkeler ve bölgeler arasında oluşan performans farklılıklarının nedenlerini 

açıklayan önemli bir faktördür. İnovasyon konusunda başarıya ulaşmış firmalar 
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rakiplerinden çok daha güçlü bir yapıya sahip olurlar. İnovasyon uygulayan bölgeler 

ve ülkeler, daha az inovasyon uygulayan bölge ve ülkelere göre daha yüksek gelirlere 

ve verimliliğe sahiptirler. Ülkeler veya bölgeler, lider ülkelerin ya da bölgelerin 

inovasyon faaliyetleri düzeylerine göre kendi inovasyon faaliyet düzeylerini 

arttırarak onları yakalamaya çabalamaktadır (Fagerberg,2005: 20). 

İnovasyon sürecinin temelinde rekabet yer alır. Dengeli bir rekabet ortamında 

bulunan kurum ve kuruluşlara bakıldığında inovasyon, onu yapıp kullanan kurumlara 

üstünlük sağlarken, diğer kurumlar açısından ciddi bir tehdit oluşturabilmektedir. 

Bunların dışında inovasyon ve daha temel açıdan rekabet; aslında bütün tarafların 

kendilerini geliştirmelerine olanak verebilir. Rekabet, firmaların nitelik özelliklerini 

değil, aralarında bulunan somut bir ilişkiyi ifade eder. Bu ilişki rekabetçi tarafların, 

birbirlerinin hamlesine göre yerleşmelerini ve öz yeteneklerini buna göre 

ayarlamalarını gerektirir ki, bu kapsamdaki süreçlerin tedbirci bir ilerleyişi 

gerektirdiği de düşünülebilir (Kasımoğlu ve Akaya, 2012: 41). 

3.2.2. Düzenleyici Kurumların Yaklaşımları 

Pekçok ülkede üniversiteler sanayinin teknoloji ihtiyacına cevap verirken, 

sanayi de üniversitelere pratik uygulama fırsatı sağlamaktadır. Bu karşılıklı işbirliği 

ülkelere ekonomik anlamda fayda sağlamaktadır (Tekin ve Ömürbek, 2004: 263). 

Kurumsal açıdan inovasyon destekleri karmaşık olarak görülmektedir. Ayrıca, 

kurumların karşı karşıya kaldığı birçok düzenleme de mevcuttur. Ayrıca inovasyon 

için kurumlar teknoloji, finans, eğitim, pazarlama gibi konularda desteğe ihtiyaç 

duyarken bu farklı hizmetleri sunan kurumlar arasında ciddi bir koordinasyon 

eksikliği söz konusudur (Akdeve, 2012: 157). 

Kamu inovasyon politikası ile özel sektör yakından ilişkilidir. Öyle ki kamu 

satın alma politikalarıyla özel sektörde inovasyonu teşvik etmesi ve yapacağı 

düzenlemelerle özel sektörün inovasyon faaliyetlerinin önündeki engellerin 

kaldırılması gibi açılımlar kamuda inovasyon çalışmalarının önemli bir ayağını 

oluşturmaktadır (Güngör ve Göksu, 1249). Türkiye’de de hem devlet kurumları 

düzeyinde hem de özel sektör bağlamında AR-GE ve inovasyon faaliyetleri 

gerçekleştirilmektedir. Ancak, Türkiye’deki AR-GE faaliyetlerinin inovasyon yapma 

kapasitesi gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça düşüktür. Bunun en önemli 
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nedeni bilimsel AR-GE faaliyetleri için ayrılan bütçenin oldukça zayıf olmasıdır. 

İkinci neden ise, birinci sebeple de alakalı olarak, Türk üniversitelerinin AR-GE 

faaliyetlerini destekleyecek nitelikte bilimsel inceleme yapmaya uygun yayınlarının 

ve çalışmalarının yeterli olmayışıdır (İrmiş ve Özdemir, 2011: 156). Bu bağlamda 

inovasyonun önündeki engellerden biri de düzenleyici kurumların yaklaşımıdır. 

3.2.3. Düşük Örgütsel Çeşitlilik 

Örgütsel çeşitlilik farklılıkları özümseyen ve farklı yetenek, bilgi ve bakış 

açılarını kabul edip ödüllendiren bir örgütsel norm ve değerler seti olarak 

tanımlanmaktadır (Wang ve Rafiq, 2012: 64- 65). Örgütlerde çeşitliliğin, iyi 

yönetilmesi durumunda performansı artırıcı bir değer taşıyacağı, öte yandan ihmal 

edildiğinde ya da yanlış yönetildiğinde performansı önemli ölçüde düşürebileceği de 

söylenmektedir. Özellikle örgütte kültürel iletişimin kurulmasında başarısız 

olunduğu takdirde, kişilerin kendilerini çalıştıkları örgüte yakın hissetmemeleri ve 

aralarında şüphe, güvensizlik ve hatta düşmanlık duyguları oluşması söz konusu 

olabilmektedir (Seymen, 2005: 12). Genel olarak kamu için örgütsel çeşitlilik imkânı 

olmadığı düşünülse de kamu, birçok rolünü STK’lar üzerinden gerçekleştirmeşansına 

sahiptir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bu durum için en güzel örnektir 

(Kasımoğlu ve Akaya, 2012: 41). 

3.3. Kamu Kurumlarında İnovasyonun Önündeki Engeller Ve Mevcut 

Durum Analizi 

İnovasyon, kamu kurumlarında iç ve dış kaynaklı dirençlerle 

karşılaşmaktadır. Bu engellerle mücadele edilebilmesi, kurumların örgütsel yapı ve 

işleyişlerinin inovasyon odaklı hale getirilmesi ile mümkündür. Kamu çalışanlarının 

yetenek ve kapasitelerinin geliştirilerek girişimci karaktere sahip memur tipinin 

yaygınlaştırılması ancak bürokratik kültürün değişime uğratılması yoluyla 

başrılabilir. Kamuda standart ve rutin çalışma anlayışının değişim endeksli inovatif 

modele dönüştürülmesi ülkelerin uygulayacakları inovasyon politikalarının başarısını 

doğrudan etkileyecek temel etmendir (Şengül, 2015: 150). 

Kamu kurumları, inovasyonu engelleyen ya da yavaşlatan oldukça fazla ortak 

özellik taşır. Kamu kurumlarında inovasyonun mümkün olmadığını düşündüren de 

yine bu nedenlerden kaynaklı önyargıladır. White (2003) Güney Afrika’daki 
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deneyimlerine dayanarak kamuda inovasyonu zorlaştıran faktörleri aşağıdaki gibi 

tanımlamıştır (aktaran; Patel, 2005: 12): 

-AR-GE faaliyetleri için ihtiyaç duyulan öz-kaynakların yetersizliği 

-İnovasyonun uygulanması aşamalarıyla ve yeni projelerin değerlendirilmesi 

ile ilgili yeterli bilgi ve deneyime sahip olunmaması 

-Uzun dönemli inovasyon uygulaması için fon yaratılamaması 

-Kamu-özel sektör işbirliğini sağlamada zorluklar yaşanması 

-İnovasyonların devamlılığını sağlayamama 

Kanada ve ABD’de yapılan çalışmalarda kamu kurumlarında inovasyona 

engel olan unsurlar saptanmıştır. Yasal çerçeve, sendikalar, örgütsel kültür veya 

liderlik kurumsal değişim/yenilenme veya statükonun devamı yönünde etkili 

olmaktadır. Kamu kurumlarında inovasyona engel olan sebepler üç kategoride 

değerlendirilmiştir. Bunlar, yasal engeller, politik sisteme bağlı engeller ve dış 

kaynaklı engellerdir. (Şengül, 2015: 148). 

Albury (2005) ise kamu kurumlarında inovasyonu engelleyen farklı faktörler 

bahsetmiştir (aktaran; Patel, 2005: 12): 

-Kamunun kısa dönemli planlama yapma  alışkanlığı ve mali hesaplarındaki 

döngüsel düzen  

-Kötü risk ve değişim yönetimi ve riskten kaçınan bir kültür 

-İnovasyonu destekleyen ödül ve teşviklerin azlığı 

-Mevcut teknolojiye rağmen kısıtlayıcı kültürel ve organizasyonel düzen 

-İnovasyon kaynağı olarak sadece az sayıdaki yüksek performanslı çalışanlara 

güvenmek 

-Operasyonel baskılar ve yönetimsel yükümlülükler 
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Avustralya Hükümeti Endüstriyel İnovasyon, Bilim ve Araştırma Birimi 2011 

yılında kamu kurumlarında inovasyonu engelleyen faktörlerle ilgili bir çalışma 

yapmıştır. Bu çalışmaya göre (AUSDİİSR, 2011: 18):  

-Riskten kaçınma ve değişime direnç  

-Bürokratik kültür  

-Kaynak kısıtlamaları  

-Teşvik eksikliği  

-Siyasi belirsizlik  

-Teknik engeller  

-Üst yönetimin yetersiz desteği. 

3.3.1. Türkiye’deki Yaklaşımlar 

Kamu yönetimi anlayışında yaşanan değişimin kuramsal temelleri olarak iki 

anlayışın etkili olduğu saptanmıştır (Parlak ve Sobacı, 2005: 204). Bunlardan 

birincisi, “yeni kurumsal ekonomi”dir. Yeni kurumsal ekonomi, içinde, asil-vekil 

teorisi, işlem maliyeti teorisi ve kamu tercihi teorisini bulundurmaktadır (Kurt ve 

Yaşar-Uğurlu, 2007: 84). Burada savunulan düşünce, gözlemlenemeyen olaylar ve 

belirsizlik karşısında sahip olunan zihinsel kapasitenin sınırlı olması nedeniyle 

olayların gelişimi ile ilgili net bilgiye sahip olunamayacağıdır (Kama 2011: 

186).Yeni kurumsal ekonomi hem ekonomik teoriyi ortaya koyar hem de kurumlara 

hakettiği değeri verir (Kirsten ve Kherallah, 2001: 5). 

Kamu yönetimi anlayışında yaşanan değişimin kuramsal temellerinden bir 

diğeri ise sonuç elde etmek için geniş bir takdir yetkisi ihtiyacını ve işletmecilik 

ilkelerinin bürokraside uygulanma zorunluluğunu ortaya koyan “işletmecilik” 

anlayışıdır (Kurt ve Yaşar-Uğurlu, 2007: 84).İşletmecilik yaklaşımında, standartların 

ve performans ölçümlerinin açık bir şekilde belirlenerek sonuçların temel alındığı bir 

yönetim anlayışı, ekonomiklik, etkinlik ve etkililik, uzlaşma ve müşteri odaklılık, 

toplam kalite yönetimi, sürekli iyileştirme gibi vurgularla, resmi süreç ve usullere 
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göre tanımlanan “idare” (administration) kavramının yerini, sonuçların başarılması 

için kaynakların etkili bir biçimde kullanılması gerektiğine vurgu yapan “yönetim” 

(management) kavramı almıştır (Güzelsarı, 2004: 6).  

Geleneksel kamu yönetimi düşüncesi,bürokrasi teorisi ve siyaset/yönetim 

ayrımı görüşlerinden doğrudan etkilenmiştir. Aynı şekilde yeni kamu yönetimi de 

kurumsal ekonomi ve özel yönetim teorilerinden etkilenmiştir (Özer, 2005: 10).Yeni 

kamu yönetimi anlayışı ile geleneksel kamu yönetimi arasındaki temel farklılık 

sermaye birikim rejimine ve devletin toplumsal, iktisadi yaşamdaki rolüne ilişkindir. 

Geleneksel kamu yönetiminin temeli Weberyan bürokrasidir. Bu ise ağır, sınır ve 

kurala dayalı, merkezi yapılanma ve dar bir görüş açısına sahip örgütlenme türüne 

işaret etmektedir. Yeni kamu yönetimi yönetimi anlayışında vurgulanan ise özellikle 

hesap verilebilirlik, şeffaflık, yatay yapılanma, yetki devri, vatandaş odaklılık ve 

ademi merkeziyetçilik kavramlarıdır (Kurt ve Yaşar-Uğurlu, 2007: 86). 
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Tablo 2.2: Geleneksel ve Yeni Kamu Yönetimi ve Arasındaki Örgütsel Farklılıklar     

Geleneksel Kamu Yönetimi Yeni Kamu Yönetimi 
Hiyerarşik kademe ve farklılıklar Düz, yatay ve network tipi örgütlenme 
Merkeziyetçi anlayış Yerinden yönetim ve yetki devri 
Gizlilik ve kapalılık Şeffaflık ve açıklık 
Statüko Dinamik yönetim 
Kural odaklılık Vatandaş odaklılık 
Doğrudan kamu hizmeti sunumu Kamu hizmetinde alternatif mekanizmaların 

geliştirilmesi 
Sorgulanmazlık ve dokunulmazlık Hesap verilebilirlik 

Kaynak: (Balcı, 2005: 9) 

 

Tabloda da görüldüğü gibi yeni bakış ile klâsik bakış arasında çok önemli 

farklar mevcuttur. Yeni kamu yönetimi, yönetim tarzındaki basit bir değişim değil 

aynı zamanda kamuya yeni yaklaşımlar sunan bir paradigma değişimidir. Bu yeni 

paradigma, klâsik kamu yönetimi anlayışının sınırlayıcı karakterine, kültürüne ve 

temel prensiplerine meydan okumaktadır. Böylece kamu sektöründe yeni değerler, 

piyasalara hiyerarşik bürokrasiden daha fazla önem vermek, müşteriye karşı 

sorumluluk almak, süreçten ziyade sonuçlara odaklanmak, kaçınmak yerine 

sorumluluk almak, kamu yönetiminden çok işletme yönetimine yoğunlaşmak, 

ekonomik, etkin ve verimli olmaya önem vermek olmuştur (Tortop vd., 2007: 519).  

Yeni yaklaşımlar klâsik kamu yönetiminin ilkelerini tanımladıktan sonra, 

bunların yeni anlayışa göre dayanaksız kaldığını, en başta Weber tarafından ortaya 

atılan ve yönetimlerin hiyerarşik ve bürokratik ilkelere göre örgütlenmesini öngören 

bürokratik yönetim ilkesinin, artık mevcut sorunların çözümünde yetersiz kaldığını 

belirtmişlerdir (Özer, 2006: 7). Yeni kamu yönetimi mantığının gelişimiyle birçok 

yeni yönetim tekniği ve yaklaşımı bu alanda uygulanmaya başlanmıştır. Yeni kamu 

yönetimi kavramının ortaya çıkması ile kamu kuruluşlarının örgütleme biçiminde ve 

fonksiyonlarında değişikliğe yol açan, hizmet sunumunu etkileyen yeni yönetim 

teknikleri ve yaklaşımları ortaya çıkmıştır (Kurt ve Yaşar-Uğurlu, 2007: 87). ). Bu 

bölümde Türkiye’deki kamu kurumlarında karşılaşılan Geleneksel Yönetim ve 

Hizmet Karşılaştırması Yaklaşımı incelenmiştir.  

3.3.1.1. Geleneksel Yaklaşım 
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Günümüzde kamusal faaliyetlerin saydam olmayışı, artan bütçe açıklarıyla 

birlikte ağırlaşan vergi yükü, vatandaş ve yönetim arasındaki iletişim kopukluğu, 

örgüt ve personel problemleri ile giderek daha çok karşılaşılması gibi durumlar, 

kamu yönetiminde bir kriz yaşandığının net göstergeleridir. Geleneksel kamu 

yönetimi anlayışı, bu sorunların çözümü için yeterli idari, stratejik ve kültürel 

mekanizmaları barındırmamaktadır. Weber’in bürokrasi modeline dayanan 

geleneksel yönetim anlayışı, varolan mali ve idari eksikliklerin giderilmesi, yönetim 

ile diğer kurum ve kişiler arasındaki iletişim sorunlarının çözümü ile örgüt ve 

çalışanlarla ilgili engellerin ortadan kaldırılması konusunda yetersiz kalmaktadır 

(Eren, 2002: 61). 

Türkiye’deki kamu yönetimi uygulamalarının klasik görüşten, yeni 

anlayışlara doğru evrildiği söylenebilir. Ancak öncelikle Türkiye’deki geleneksel 

kamu yönetimi yapısına kısaca değinmek gerekmektedir. Özetle Türkiye’de: 

(Özer,2006: 7) 

-Bürokrasi modeline göre örgütlenmiştir, 

-Biçimsellik ve aşırı kuralcılığın yönetimde etkinliği sağlayacağı 

düşünülmüştür, 

-Yönetim, kamusal malların üretiminde ve dağıtımında bürokrasi söz sahibi 

olmuştur. Böylece devlet büyümüş, hantallaşmış, vatandaşlara hizmet yerine kural ve 

normları, amaçlara bakılmaksızın katı bir biçimde uygulanması durumu vücut 

bulmuştur. 

-Siyasiler kamu alanında yapılacakları belirlemekte, kamu yöneticileri ise 

uygulamaktadır. 

-Kamu sektöründe çalışanlar hayat boyu istihdam edilmektedir. Bu da pek 

çok sorunun temelinde yer alan kamu yönetimi anlayışına neden olmuştur ve 

olmaktadır. 

Türkiye’de kökleri Tanzimat dönemine kadar uzanan bürokratik, devletçi ve 

merkeziyetçi bir yönetim kültürü egemendir. Bütün önemli kararlar, Başkentten 

alınmakta, taşradaki uygulamalar ise, merkezden verilen direktiflere göre 

gelişmektedir. Hesap verme mekanizmaları ve mali kontrol sistemleri, merkezin 
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beklentilerini tatmin edecek şekilde oluşturulmuştur. Katı kurallara ve direktiflere 

uyuyor gibi görünmekten, performansı ölçmeye, geliştirmeye ve kaliteyi 

iyileştirmeye yönelik bir strateji düşünülmemiştir. Bugüne kadarki kamu 

yönetimindeki yeniden yapılanma çalışmaları, bu paradigmayı koruyarak, günlük 

sorunların çözümüne yönelik, örgütlenme, çalışma usulleri ve bunlara ilişkin 

kuralların gözden geçirilmesi gibi daha çok kapalı sistem anlayışı içinde kamunun 

kendi içinde bir düzenleme yapmayı amaçlamıştır. Bu yapılırken öncelik haliyle 

merkezi yönetim kurumlarının modernizasyonuna verilmiştir. Yapılanma çalışmaları, 

bu nedenle idari reform düşüncesinin ötesine geçememiş; halkın günlük hayatına 

olumlu olarak yansımamış; çoğu reform çalışması da bürokrasinin kendi içinde 

ürettiği rapor ve analizler olarak kalmış ve hükümetlerin kararlı eylem planları haline 

dönüşememiştir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2014: 41). 

3.3.1.2. Hizmet Karşılaştırması Yaklaşımı 

İşletme yönetimi literatürüne Benchmarking olarak giren modern yönetim 

yaklaşımı kamu sektöründe yaygın olarak hizmet karşılaştırması olarak 

adlandırılmaktadır. Hizmet karşılaştırması, son yıllarda gündem oluşturmaya 

başlayan yeni yönetsel kavram veya tekniklerden birisidir. Başlangıçta, usta ile çırak 

arasındaki iş ilişkisine dayandırılan kavram, 1979 yılında Xerox işletmesindeki 

sistematik çalışmalar sonrası daha çok ivme kazanmıştır. İşletmeler arası 

karşılaştırma veya rekabetçi kıyaslama olarak da tanımlanabilen bu kavram örgütün 

kendi faaliyet çemberindeki en başarılı örgütlerin deneyimlerinden faydalanarak 

gelişmeyi yani başka örgütlerden feyz almayı anlatmaktadır (Şimşek ve Çelik, 218).  

Hizmet karşılaştırması; bir örgütün mevcut performansını geliştirmek 

amacıyla, başka örgütlerle  ya da kendi kurumu içerisindeki diğer birimlerle kendi 

uygulamalarının, süreçlerinin veya metotlarının karşılaştırılması için sürekli bir 

ölçme ve analiz sürecini ifade etmektedir (Eren, 2002: 62). Benchmarking hazırlık 

aşamasında tamamlanan ve tüm süreç açısından en önemli unsurlardan biri olarak, 

ilk adımda kurumun iç süreçleri ile ilgili uygulamaları tespit edilir ve incelenir. Bu 

aşamada içsel veriler toplanır, işletmenin süreçleri, ürün ve hizmetleri incelenir, 

kritik iş süreçleri ve başarı faktörleri tespit edilir. Böylece, kurumun gelişmesi için 

üzerinde çalışılması gerekli konular belirlenmiş olur (Ertürk, 2013: 318-319). 
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Günümüzde kamu yönetimi alanında dahi hizmet karşılaştırması, kaynakların 

yönetiminde farklı mekanizmalar kullanılarak rekabetçi bir örgütlenmenin kamu 

yönetiminde de uygulanabileceğine işaret etmektedir. Hizmet karşılaştırması bazı 

sektör veya işletmeler için rekabet edebilirliğin ve kendisini geliştirebilmenin önemli 

araçlarından biri olup, işletmelerin pazardaki en iyi uygulamaları izlemek amacıyla 

sıkça başvurdukları çalışmalar arasındadır. Bazı sektörler, piyasalar veya işletmeler 

bakımından hizmet karşılaştırması, işletmenin piyasadaki konumunun 

belirlenmesinde asli belirleyicilerden biri olabilmektedir (Aşçıoğlu-Öz, 2013: 9). 

Hizmet karşılaştırması, en iyi yaklaşım ve çözümlerin saptanmasındaki 

katkısının yanında, yönetimde şeffaflığın geliştirilmesine ve kamu personelinin 

motivasyon kazanmasına da fayda sağlamaktadır. Kamu kurumlarının, farklı 

kurumlardaki benzeri hizmetler için bütçe, kalite ve çeşitlilik ile ilgili bilgi sahibi 

olması (şeffaflık) diğer başarılı kurumlarla aynı dengeye gelme arzusu ile “iç 

motivasyonu” da sağlayabilir. Hizmet karşılaştırmasının bir diğer faydası, kamu 

kurumları arasında tecrübe alışverişini sağlamasıdır. Böylece kamu kurumları, daha 

düşük maliyette daha kaliteli hizmet sunarak vatandaşları memnun etmek konusunda 

bilgi sahibi olarak uygulamaya koyabilir (Eren, 2002: 65). 

3.3.2. Kamu Yönetiminde Müşteri Odaklı Yönetim Yaklaşımı 

Müşteri odaklı çalışma yaklaşımında, ‘müşteri’ üretilen malı ya da verilen 

hizmeti alan kişi veya örgütler olan dış müşteriler ve beraberinde örgüt içi müşteriler 

anlamına gelmektedir (Tarım, 2010: 101).Yeni kamu yönetimi anlayışının getirdiği 

ilkelerin yanında, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kamu yönetiminde kullanılması, 

vatandaşların kamu yönetimin denkaliteli hizmet taleplerinin artması, yönetimde 

açıklık, kamu hizmetlerinden yararlananların karar alma sürecine daha çok katılmak 

istemesi gibi gelişmeler kamu yönetimlerini, müşteri (vatandaş) odaklı bir yaklaşımı 

benimsemeye yöneltmektedir (Sezer, 2008: 148). 

Vatandaşların kamu yönetiminden kamusal hizmetler konusundaki 

beklentileri, hizmetlerin adalet, eşitlik, verimlilik, etkililik ve yansızlık ilkeleri 

çerçevesinde sunulmasıdır. Günümüzde bu beklentilere yenileri eklenmiştir. Bu 

beklentiler ve bu beklentileri karşılamak için önerilen düzenekler bugün 

“governance” (yeni yönetim anlayışı-iyi yönetişim) kavramı içinde toplanmaya 
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çalışılmaktadır. Bu kavram ile birlikte yönetim-vatandaş ilişkileri yeni bir nitelik 

kazanmakta, adeta yeniden tanımlanmaktadır (TOBB, 2000: 108). Bunun için 

müşteri ya da vatandaş odaklı bir yönetimin öncelikli amacı bütün bir örgütü 

hazırlamaktır. Bunu sağlamak için öncelikle görev ayrımının net bir şekilde ortaya 

konulması, kapsamlı bir bilgilendirme ve danışma hizmetinin sunulması, bekleme 

sürelerinin kısaltılması, vatandaş beklentilerine göre çalışma saatlerinin ayarlanması 

gerekmektedir (Çukurçayır, 2003:38). 

Kamu yönetimine müşteri kavramının girmesiyle vatandaş, kamu 

hizmetlerinin kalitesini, sunum zamanının doğruluğunu, sunuluş biçimini ve 

verimliliğini denetleme rolünü üstlenmektedir. Böylelikle vatandaş edilgen 

konumdan etken konuma geçiş yapmaktadır(Eren, 2003:66). Kamu hizmetlerinde 

müşteri odaklı biryaklaşımın benimsendiğinde bu kuruluşta kalitede yükselme, 

üretkenlikte, rekabet gücünde, kendisini korumada ve canlılıkta artma görülür.Bu 

yönden yönetimin kamu hizmetlerinde kaliteyi hedef belirlemesi artık bir zorunluluk 

haline gelmektedir. Düşünce ve uygulama düzeyinde ise yeni değişim ve 

dönüşümlerin ortaya çıkması gerekmektedir. Müşteri (vatandaş) odaklı bir 

kamuhizmeti anlayışını benimsemenin bir yolu da devlet-vatandaş ilişkilerinin 

günümüzbilgi çağının gerektirdiği şekilde olmasıdır (Sezer, 2008: 148). 

Netice itibariyle müşteriler, inovasyon çalışmalarının başarısının temel 

belirleyicisidirler. Birçok kuruminovasyon geliştirmek için ciddi teknik yatırımlar 

yapmakla birlikte ortaya çıkan sonuçların büyük bir kısmı müşteriler tarafından 

kabul görmemekte dolayısıyla başarısız olmaktadır. . İnovasyon başarısıyla ilgili 

yapılan birçok çalışmanın ortak sonucu, pazarlama ve teknik faaliyetlerin 

entegrasyonunun başarı için önemli olduğudur. Başarılı bir inovasyonun ayırt edici 

özellikleri arasında, rakiplerden daha iyi müşteri ihtiyaçlarını karşılaması ve 

inovasyonun kalitesi, ön sıralarda yer almaktadır (Güleş ve Bülbül, 2004: 306). 

3.3.3. Kamu Kurumlarında Etkin Yönetim Yaklaşımı 

Etkin yönetimin temel misyonu, organizasyonun değerleriyle 

çalışanlarındeğerlerinin bağdaştırılmasını sağlamak, organizasyonu çalışanlar 

nezdinde değerlikılmak suretiyle çalışan bağlılığını, motivasyonunu, katılımını ve 

verimi ile etkinlik veetkililiğini artırmaktır. Bu anlamda, çalışanların bağlılıklarını 
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etkileyen faktörleri bilmek,bu yönde olumlu politikalar geliştirmek yoluyla onları 

organizasyona bağlama,faaliyetlere etkin bir biçimde katma konusunda 

organizasyona yardımcı olacaktır (Tekin, 2015: 3). 

Yönetim kararlarının dayanağı ekseriyetle umut, korku, diğer kurumların 

faaliyetleri, geçmişte alınan fayda görülmüş kararlar ve net ideolojilerdir. Oysa 

yönetimde ideal olan, alınan kararların gerçeğe dayalı olmasıdır. Tıp biliminden 

gelen kanıta dayalı yönetim anlayışı yönetim biliminde de uygulama alanı bulmuştur. 

Kanıta dayalı yönetim, bir çeşit dünyayı görme ve yönetim becerisi konusunda 

düşünme yöntemi olması yönüyle her yöneticinin düşünce ve davranışlarını 

değiştirebilecek etkidedir. Bunun nedeni kanıta dayalı yönetim anlayışında derin bir 

mantığın kullanılarak ihtimallerin yerine gerçeklerin koyulması ile yanlış bilinenlerin 

farkedilerek tehlike arz eden yarı doğruların anlaşılmasına, saçmalıkların bütünüyle 

reddedilmesine olanak tanınmasıdır (Kasımoğlu ve Akaya, 2012: 51). 

3.3.4. Kamu Sektöründe İş ve Özel Yaşam Yaklaşımı 

İş-yaşam dengesi kavramını daha iyi anlayabilmek için önce iş, özel yaşam ve 

dengekavramlarını incelemek gerekmektedir. “İş”, bildiğimiz anlamıyla karşılığında 

ücret ödenen vebir değer yaratan emeği ifade etmektedir. İnsanlar tarihin 

başlangıcından bu yana bilgi, beceri veyetenekleri karşılığında elde ettikleri ücret ile 

istek ve ihtiyaçlarını gidermeye çalışmaktadırlar. “Özel yaşam” ya da bir diğer 

deyişle “iş dışı yaşam” ise bireylerin yaşamlarının çalışmadıklarıbölümü olarak ifade 

edilmektedir (Guest, 2002: 262).İşverenler açısından iş - yaşam dengesini önemli 

kılan sebep, motivasyonu yüksek,verimli ve daha az stresli bir işgücünün işletmeye 

bir takım kazanımlar sağlamasıdır. Bu kazanımlar artan üretkenlik, düşük iş gücü 

devri, çalışan markası haline gelme, çalışanların kendilerini daha değerli hissetmesi, 

daha fazla adayı cezbedebilme ve değerli çalışanlarıeldetutabilmektir (Byrne, 

2005:56). 

Kamu sektöründe yöneticiler, genellikle iş hayatını yaşamın geri kalanından 

farklı değerlendirirler. Onlar iş yerinin bazı zamanlar personellerin 

yükümlülüklerinin belirtildiği, işin işleyişi hakkında net kuralların olduğu bir yer 

olduğunu söylerler. Daha az aydından oluşan kamu kurumlarında ise daha fazla 

kısıtlamaya yer verilerek iş ortamı daha sıkıcı hale getirilmektedir. Personellerin iş 
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yerinin kapısından itibaren iş dışındaki sorunların ve sorumluluklarını kapının 

dışında bırakması ve yalnızda işe odaklanılması beklenmektedir. Kimi zaman bu 

odaklanmanın sağlanabilmesi için personele telefon aramaları konusunda bir takım 

sınırlandırmalar getirilmektedir. Bazı sorumluluk sahibi personeller iş dışında dahi 

çalışmaya devam eder hafta sonlarını bile evden çalışarak geçirirler (Kasımoğlu ve 

Akaya, 2012: 54). 

3.3.5. Yöneticilerin Kamu Kurumlarındaki Rolü 

Kamu çalışanları içerisinde yönetim yetkisine sahip kişiler ise kamu 

yöneticisi ya da bürokrat olarak tanımlanmaktadır. Bürokrasi, bir devletin yönetim 

yapılanmasında yer alan üç temel işlevden biri olan yürütmenin yönetim aygıtı 

vasfıyla, kamu yöneticilerinden oluşan bir mesleki sınıflama olarak tanımlanabilir 

(Karasu, 2001: 213).Yönetici olarak atanma kriterleri kurumdan kuruma farklılık 

göstermekle birlikte genellikle belli bir süre kamuda görev almış olmak, üniversite 

mezunu olmak, kurum içi yükselme sınavında başarılı olmak gibi genel kriterler 

yeterli görülmektedir.Bu yapının oluşmasında teknik işlerin ve teknik bilgi 

birikiminin daha önemli olduğu anlayışı etkendir. Buna göre belirli bir kurumdaki 

çalışanlardan belli bir süre görev yapan ve üniversite mezunu olanlar içinden 

yükselme sınavını kazanan bir aday, atamaya yetkili makam ya da mevkideki 

kişilerce uygun görülmesi halinde yönetici olmaya hak kazanmaktadır. Bu anlayış, 

bir kurumun yöneticisinin o kurumun görev alanına ilişkin teknik bilgiye sahip 

olması gerektiği düşüncesine dayanır (Baysal, 2016: 207).  

Türkiye’de kamu yönetimi alanında katı bir hiyerarşik düzen vardır. Bunun 

sonucunda bütün kararları en üst makamın vermesi beklenmektedir. Yöneticiler 

inisiyatif kullandığı durumda olumlu bir iş yapsa bile takdir edilmek yerine hesap 

vermek zorunda kalmaktadır. Bütün kararlarda en üst makamın onayının beklenmesi 

işleri yavaşlattığı için işlerin yapılmamasına veya sonuçlanmamasına sebep 

olmaktadır. Teknoloji kullanımı gelişirken yeterizlik nedeniyle vatandaşa yavaş ve 

yetersiz kalitede hizmet sunulmaktadır. Teknoloji kullanımının yetersiz olması ve 

hiyerarşik yapının sebep olduğu yönetim zaafı, kamu faaliyetlerinin tamamında 

verim düşüklüğüne sebebiyet vermektedir. (http://bilgicagi.com E.T. 25.11.2016). 
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3.3.6. Sorunlar ve Engellerin Analizi 

Bu bölümünde kamu kurumlarında inovasyonu engelleyen faktörlere yer 

verilmiştir. Kamu kurumlarının inovasyon yapabilmesi için en başta hangi 

teknolojiye sahip üretim/hizmet/yönetim sistemlerinin kurulması ve kurumsal 

yapılanmada hangi örgüt tiplerinin desteklenmesi gerektiğine karar vermelidir 

vestratejik acıdan bütüncül bir vizyon ortaya koymalıdır.Genel anlamda Türkiye’de 

kamu kurumlarının strateji geliştirenbir yapıdan yoksun olduğu ve yeniliği 

destekleyen kurumsal kültürün zayıf olduğu görülmektedir. Kamu 

kurumlarındainovasyonu engelleyen faktörler iç ve dış faktörler olmak üzere ikiye 

ayrılarak analiz edilmiştir; 

3.3.6.1. Kamu Kurumlarında İnovasyonu Engelleyen İç Faktörler 

Kamu kurumlarında inovasyon önünde; kamunun karmaşık veya çok büyük 

boyutta olmasından kaynaklanan bürokratik ve hiyerarşik idari yapılanma, kurumsal 

kültürün zayıflığı, inovatif düşünceyi teşvikin yetersiz olması, insan kaynağının 

inovasyon alanında deneyimsiz olması, üst yönetimin olumsuz yaklaşımı gibi iç 

faktörlerden kaynaklanan engeller bulunmaktadır (Güravşar-Gökçe, 2016: 107). 

Genel olarak kamu kurumlarında inovasyonu engelleyen iç faktörleri 

aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür(Kasımoğlu ve Akaya, 2012: 60): 

-Bürokratik İdari Yapılanma: Devlet kurumlarında kontrol odaklı bürokratik 

yapıda bir idari teşkilatlanma bulunmaktadır.  

-Yenilik yapma ve uygulama konusunda kurumsal kültürün zayıf olması: 

Devlet kurumlarında personelin özgün ve riskli işlerle meşgul olmamaları yeni bakış 

açıları geliştirmelerinin önüne geçmektedir.  

-Kurumsal teşvik yapısının yeniliği desteklememesi: Devlet sektörünün 

yerleşik bir inovasyon yapılanmasına sahip olabilmesi için inovasyonun gelişimine 

destek veren bir yapı benimsenmelidir.  

-Ar-Ge çalışmalarının yetersiz kalması Devlet kurumlarında araştırma ve 

geliştirmeye yönelik çalışmalar kamunun gereksinimlerinin karşılanabilmesi ve 

enformasyonun sağlanmasını muhteva etmektedir.  
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-İnovasyon konusunda insan kaynağının yetersiz olması İnovasyon 

kültürünün yerleşmesi ve ileriye götürülmesi insan odaklı bir düşünce yapısı ile 

sağlanabilecektir. 

-Kurumsal inovasyon (yenilik) sisteminin yetersiz olması Kurumsal 

inovasyon yönetim sistemi bir kurumun, kuruluşun veya işletmenin arzulanan 

inovasyon başarısına erişebilmesi için süreç boyunca karşılaşılacak iç ve dış 

etmenleri başarılı bir şekilde yönetebilmesi adına kurduğu sistematik döngüyü 

anlatır. 

-Üst yönetimin inovasyon çalışmalarına olan bakış açısı: Tecrübe, fikir ve 

bakış açılarıyla teşkilat içinde dağıtılan görevlerin, pozisyonlarına etki edebileceği 

korkusu ile üst yönetim inovatif yaklaşımlara karşı durabilir. 

3.3.6.2. Kamu Kurumlarında İnovasyonu Engelleyen Dış Faktörler 

Kamu kurumlarında inovasyon önünde iç etkenlerin haricinde yasal yazılı 

neşriyattan kaynaklanan kısıtlamalar,işletmeler arasındaki koordinasyon ve 

haberleşmenin eksik kalması, siyasi, iktisadi ve sosyal dinamiklerin inovasyonun 

önünde engel oluşturması, işadamlarının, akademisyenlerin ve devletin ilgili 

organlarında koordinasyonun yetersiz düzeylerde kalması gibi dış kaynaklı etkenler 

de inovasyon sürecinin tamamlanmasının önünde engel oluşturmaktadır. Genel 

itibariyle, devlete bağlı kuruluşlarda inovasyon aşağıdaki faktörler nezdinde 

engellenebilmektedir (Kasımoğlu ve Akaya, 2012: 60): 

- Yasal mevzuattan kaynaklanan sınırlandırmalar: Kamu İhale Kanunu ve 

ilgili yönetmeliklerinde yer alan boşluklar ve çelişkiler, birden fazla tepe 

yöneticisinin bulunması ve kurumlar arasındaki ahengin önüne geçtiği kompleks bir 

idari yapının bulunması, mevzuatın yazımında katılımcılık ilkesinin yeterince dikkate 

alınmaması ve işadamlarının ve girişimcilerin çalışmalarını zorlayan maddeler 

inovasyonu engelleyen etmenler arasındadır. 

-Finansal destek düzeyinin yetersiz olması: Araştırma ve geliştirme  

çalışmalarına ayrılan destek ve teşviklerin elde edilebilmesi için çok detaylı 

bürokratik yollardan geçilmesi gerekliliği, sistematik bir risk yönetim yapısına sahip 

olunmaması, araştırma ve geliştirme için ihtiyaç duyulan maliyetlerin çok yüksek 
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seviyelerde olması, ve sonuca yönelik bir parasal teşvik yapılanmasının kurulmaması 

devlet kurumlarında inovasyonun önüne geçen kaynak kullanımına yönelik zorluklar 

arasındadır.  

-Kurumlararası işbirliğinin zayıf olması ya da olmaması: Devlet kurumlarıyla 

özel işletmelerin arasında sürdürülebilir bir rekabet ortamı oluşturulmaması, özel 

işletmelerin de özellikle devletin tekel olduğu alanlarda hizmet verebileceği 

ortaklıklara yatırım yapamaması, kamuya yönelik hizmetlerde vatandaşların ve 

gönüllü çalışanların katılımında kotalar olmasıyla kurumlararası koordinasyon 

bozukluğu iyiye yönelik çalışmaların genişlemesinin önüne geçmektedir. 

-Teknolojik değişimlerin çalışma yaşamındaki süreçleri olumsuz etkilemesi: 

Teknolojiye yönelik bir kayıp değer de, bireylerin dikkatini çekmeyen ürünlerin 

üretiliyor oluşudur.  

-Toplumsal tercihlerdeki değişiminin inovasyonu desteklememesi Her geçen 

zaman dilimi içerisinde yeni satın alım gücü miktarının oluşuyor ve tüketicinin 

ihtiyaçlarına yönelik tercihlerinin sürekli yenileniyor oluşudur.  

-Sosyo-ekonomi-politik dinamiklerin inovasyonu desteklememesi: 

Toplumlarda demografik, coğrafi ve politik yapıyı barındıran kültür, ananevi doku ve 

çeşitlilikleri oluşturan bütün dinamikler, birbirine bağlı bir yapının elemanları olarak 

birlikte bulunmaktadır. 

-Üniversite-devlet-sanayi arasında işbirliğinin olmaması: İnovatif oluşum 

süreci, enformasyonun iktisadi bir yarar döngüsü haline getirilmesini açıklamaktadır.  

3.3.7. Kamu Kurumlarında İnovasyonun Geliştirilmesi Gereken Alanlar 

İçlerinde Türkiye’nin de bulunduğu, gelişmekte olan ülkelerin devlet 

kurumlarında verilen görevlendirmeler zaman zaman ideolojik eğilime göre 

yapılmaktadır. Bu nedenle kamunun önemli görevlerinde inovatif bakış açısından 

uzak bireylerin görevlendirilmesi devlette inovasyona yönelik önemli tehditler 

içindedir. Siyasi iktidarların el değiştirmesiyle devletin önemli kadrolarının da farklı 

kişiler tarafından yönetilmesi, başlanan çalışmaların sürekliliğini olumsuz 

etkilemekte ve bir sonuca varıldığında yararı dokunabilecek pek çok inovatif çalışma 

sonuçlanamadan bitirilmekte ya da durdurulmaktadır. Bunun yanı sıra, siyasilerin 
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seçilmiş projelerini genellikle genel ve yerel seçimler öncesine denk getirmesi ve 

neticeleri bir an önce görme arzuları, zaman alan inovatif planlamalara olması 

gereken değeri vermemelerine yol açmaktadır (Güravşar-Gökçe, 2016: 108). 

Kamuda inovasyona öncülük edecek veya kolaylaştıracak etmenler (Akyos, 

2007: 18-19); 

-Sorun çözme: Devlet işletmelerinde birçok inovasyonun oluşumu 

demografik etmenler, yaşı ilerleyen toplum, aile bütünlüğünün sağlanamaması, 

sosyal problemler gibi belirli problemlerin çözümüne yönelik olabileceği gibi, pek 

çok alanda ortaya etkili ve faydalı çözümler konulabilmesini sağlayabilir. 

İnovatif düşünce, bir süreç ya da hizmetin geliştirilmesiyle sınırlandırılmış 

olabilir. Çabuk ve etkili hizmet vermek adına inovasyon yolunu tercih etmek, genel 

bir amaç yaratmaktaysa da bu özel bir problemin belirtisi olmayabilir. 

- Politik baskı: Devlet kurumlarında stratejik dönüşüm dikey yönde etkili bir 

siyasi tespit sonucunda da gerçekleşebilir. Bu ideolojik bir şekilde meydana 

gelebileceği gibi topluma yönelik bir baskı unsurunun oluşması sebebiyle de 

oluşabilir. Siyasi olarak şekillenen bir problemin çözümünde özel kaynakların 

ayrıma tabi tutulması gerekir. Bu durum, “değerler sisteminde” köklü değişiklikler 

yapılasına ihtiyaç duyulması anlamına gelebilir. Günümüzde globalizmin etkisiyle 

devlet işletmelerinde karşılaşılan “pazara yönelik” yönelimlerin ortaya çıkardığı 

problemler bu duruma örnek olarak gösterilebilir. 

- Denetleme/gözden geçirme: Zaman içerisinde devlet işletmeleri kendi 

bünyesinde kuvvetli denetim mekanizmaları oluşturmuştur. Bu denetimlerden 

istenen, problemlerin ortaya çıkarılmasıyla birlikte kurumsal hafızanın da bir vasıtası 

olabilmesidir. Denetime dair uygulamalar inovasyon adına bir engel teşkil 

edebileceği gibi süreci çabuklaştırabilir de. 

- İnovasyon için destek mekanizmaları: İnovasyonun teşvik edilmesi ve 

hayata geçirilmesi için ideal kaynakların ayrılması. Örgüt içerisinde inovasyon 

alanında bilinçlenmeyi sağlayacak etkinlikler, sorunlarla başa çıkabilme konusunda 

verilecek eğitimler ve inovasyona yönelik eğitimlerle katılımın gerçekleşmesini 

sağlayacak dinamikler inovasyonun devamlılığına katkı sağlayabilir. 
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-İnovasyon için kapasite: Devlet kurumlarında görev yapanlarda bulunan 

tecrübe, yaratıcılık ve sorun çözme yeteneklerini hayata geçirebilecek yönetici ve 

liderlerin yetiştirilmesinin yanında bu alanda beceri geliştirme etkinliklerine ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

-Rekabetçilik: 

 Hedeflenen performans ve gelişen rekabet ortamı kamu kurumlarını 

inovasyona teşvik edebilir. 

-Teknolojik faktörler: Teknolojinin kullanıldığı yenilik ortamı gelecek 

inovasyonlara özendirebilir. 

-STK’lar ve özel firmalar: Etkin ve çalışma teknikleri, güçlü kadrosu ve 

yaratıcılıklarıyla “üçüncü sektör” yapıları, kamu sektörünü de inovasyona teşvik 

edebilirler. Özel sektörde kullanılan teknoloji, sunulan kaliteli ürün ve hizmet ile 

kamu kurumlarının inovasyon konusunda gelişmesini destekleyebilirler. 1990’lı 

yıllara doğru  özel sektörlerin tecrübe ve yaklaşımlarının kamudaki yeni gelişmeler 

için örnek teşkil etmesi yönündeki baskı kamuda inovasyondan ziyade “özelleştirme” 

yönünde sonuçlanmıştır. Fakat özelleştirmenin etkili ve kesin bir çözüm olduğunu 

söylemek yanlıştır.  Bu durum farklı özelleştirme modellerinin ortaya çıkmasına 

sebep olmuştur. Kamunun, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile arasındaki 

çizgiler bulanıklaşmış ve STK’lar ve özel sektör kamunun görev alanlarına girmiştir. 

Tüm bu faktörlerin yanında kamuyu inovasyon konusunda zorlayan bir diğer 

etki de siyasi gelişmelerdir. Komünist ülkelerdeki rejim değişikliği sonrasında Batı 

dünyasına uyum sağlama sürecinin yaşanarak kamunun her alanında inovasyona 

gidilmesi gerekliliğinin doğması politik etkiye bir örnektir. Bununla beraber her ne 

kadar çok olumsuz bir durum olsa da savaşlar askeri alandaki güçlü inovasyonlarda 

katalizör olmuştur. Demokrasinin uygulandığı ülkelerdeki en inovatif dönemlerin 

partilerin rekabet üstünlüğü elde etmek amacıyla son derece yaratıcı ve yenilikçi 

olduğuğu seçim süreçleridir. Aynı zamanda uluslararası standartlara ve anlaşmalara 

uyum sağlamak adına atılan adımlar da kamu sektöründe halkın ihtiyaç ve 

beklentilerini karşılar nitelikte inovasyonlara sebep olmaktadır (Güravşar-Gökçe, 

2016: 108). 
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3.3.8. Kamusal Hizmetlerin Etkin ve Etkili Olması İçin İnovasyon 

Modelleri  

Devletlerin temel görevlerinden biri, özel sektör firmalarının birbirleriyle ve 

araştırma kurumları ile kredi ve bilgi paylaşımının desteklendiği, işbirliği içinde 

çalışılan ortamların oluşturulmasıdır. Bu birlikteliğin yenilik yaratma kapasitesini 

artırdığı bilinmektedir. Türkiye’nin yakın gelecekte ortaya çıkma potansiyeli olan 

ihtiyaçları da kamu sektörü tarafından tespit edilmeye  çalışılmaktadır. Ayrıca 

oluşturulan bu ekosistemin başarılı bir şekilde işlemesini sağlamak için sektörün 

aktörlerini doğru şekilde yöneterek kamusal vizyon ve stratejik hedeflere uyumlu 

şekilde ilerlemelerini sağlamak da önem arz etmektedir (Kasımoğlu ve Akaya, 2012: 

67). 
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BÖLÜM 3 

YÖNTEM 

 

Araştırmanın bu bölümünde sırası ile araştırmanın modeli, araştırmanın 

hipotezleri, araştırmanın evren ve örneklemi, veri toplama araçları ve verilerin 

çözümlenmesine ilişkin açıklamalar yer almaktadır. 

 
3.1. Araştırmanın Modeli  
 

Bu araştırma betimsel tarama modeline göre modellenmiştir. Deneklerin var 

olan özelliklerinde hiçbir değişiklik yapılmadan veri toplanarak, mevcut durum 

hakkında deneklerin görüşleri alınmaya çalışılmıştır. Betimleme yöntemi geçmişte ya 

da günümüzde var olan bir durumu var olduğu biçimiyle betimlemeyi hedefleyen 

araştırma yaklaşımlarıdır. Araştırma konusu olan olay, kendi koşulları içinde ve 

olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Olayı değiştirme ve etkileme amacı güdülmez. 

Hedef bilmek istenen şeyi gözlemleyip belirleyebilmektir (Karasar, 2006). Bu 

bağlamda araştırma modeli, kamu kurum kuruluşlarında çalışanların inovasyon 

algılarını ve girişimcilik tutumlarını belirlemek olduğundan dolayı betimsel tarama 

modeline dayanmaktadır. İlişkisel tarama modelleri, iki veya daha çok sayıda 

değişken arasındaki birlikte değişimin varlığını ve/veya derecesini belirlemeyi 

amaçlayan araştırma modelidir (Karasar, 2006). Bu bağlamda, kamu kurum 

kuruluşlarında çalışanların inovasyon algıları ile girişimcilik tutumları arasındaki 

ilişki belirlenmek istendiğindendolayı çalışma aynı zamanda ilişkisel tarama 

modeline dayanmaktadır. 

 

3.2. Araştırmanın Hipotezleri 
 

Araştırma problemine uygun olarak oluşturulan temel hipotezler aşağıda 

verilmiştir. 

H1: Kamu Kurumu çalışanlarının inovasyon (yenilik) algıları (idrak-anlama)  ile 

girişimcilik tutumları arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H1-a: Maliye çalışanlarının inovasyon (yenilik) algıları (idrak-anlama)  ile 

girişimcilik tutumları arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
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H1-b: TÜİK çalışanlarının inovasyon (yenilik) algıları (idrak-anlama)  ile 

girişimcilik tutumları arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H2: Kamu Kurumu çalışanlarının inovasyon (yenilik) algıları girişimcilik tutumları 

üzerinde etkilidir. 

H2-a: Maliye çalışanlarının inovasyon (yenilik) algıları girişimcilik tutumları üzerinde 

etkilidir. 

H2-b: TÜİK çalışanlarının inovasyon (yenilik) algıları girişimcilik tutumları üzerinde 

etkilidir. 

 

 

H3: Çalışanlarının inovasyon (yenilik) algıları çalıştıkları kuruma göre farklılık 

göstermektedir. 

H4: Çalışanlarının girişimcilik tutumları çalıştıkları kuruma göre farklılık 

göstermektedir. 

H5: Kamu Kurumu çalışanlarının inovasyon (yenilik)  algıları cinsiyetlerine göre 

farklılık göstermektedir.  

H5-a: Maliye çalışanlarının inovasyon (yenilik)  algıları cinsiyetlerine göre 

farklılık göstermektedir.  

H5-b: TÜİK çalışanlarının inovasyon (yenilik)  algıları cinsiyetlerine göre 

farklılık göstermektedir.  

H6: Kamu Kurumu çalışanlarının girişimcilik tutumları cinsiyetlerine göre farklılık 

göstermektedir. 

H6-a: Maliye çalışanlarının girişimcilik tutumları cinsiyetlerine göre farklılık 

göstermektedir. 

H6-b: TÜİK çalışanlarının girişimcilik tutumları cinsiyetlerine göre farklılık 

göstermektedir. 

H7: Kamu Kurumu çalışanlarının inovasyon algıları yaşlarına göre farklılık 

göstermektedir. 

H7-a: Maliye çalışanlarının inovasyon algıları yaşlarına göre farklılık 

göstermektedir. 

H7-b: TÜİK çalışanlarının inovasyon algıları yaşlarına göre farklılık 

göstermektedir. 

H8: Kamu Kurumu çalışanlarının girişimcilik tutumları yaşlarına göre farklılık 

göstermektedir. 
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H8-a: Maliye çalışanlarının girişimcilik tutumları yaşlarına göre farklılık 

göstermektedir. 

H8-b: TÜİK çalışanlarının girişimcilik tutumları yaşlarına göre farklılık 

göstermektedir. 

H9: Kamu Kurumu çalışanlarının inovasyon algıları eğitim durumlarına göre farklılık 

göstermektedir. 

H9-a: Maliye çalışanlarının inovasyon algıları eğitim durumlarına göre farklılık 

göstermektedir. 

H9-b: TÜİK çalışanlarının inovasyon algıları eğitim durumlarına göre farklılık 

göstermektedir. 

H10: Kamu Kurumu çalışanlarının girişimcilik tutumları eğitim durumlarına göre 

farklılık göstermektedir. 

H10-a: Maliye çalışanlarının girişimcilik tutumları eğitim durumlarına göre 

farklılık göstermektedir. 

H10-b: TÜİK çalışanlarının girişimcilik tutumları eğitim durumlarına göre 

farklılık göstermektedir. 

H11: Kamu Kurumu çalışanlarının inovasyon algıları mesleki kıdemlerine göre 

farklılık göstermektedir. 

H11-a: Maliye çalışanlarının inovasyon algıları mesleki kıdemlerine göre 

farklılık göstermektedir. 

H11-b: TÜİK çalışanlarının inovasyon algıları mesleki kıdemlerine göre farklılık 

göstermektedir. 

H12: Kamu Kurumu çalışanlarının girişimcilik tutumları mesleki kıdemlerine göre 

farklılık göstermektedir. 

H12-a: Maliye çalışanlarının girişimcilik tutumları mesleki kıdemlerine göre 

farklılık göstermektedir. 

H12-b: TÜİK çalışanlarının girişimcilik tutumları mesleki kıdemlerine göre 

farklılık göstermektedir. 

 

3.3. Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

 

Araştırmanın evreni Konya ilindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki 

çalışanlardan oluşmaktadır. Araştırmanın evreni üzerinden örnekleme seçilmiş ve 

örneklem seçilirken TÜİK ve Maliye kurumları belirlenmiştir. Araştırmada denek 
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olacak katılımcılar gönüllülük esaslı seçilmiş olup kurum bazlı eşit orantılı olacak 

şekilde 200 kişiye anket formu dağıtılmış ve %100’ünden geri dönüş alınmıştır.  

 

3.4. Veri Toplama Aracı 
 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formundan yararlanılmıştır (Ek-1). 

Anket formu üç bölümden oluşmaktadır: Kişisel Bilgi Anketi, İnovasyon Ölçeği, 

Kamusal Girişimcilik Ölçeği. 

 

3.4.1. Kişisel Bilgi Anketi 
 

Kişisel bilgi anketi araştırmanın denekleri hakkında bilgi edinmek üzere 

araştırmacı tarafından hazırlanmıştır ve anketi formunun ilk bölümünde verilmiştir. 

Bu bölümde kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanların cinsiyetleri, yaşları, eğitim 

durumları, mesleki kıdemleri gibi bilgiler toplanmıştır. 

 

3.4.2. İnovasyon Ölçeği 
 

Anketin ikinci bölümünde Yapar (2015)’in çalışmasından derlenen inovasyon 

ölçeği kullanılmıştır. İnovasyon ölçeği 5’li liker tipi (1=kesinlikle katılmıyorum, 

5=kesinlikle katılıyorum) 15 maddeden oluşmaktadır.  

Ölçeğin istatistiksel olarak değerlendirilmesinde ölçekteki her bir maddenin 

ortalaması alınmış ve madde ortalamalarının toplamı soru sayısı olan 15’e bölünerek 

inovasyon ölçeği ortalama skoru elde edilmiştir. Ölçek ortalama skorunun 1’e yakın 

olması çalışanların inovasyon algılarının düşük olduğunu, 5’e yakın olması ise 

çalışanların inovasyon algılarının yüksek olmasını ifade etmektedir. 

 

3.4.3. Kamusal Girişimcilik Ölçeği 
 

Anketin üçüncü bölümünde Arat (2013)’ün çalışmasında kullandığı kamusal 

girişimcilik ölçeğine yer verilmiştir. Çalışanların iç girişimcilik düzeyini ölçmek için 

ilk olarak Naktiyok (2004) tarafından geliştirilmiş olan bu ölçeğin orijinal formunda 

5’li liker tipi (1=kesinlikle katılmıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum) 18 madde yer 

almaktadır. Araştırma bütünlüğünü sağlamak için ölçekten bazı sorular çıkartılmış 

bazı soruların tarzı değiştirilmiş ve nihayetinde ölçekte 15 madde yer almıştır. 
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Ölçeğin istatistiksel olarak değerlendirilmesinde ölçekteki her bir maddenin 

ortalaması alınmış ve maddelerin ortalamalarının toplamı soru sayısı olan 15’e 

bölünerek ölçek ortalama skoru elde edilmiştir. Ölçek ortalama skorunun 1’e yakın 

olması çalışanların girişimcilik tutumlarının düşük olduğunu, 5’e yakın olması ise 

çalışanların girişimcilik tutumlarının yüksek olmasını ifade etmektedir. 
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3.4.4. Ölçeklerin Geçerlilik ve Güvenilirlikleri 
 

Madde-toplam analizleri, ölçeklerden ilgili bir madde çıkartıldığında geride 

kalan soruların oluşturduğu ölçek ortalama ve varyans değerleri ile birlikte çıkarılan 

ilgili madde ile ölçekteki diğer maddelerin toplamından oluşan bütün arasındaki 

korelasyon değerlerini vermekte ve ölçeğin geçerliliğini temsil etmektedir. Ayrıca 

madde-toplam analizleri ölçekten ilgili madde çıkartıldığında kalan bütüne ait 

güvenilirliği rapor etmektedir. Düzeltilmiş madde-toplam korelasyonu negatif olan 

ya da 0,250 değerinin altında elde edilen ilgili madde ölçekten çıkartılmalıdır 

(Kalaycı, 2008: 412). Güvenilirlik, ölçekte yer alan soruların homojen bir yapı 

gösterip göstermediğini gösterir. Kalaycı (2008: 405); 0,000≤	∝	<0,400 ise ölçeğin 

güvenilir olmadığını, 0,0400≤	∝	<0,600 ise ölçeğin güvenilirliğini düşük olduğunu, 

0,600≤	∝	<0,800 ise ölçeğin oldukça güvenilir olduğunu, 0,800≤	∝	<1,000 ise 

ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu belirtmiştir. İnovasyon ve kamusal 

girişimcilik ölçeklerine ait madde toplam korelasyonları  

 

Tablo 3.1. İnovasyon ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik sonuçları 

 Düzeltilen 

Madde-Toplam 

Korelasyon 

Madde Silinirse ∝ Tüm Maddeler 

Dâhil İken 

∝ 

İnovasyon 1 0,478 0,942  

 

 

 

 

 

0,940 

İnovasyon 2 0,622 0,938 

İnovasyon 3 0,719 0,936 

İnovasyon 4 0,706 0,936 

İnovasyon 5 0,749 0,935 

İnovasyon 6 0,774 0,934 

İnovasyon 7 0,728 0,935 

İnovasyon 8 0,726 0,935 

İnovasyon 9 0,665 0,937 

İnovasyon 10 0,755 0,935 

İnovasyon 11 0,776 0,934 

İnovasyon 12 0,766 0,934 

İnovasyon 13 0,666 0,937 

İnovasyon 14 0,667 0,937 
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İnovasyon 15 0,614 0,938 

 

Tablo 3.1’den görüldüğü üzere inovasyon ölçeğinde yer alan 15 maddenin 

madde toplam korelasyon değerleri 0,478-0,776 arasında değişmek olup madde 

toplam korelasyonu 0,250’in altında değer alan madde gözlenmemiş ve silindiğinde 

ölçeğin güvenilirliğini önemli derecede yükseltecek madde tespit edilmemiştir. 15 

madde üzerinden elde edilen inovasyon ölçeğinin bu çalışma için güvenilirliği 0,940 

olarak elde edilmiş ve ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu saptanmıştır.  

 

Tablo 3.2. İnovasyon Ölçeği Faktör Yapısı 
 Faktör Yükleri  

Açıklanan Varyans % 
Faktör 

Sayısının 
Geçerliliği 

KMO 
 

İnovasyon 1 0,473 55,123 0,932 
İnovasyon 2 0,443 
İnovasyon 3 0,584 
İnovasyon 4 0,563 
İnovasyon 5 0,628 
İnovasyon 6 0,666 
İnovasyon 7 0,597 
İnovasyon 8 0,591 
İnovasyon 9 0,501 
İnovasyon 10 0,641 
İnovasyon 11 0,670 
İnovasyon 12 0,654 
İnovasyon 13 0,512 
İnovasyon 14 0,502 
İnovasyon 15 0,444 

 
 

Tablo 3.2’de İnovasyon Ölçeğinin faktör yapısı incelenmiştir. Faktör sayısı 

belirlenmeden önce verilerin faktör analizine uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

ile değerlendirilmiş ve 0,932 olarak elde edildiğinde verinin faktör analizine uygn 

olduğu saptanmıştır. Ölçeğin tek faktörde toplandığı ve faktör yüklerinin 0,444-0,670 

arasında değiştiği gözlenmiştir. Tek faktörün toplam varyansı açıklama yüzdesi ise 

%55,13’dür.  
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Tablo 3.3. Girişimcilik ölçeğinin geçerlilik ve güvenilirlik sonuçları 

 Düzeltilen 

Madde-Toplam 

Korelasyon 

Madde Silinirse 

Cronbach Alfa 

Tüm Maddeler 

Dâhil İken 

Cronbach Alfa 

Girişimcilik 1 0,634 0,949  

 

 

 

 

 

0,950 

Girişimcilik 2 0,751 0,947 

Girişimcilik 3 0,801 0,946 

Girişimcilik 4 0,818 0,945 

Girişimcilik 5 0,765 0,946 

Girişimcilik 6 0,739 0,947 

Girişimcilik 7 0,710 0,948 

Girişimcilik 8 0,788 0,946 

Girişimcilik 9 0,551 0,951 

Girişimcilik 10 0,719 0,947 

Girişimcilik 11 0,626 0,950 

Girişimcilik 12 0,777 0,946 

Girişimcilik 13 0,772 0,946 

Girişimcilik 14 0,677 0,948 

Girişimcilik 15 0,827 0,945 

 

Tablo 3.3’den görüldüğü üzere girişimcilik ölçeğinde yer alan 15 maddenin 

madde toplam korelasyon değerleri 0,551-0,827 arasında değişmek olup madde 

toplam korelasyonu 0,250’in altında değer alan madde gözlenmemiş ve silindiğinde 

ölçeğin güvenilirliğini önemli derecede yükseltecek madde tespit edilmemiştir. 15 

madde üzerinden elde edilen girişimcilik ölçeğinin bu çalışma için güvenilirliği 

0,950 olarak elde edilmiş ve girişimcilik ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğu 

saptanmıştır.  
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Tablo 3.4.GirişimcilikÖlçeği Faktör Yapısı 
 Faktör Yükleri  

Açıklanan Varyans % 
Faktör 

Sayısının 
Geçerliliği 

KMO 
 

Girişimcilik 1 0,680 59,642 0,937 

Girişimcilik 2 0,792 
Girişimcilik 3 0,837 
Girişimcilik 4 0,853 
Girişimcilik 5 0,802 
Girişimcilik 6 0,776 
Girişimcilik 7 0,750 
Girişimcilik 8 0,822 
Girişimcilik 9 0,593 
Girişimcilik 10 0,755 
Girişimcilik 11 0,670 
Girişimcilik 12 0,813 
Girişimcilik 13 0,810 
Girişimcilik 14 0,720 
Girişimcilik 15 0,858 

 

Tablo 3.4’de Girişimcilik Ölçeğinin faktör yapısı incelenmiştir. Faktör sayısı 

belirlenmeden önce verilerin faktör analizine uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 

ile değerlendirilmiş ve 0,937 olarak elde edildiğinde verinin faktör analizine uygun 

olduğu saptanmıştır. Ölçeğin tek faktörde toplandığı ve faktör yüklerinin 0,680-0,858 

arasında değiştiği gözlenmiştir. Tek faktörün toplam varyansı açıklama yüzdesi ise 

%59,642’dir. 
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3.4. Verilerin Çözümlenmesi 
 

Araştırma için gerekli veriler deneklere uygulanan anket yoluyla sağlanmıştır. 

Anket yoluyla elde edilen ham veriler bilgisayara aktarılmıştır. Araştırmanın ana 

problemine ve alt problemlerine cevap bulma sürecinde, SPSS 20.0 (Statistical 

Package for The Social Science) programından yararlanılmıştır. Veriler bilgisayar 

ortamına aktarılırken her bir anket formuna anket numarası verilmiştir. Anket 

formunda yer alan her bir maddeye ilişkin gerekli kodlamalar SPSS ortamında 

tanıtılmıştır. Her bir madde sütun, her bir katılımcının verdiği yanıt ise satır olarak 

girilmiştir.  

Örneklemi oluşturan çalışanların kişisel bilgilerine göre örneklem içerisindeki 

oranlarını belirlemek amacıyla frekans dağılımları incelenmiştir. Grafiksel 

gösterimler Excel’de çizdirilmiştir. 

Kamu çalışanlarının inovasyon ve girişimcilik ölçeklerindeki her bir maddeye 

verdikleri yanıtların frekans dağılımları belirlenmiş ve her bir maddenin ortalaması 

ve standart sapması belirlenerek ilgili maddeye çalışanların katılım düzeyleri 

belirlenmiştir. 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirlikleri Cronbach’s Alpha katsayısı 

ile belirlenmiştir. Güvenilir olduğu belirlenen ölçeklerin istatistiksel hipotez 

testlerinde kullanılmasında Korelasyon analizi, Bağımsız Örneklem T Testi ve Tek 

Yönlü Varyans Analizleri (ANOVA) kullanılmıştır.  

Kamu çalışanlarının inovasyon algıları ve girişimcilik tutumları arasındaki 

ilişkileri belirlemek için Korelasyon analizi kullanılırken, çalışanların cinsiyetlerine 

göre inovasyon algılarının ve girişimcilik tutumlarının farklılaşması Bağımsız 

Örneklem T Testi ile, yaşlarına, eğitim durumlarına, mesleki kıdemlerine göre 

farklılaşması ise ANOVA ile sınanmıştır. ANOVA testinde modelin anlamlı çıkması 

durumunda farklılığa neden olan değişken grubunu belirlemek için Post-Hoc 

testlerinden LSD uygulanmıştır. Araştırma boyunca önem düzeyleri 0,05 ve 0,01 

olarak çift yönlü alınmıştır. 
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BÖLÜM 4 

BULGULAR VE YORUM 

 

Araştırmanın bu bölümü, dört alt bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Kamu 

çalışanlarının kişisel bilgileri frekans dağılımları ile incelenmiştir. İkinci bölümde 

inovasyon ölçeğindeki her bir maddenin frekans dağılımları ve betimsel istatistikleri 

incelenerek çalışanların inovasyon algı düzeyleri belirlenmiştir. Üçüncü bölümde 

girişimcilik ölçeğindeki her bir maddenin frekans dağılımları ve betimsel istatistikleri 

incelenerek çalışanların girişimcilik düzeyleri belirlenmiştir. Dördüncü bölümde ise 

araştırmanın hipotezleri test edilmiştir. 

 

4.1. Demografik Bilgilere Ait Frekans Dağılımları 

 

Bu bölümde araştırmaya dâhil olan çalışanların cinsiyet, yaş, eğitim durumu, 

mesleki kıdem ve medeni durumlarının örneklem içerisindeki oransal dağılımları 

saptanmıştır. Bu bölümdeki tablolar genel olarak verilmiş olup grafiksel gösterimlerde 

kamu ayrımı göz önüne alınarak sunulmuştur. 

 

Tablo 4.1. Kurum çalışanlarının cinsiyetlerine ilişkin frekans dağılımları 

Cinsiyet Frekans Yüzde 

Erkek 114 57,0 

Kadın 86 43,0 

Toplam 200 100,0 

 

Örneklemi oluşturan çalışanların cinsiyetlerine ilişkin frekans dağılımları Tablo 

4.1’de verilmiştir. Örneklemin %57,0’ı erkek, %43,0’ı ise kadın çalışanlardan 

oluşmaktadır. Maliye ve TÜİK kurumlarından katılımcıların cinsiyet dağılımlarının 

grafiksel gösterimi Şekil 4.1’de verilmiştir.  
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Şekil 4.1. Kurum bazlı cinsiyet dağılımları 

 

Tablo 4.2. Kurum çalışanlarının yaşlarına ilişkin frekans dağılımları 

Yaş Frekans Yüzde 

25 yaş ve altı 10 5,0 

26-35 yaş arası 100 50,0 

36-45 yaş arası 44 22,0 

46 yaş ve üzeri 46 23,0 

Toplam 200 100,0 

 

Örneklemi oluşturan çalışanların yaşlarına ilişkin frekans dağılımları Tablo 4.2’de 

verilmiştir. Örneklemin %5,0’ı 25 yaşında veya daha küçük çalışanlardan oluşurken, 

%50,0’ı 26-35 yaş aralığındaki çalışanlardan, %22,0’ı 36-45 yaş aralığındaki 

çalışanlardan, %23,0’ı 46 yaşında veya daha büyük olan çalışanlardan oluşmaktadır. 

Maliye ve TÜİK kurumlarından katılımcıların yaş dağılımlarının grafiksel gösterimi 

Şekil 4.2’de verilmiştir.  
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Şekil 3.2. Kurum bazlı yaş dağılımları 

 

Tablo 4.3. Kurum çalışanlarının eğitim durumlarına ilişkin frekans dağılımları 

Yaş Frekans Yüzde 

Yüksekokul 40 20,0 

Lisans 131 65,5 

Yüksek Lisans 28 14,0 

Doktora 1 0,5 

Toplam 200 100,0 

 

Örneklemi oluşturan çalışanların eğitim durumlarına ilişkin frekans dağılımları 

Tablo 4.3’de verilmiştir. Örneklemin %20,0’ı yüksekokul mezunu iken, %65,5’i lisans, 

%14,0’ı yüksek lisans, %0,5’i ise doktora mezunudur. Maliye ve TÜİK kurumlarından 

katılımcıların eğitim durumu dağılımlarının grafiksel gösterimi Şekil 4.3’de verilmiştir.  
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Şekil 3.3. Kurum bazlı eğitim durumu dağılımları 

 

Tablo 4.4. Kurum çalışanlarının mesleki kıdemlerine ilişkin frekans dağılımları 

Yaş Frekans Yüzde 

1-5 yıl arası 66 33,0 

6-10 yıl arası 44 22,0 

11 yıl ve üzeri 90 45,0 

Toplam 200 100,0 

 

Örneklemi oluşturan çalışanların mesleki kıdemlerine ilişkin frekans dağılımları 

Tablo 4.4’de verilmiştir. Örneklemin %33,0’ı 1-5 yıl arası mesleki kıdeme sahip iken, 

%22,0’ı 6-10 yıl arası mesleki kıdeme sahip, %45,0’ı ise 11 yıl ve daha fazla mesleki 

kıdeme sahiptir. Maliye ve TÜİK kurumlarından katılımcıların mesleki kıdem 

dağılımlarının grafiksel gösterimi Şekil 4.4’de verilmiştir.  
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Şekil 4.4. Kurum bazlı mesleki kıdem dağılımları 

 

Tablo 4.5. Kurum çalışanlarının medeni durumlarına ilişkin frekans dağılımları 

Yaş Frekans Yüzde 

Evli 142 71,0 

Bekâr 58 29,0 

Toplam 200 100,0 

 

Örneklemi oluşturan çalışanların medeni durumlarına ilişkin frekans dağılımları 

Tablo 4.5’de verilmiştir. Örneklemin %71,0’ı evli çalışanlardan, %29,0’ı ise bekâr 

çalışanlardan oluşmaktadır. Maliye ve TÜİK kurumlarından katılımcıların medeni 

durum dağılımlarının grafiksel gösterimi Şekil 4.5’de verilmiştir.  
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Şekil 4.5. Kurum bazlı medeni durum dağılımları 

 

4.2.  İnovasyon Ölçeğine Ait Frekans Dağılımları ve Betimsel İstatistikler 

 

Bu bölümde, 15 maddeden oluşan İnovasyon ölçeğinde yer alan her bir maddeye 

kurum çalışanlarının verdikleri yanıtlar incelenmiştir. Ayrıca ölçekteki her bir maddenin 

betimsel istatistikleri (Ortalama, Standart Sapma) incelenerek katılım düzeyi en yüksek 

üç madde belirlenmiştir. Çalışanların inovasyon algı düzeylerini düşük, orta ve yüksek 

olarak sınıflandırabilmek adına 1-5 arasındaki skala  

1,000-2,333: Düşük  

2,334-3,667: Orta 

3,668-5,000: Yüksek 

olarakgruplandırılmış ve ölçekteki her bir maddeye ait ortalama skorun hangi aralığa 

denk geldiği tespit edilerek düzey incelemesi yapılmıştır. 
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Tablo 4.6. İnovasyon ölçeği frekans dağılımları ve betimsel istatistikler 

 

K
es

in
lik

le
 

K
at

ılm
ıy
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um

 

K
at

ılm
ıy
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um

 

K
ar

ar
sı

zı
m

 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

K
es

in
lik

le
 

K
at

ılı
yo

ru
m

 

O
rt

al
am

a 

St
an

da
rt

 

Sa
pm

a 

Kurumunuzda çalışma 

alanına ilişkin tüm 

veriler 

barındırılmaktadır. 

18 
(%9,0) 

40 
(%20,0) 

26 
(%13,0) 

80 
(%40,0) 

36 
(%18,0) 

3,380 1,242 

Kurum çalışanları için 

eğitim ve geliştirme 

çalışmaları 

yapılmaktadır. 

18 
(%9,0) 

49 
(%24,5) 

26 
(%13,0) 

82 
(%41,0) 

25 
(%12,5) 

3,235 1,211 

Kurumunuz yenilikçi 

bir kültüre (yeniliğe 

açık olmak gibi) 

sahiptir. 

32 
(%16,0) 

57 
(%28,5) 

43 
(%21,5) 

51 
(%25,5) 

17 
(%8,5) 

2,820 1,222 

Kurumunuz iletişim 

becerilerinizi 

geliştirmenize olanak 

sağlar. 

29 
(%14,5) 

50 
(%25,0) 

40 
(%20,0) 

62 
(%31,0) 

19 
(%9,5) 

2,960 1,235 

Kurumunuz politikası 

çözüm üretici  bireyler 

yetiştirmeye yöneliktir. 

36 
(%18,0) 

69 
(%34,5) 

39 
(%19,5) 

36 
(%18,0) 

20 
(%10,0) 2,675 1,243 

Kurumunuz kurumsal 

iletişimle birlikte 

inovasyon yeteneğinizi 

ortaya çıkarır. 

24 
(%12,0) 

71 
(%35,5) 

52 
(%26,0) 

38 
(%19,0) 

15 
(%7,5) 

2,745 1,125 

Kurumunuzda son 5 yıl 

içerisinde hizmet ve 

verimlilik bakımında 

sürekli artış olmaktadır. 

22 
(%11,0) 

50 
(%25,0) 

42 
(%21,0) 

70 
(%35,0) 

16 
(%8,0) 

3,040 1,168 

Kurumunuzun 29 71 37 48 15 2,745 1,190 
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personelinin kendisini 

yenileyen bireyler 

olmasına özen 

gösterilir. 

(%14,5) (%35,5) (%18,5) (%24,0) (%7,5) 

Kurumunuz tüm 

çalışmaların özenle 

yerine getirilmesine 

dikkat eder.   

17 
(%8,5) 

44 
(%22,1) 

31 
(%15,6) 

80 
(%40,2) 

27 
(%13,6) 

3,281 1,198 

Kurumunuz çalışma 

bölgesinde sürekli 

yenilikçi faaliyetlerde 

bulunmaktadır. 

32 
(%16,0) 

74 
(%37,0) 

36 
(%18,0) 

44 
(%22,0) 

14 
(%7,0) 

2,670 1,186 

Kurumunuz inovasyon 

(yenilik) için belirgin 

hedef/hedeflere sahiptir. 

33 
(%16,5) 

69 
(%34,5) 

33 
(%16,5) 

50 
(%25,0) 

15 
(%7,5) 2,725 1,219 

Kurumunuzda son 5 

yıldan itibaren tüm 

süreçlerde yeni 

yöntemler 

kullanılmaktadır. 

20 
(%10,0) 

51 
(%25,5) 

39 
(%19,5) 

68 
(%34,0) 

22 
(%11,0) 

3,105 1,196 

Kurumunuzda 

inovasyon (yenilik) 

yönetiminden sorumlu 

çalışanımız vardır. 

51 
(%25,6) 

63 
(%31,7) 

33 
(%16,6) 

38 
(%19,1) 

14 
(%7,0) 

2,502 1,254 

Kurumunuzun olduğu 

teknolojik bilgi ve 

yetenekler, ortaya çıkan 

problemlerin çözülmesi 

konusunda yeterlidir. 

22 
(%11,0) 

62 
(%31,0) 

42 
(%21,0) 

58 
(%29,0) 

16 
(%8,0) 

2,920 1,166 

Kurumunuzda 

yeniliklerden sadece 

araştırma ve geliştirme 

bölümü değil, bütün 

bölümler ortak 

sorumludur. 

32 
(%16,0) 

58 
(%29,0) 

38 
(%19,0) 

55 
(%27,5) 

17 
(%8,5) 

2,835 1,235 
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“Kurumunuzda çalışma alanına ilişkin tüm veriler barındırılmaktadır.” 

ifadesineçalışanların %9,0’ı kesinlikle katılmıyorum, %20,0’ı katılmıyorum, %13,0’ı 

kararsızım, %40,0’ı katılıyorum, %18,0’ı kesinlikle katılıyorum yanıtını vermiştir. 

“Kurumunuz tüm çalışmaların özenle yerine getirilmesine dikkat eder.  ” 

ifadesineçalışanların %8,5’i kesinlikle katılmıyorum, %22,1’i katılmıyorum, %15,6’sı 

kararsızım, %40,2’si katılıyorum, %13,6’sı kesinlikle katılıyorum yanıtını vermiştir. 1 

çalışan bu ifadeyi yanıtsız bırakmıştır. “Kurumunuz tüm çalışmaların özenle yerine 

getirilmesine dikkat eder.” ifadesine katılım orta düzeydedir. “Kurumunuz çalışma 

bölgesinde sürekli yenilikçi faaliyetlerde bulunmaktadır.” ifadesineçalışanların %16,0’ı 

kesinlikle katılmıyorum, %37,0’ı katılmıyorum, %18,0’ı kararsızım, %22,0’ı 

katılıyorum, %7,0’ı kesinlikle katılıyorum yanıtını vermiştir. “Kurumunuz çalışma 

bölgesinde sürekli yenilikçi faaliyetlerde bulunmaktadır.” ifadesine katılım orta 

düzeydedir. “Kurumunuzda inovasyon (yenilik) yönetiminden sorumlu çalışanımız 

vardır.” ifadesineçalışanların %25,6’ı kesinlikle katılmıyorum, %31,7’si katılmıyorum, 

%16,6’ı kararsızım, %19,1’i katılıyorum, %7,0’ı kesinlikle katılıyorum yanıtını 

vermiştir. 1 katılımcı bu ifadeyi yanıtsız bırakmıştır. “Kurumunuzda inovasyon (yenilik) 

yönetiminden sorumlu çalışanımız vardır.” ifadesine katılım orta düzeydedir.  

Kurumda inovasyon yönetiminden sorumlu olan çalışan olduğuna, kurumun 

çalışma bölgesinde yenilikçi faaliyetler sürdürdüğüne ve çözüm üretici bireyler 

yetiştirmeye yönelik kurum politikası olduğuna dair görüşlere katılım en düşük iken, 

kurum çalışanlarına yönelik eğitim-geliştirme çalışmaları yapıldığına, çalışan 

isteklerinin yerine getirilmesinde özenli davranıldığına, kurumda tüm verilerin 

barındırıldığına dair görüşlere katılım en yüksektir. 

 

4.3. Girişimcilik Ölçeğine Ait Frekans Dağılımları ve Betimsel İstatistikler 

 

Bu bölümde, 15 maddeden oluşan kamuda girişimcilik ölçeğinde yer alan her bir 

maddeye kurum çalışanlarının verdikleri yanıtlar incelenmiştir. Ayrıca ölçekteki her bir 

maddenin betimsel istatistikleri (Ortalama, Standart Sapma) incelenerek katılım düzeyi 

en yüksek üç madde belirlenmiştir. Çalışanların girişimcilik düzeylerini düşük, orta ve 

yüksek olarak sınıflandırabilmek adına 1-5 arasındaki skala  
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1,000-2,333: Düşük  

2,334-3,667: Orta 

3,668-5,000: Yüksek 

olarakgruplandırılmış ve ölçekteki her bir maddeye ait ortalama skorun hangi aralığa 

denk geldiği tespit edilerek düzey incelemesi yapılmıştır. 

 

Tablo 4.7. Kamusal girişimcilik ölçeği frekans dağılımları ve betimsel istatistikler 
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Kurumunuz hizmetleri, 

hizmet süreç ve 

sistemlerini 

farklılaştırır. 

18 
(%9,0) 

52 
(%26,0) 

62 
(%31,0) 

58 
(%29,0) 

10 
(%5,0) 

2,950 1,055 

Kurumunuz yeni 

hizmet, teknik, yönetim 

sistemi ve uygulamaları 

meydana getirmede ilk 

olmaya önem verir. 

32 
(%16,0) 

74 
(%37,0) 

33 
(%16,5) 

50 
(%25,0) 

11 
(%5,5) 

2,670 1,173 

Kurumunuz yenilik ve 

buluşçuluğu teşvik 

etmek için, yeni insan 

kaynakları programları 

ve politikaları uygular. 

35 
(%17,5) 

74 
(%37,0) 

33 
(%16,5) 

44 
(%22,0) 

14 
(%7,0) 

2,640 1,203 

Kurumunuz var olan 

hizmetler için yeni 

iş/işletme fırsatları arar. 

30 
(%15,0) 

77 
(%38,5) 

29 
(%14,5) 

50 
(%25,0) 

14 
(%7,0) 2,705 1,197 

Kurumunuz karar 

verme durumunun 

belirsizlik içermesi 

durumunda, beklemek 

yerine, cesur 

davranarak karar alır. 

42 
(%21,0) 

63 
(%31,5) 

44 
(%22,0) 

37 
(%18,5) 

14 
(%7,0) 

2,590 1,207 
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Kurumunuz amaçları 

başarmak için küçük 

çaplı değişimlerden 

ziyade, geniş kapsamlı 

stratejik faaliyetleri 

tercih eder. 

35 
(%17,5) 

60 
(%30,0) 

41 
(%20,5) 

47 
(%23,5) 

17 
(%8,5) 

2,755 1,233 

Kurumunuz birim ve 

bölümleri sık sık 

yeniden organize eder. 

30 
(%15,0) 

63 
(%31,5) 

36 
(%18,0) 

54 
(%27,0) 

17 
(%8,5) 2,825 1,225 

Kurumunuz kaybetme 

ihtimaline rağmen, yeni 

fırsatlardan 

yararlanabilmek için 

faaliyetlerde bulunur. 

36 
(%18,0) 

75 
(%37,5) 

41 
(%20,5) 

32 
(%16,0) 

16 
(%8,0) 

2,585 1,187 

Kurumunuz her bir 

birime, kendi içinde 

faaliyetlerini yönetme 

sorumluluğu verir. 

24 
(%12,0) 

45 
(%22,5) 

18 
(%9,0) 

95 
(%47,5) 

18 
(%9,0) 

3,190 1,229 

Kurumunuz çalışanlara 

kendi işlerinde, kendi 

kararlarını 

alabilecekleri bir 

çalışma ortamı sağlar. 

33 
(%16,5) 

69 
(%34,5) 

35 
(%17,5) 

46 
(%23,0) 

17 
(%8,5) 

2,725 1,227 

Kurumunuz yaptığı 

işleri sürekli olarak 

diğer kurumlarla 

kıyaslar. 

26 
(%13,0) 

63 
(%31,5) 

38 
(%19,0) 

52 
(%26,0) 

21 
(%10,5) 

2,895 1,229 

Kurumunuz faaliyet 

gösterilen ana bölgenin 

dışında, faaliyet alanı 

ile ilgili yeni projeler 

gerçekleştirir. 

31 
(%15,5) 

82 
(%41,0) 

40 
(%20,0) 

37 
(%18,5) 

10 
(%5,0) 

2,565 1,109 

Kurumunuz tarafından 

iç girişimcilik ruhuna 

sahip olan çalışanlara 

57 
(%28,5) 

69 
(%34,5) 

28 
(%14,0) 

33 
(%16,5) 

13 
(%6,5) 2,380 1,238 
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gerekli olanaklar 

sunulmaktadır 
Kurumunuzun sunmuş 

olduğu olanaklar kurum 

çalışanlarının internet 

okuryazarlığını olumlu 

yönde etkilemektedir. 

45 
(%22,5) 

54 
(%27,0) 

39 
(%19,5) 

47 
(%23,5) 

15 
(%7,5) 

2,665 1,265 

Kurumunuz politikası 

iç girişimcilik 

faaliyetlerini olumlu 

yönde etkilemektedir 

47 
(%23,5) 

64 
(%32,0) 

36 
(%18,0) 

39 
(%19,5) 

14 
(%7,0) 

2,545 1,239 

 

  

“Kurumunuz hizmetleri, hizmet süreç ve sistemlerini farklılaştırır.” ifadesineçalışanların 

%9,0’ı kesinlikle katılmıyorum, %26,0’ı katılmıyorum, %31,0’ı kararsızım, %29,0’ı 

katılıyorum, %5,0’ı kesinlikle katılıyorum yanıtını vermiştir. “Kurumunuz hizmetleri, 

hizmet süreç ve sistemlerini farklılaştırır.” ifadesine katılım orta düzeydedir.  

“Kurumunuz her bir birime, kendi içinde faaliyetlerini yönetme sorumluluğu verir.” 

ifadesineçalışanların %12,0’ı kesinlikle katılmıyorum, %22,5’i katılmıyorum, %9,0’ı 

kararsızım, %47,5’i katılıyorum, %9,0’ı kesinlikle katılıyorum yanıtını vermiştir. 

“Kurumunuz her bir birime, kendi içinde faaliyetlerini yönetme sorumluluğu verir.” 

ifadesine katılım orta düzeydedir. “Kurumunuz tarafından iç girişimcilik ruhuna sahip 

olan çalışanlara gerekli olanaklar sunulmaktadır.” ifadesineçalışanların %28,5’i 

kesinlikle katılmıyorum, %34,5’i katılmıyorum, %14,0’ı kararsızım, %16,5’i 

katılıyorum, %6,5’i kesinlikle katılıyorum yanıtını vermiştir. “Kurumunuz tarafından iç 

girişimcilik ruhuna sahip olan çalışanlara gerekli olanaklar sunulmaktadır.” ifadesine 

katılım orta düzeydedir. “Kurumunuz politikası iç girişimcilik faaliyetlerini olumlu 

yönde etkilemektedir.” ifadesineçalışanların %23,5’i kesinlikle katılmıyorum, %32,0’ı 

katılmıyorum, %18,0’ı kararsızım, %19,5’i katılıyorum, %7,0’ı kesinlikle katılıyorum 

yanıtını vermiştir. “Kurumunuz politikası iç girişimcilik faaliyetlerini olumlu yönde 

etkilemektedir.” ifadesine katılım orta düzeydedir. 

İç girişimcilik ruhuna sahip olan çalışanlara gerekli olanaklar sunulduğuna, kurum 

politikalarının iç girişimcilik faaliyetlerini olumlu etkilediğine,  kurumun faaliyet 

gösterdiği ana bölgenin dışında, faaliyet alanı ile ilgili yeni projeler gerçekleştirdiğine 
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dair görüşlere katılım en düşük iken, kurumun yaptığı işleri sürekli diğer kurumlarla 

karşılaştırdığına, kurumun hizmet süreç ve sistemlerini farklılaştırdığına, kurumun her 

bir birimine kendi faaliyetlerini yönetme sorumluluğu verdiğine dair görüşlere katılım 

en yüksektir. 

 

4.4. Araştırma Hipotezlerinin Test Edilmesi 

 

Bu bölümde çalışmanın amacına uygun olarak araştırmacı tarafından belirlenen 

hipotezlerin uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak test edilmesine yer verilmiştir. 

İnovasyon ve girişimcilik ölçeklerinin toplanabilirlik özelliklerini kullanmadan önce 

katılımcılar tarafından yanıtsız bırakılan maddelerin istatistiksel testlerde veri kaybına 

neden olmaması ve ortalamayı değiştirmemesi için kayıp veriler ilgili maddenin 

ortalamasına göre tekrar edilmiştir (Replace Missing Values With Series Mean). Kayıp 

veriler ortalama ile tekrar edildikten sonra her bir ölçekten elde edilen toplam puanların 

ortalaması alınarak ölçek ortalama skorları elde edilmiştir.  

Maliye ve TÜİKayrımı baz alınarak çalışanların inovasyon algıları ve girişimcilik 

tutumları arasındaki ilişkiler Korelasyon analizi ile incelenmiştir.Korelasyon analizi, iki 

değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi test etmek ve eğer bir  ilişki sözkonusu ise ilişkinin 

derecesini ölçmek için kullanılan istatistiksel yöntemdir. Uygulanan korelasyon analizi 

sonucunda, doğrusal ilişki olup olmadığı ve varsa bu ilişkinin derecesi -1 ile 1 arasında 

değerler alan Pearson Korelasyon katsayısı (푟)  

0,000≤	푟	<0,250 ise ilişkinin çok zayıf 

0,260≤	푟	<0,490 ise ilişkinin zayıf  

0,500≤	푟	<0,690 ise ilişkinin orta derecede  

0,700≤	푟	<0,890 ise ilişkinin yüksek  

0,900≤	푟	<1,000 ise ilişkinin çok yüksek o 

olarak değerlendirilmektedir (Kalaycı (2008 s. 116). 푟’nin negatif olması ilişkinin ters 

yönlü pozitif olması ise ilişkinin paralel yönlü olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca 

Maliye ve TÜİKayrımı baz alınarak çalışanların inovasyon algılarının girişimcilik 

tutumları üzerine etkisi Basit Doğrusal Regresyon Analizi ile sınanmıştır. 

Maliye ve TÜİK ayrımı baz alınarak ölçeklerin ortalama skorlarının cinsiyet, yaş, 

eğitim durumu ve mesleki kıdeme göre karılaştırmasına yer verilmiştir. İki kategoriye 
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sahip demografik değişkene (Ör: cinsiyet) göre karşılaştırmalar Bağımsız Örneklem T 

Testi, ikiden fazla kategoriye sahip demografik değişkene (Ör: yaş, mesleki kıdem) göre 

karşılaştırmalar ise Tek Yönlü Varyans Analizi ile yapılmıştır.  

 

Tablo 4.8. İnovasyon ve girişimcilik arasındaki ilişki katsayıları 

 İnovasyon 

 

Girişimcilik 

Kamu 

(Maliye+TÜİK) 

İnovasyon 

 

r 1 ,849** 
Sig.  ,000 
N 200 200 

Girişimcilik r ,849** 1 
Sig. ,000  

N 200 200 

Maliye İnovasyon 

 

r 1 ,845** 
Sig.  ,000 
N 100 100 

Girişimcilik r ,845** 1 
Sig. ,000  

N 100 100 

TÜİK İnovasyon 

 

r 1 ,856** 
Sig.  ,000 
N 100 100 

Girişimcilik r ,856** 1 
Sig. ,000  

N 100 100 

 
 

Araştırmanın birinci hipotezinin testi için gerekli olan çıktılar Tablo 4.8’de 

sunulmuştur.  

Kamu çalışanlarının inovasyon algılarının girişimcilik tutumları arasındaki ilişkiyi 

belirten r=0,849 korelasyon katsayısı 0,01 önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (Sig.=0,000<0,01). Yani kamu kurumlarında çalışanların inovasyon 

algıları ile girişimcilik tutumları arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişki olup, inovasyon 
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algıları arttıkça girişimcilik tutumları da artmaktadır. Bu durumda H1 hipotezi kabul 

edilmiştir. 

Maliye çalışanlarının inovasyon algıları ile girişimcilik tutumları arasındaki 

ilişkiyi belirten r=0,845 korelasyon katsayısı 0,01 önem düzeyinde istatistiksel olarak 

anlamlı bulunmuştur (Sig.=0,000<0,01). Maliye’de çalışanların inovasyon algıları ile 

girişimcilik tutumları arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişki olup, Maliye çalışanlarının 

inovasyon algıları arttıkça girişimcilik tutumları da artmaktadır. Bu durumda H1-a 

hipotezi kabul edilmiştir. 

TÜİK çalışanlarının inovasyon algıları ile girişimcilik tutumları arasındaki ilişkiyi 

belirten r=0,856 korelasyon katsayısı 0,01 önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmuştur (Sig.=0,000<0,01). TÜİK’te çalışanların inovasyon algıları ile girişimcilik 

tutumları arasında pozitif yönlü güçlü bir ilişki olup, TÜİK çalışanlarının inovasyon 

algıları arttıkça girişimcilik tutumlarının da arttığı gözlenmiştir.  Bu durumda H1-b 

hipotezi kabul edilmiştir. 

 

Tablo 4.9.İnovasyon algısının girişimcilik üzerine etkisi, Regresyon Analizi 

 
 Katsayılar Model 

Özeti 

ANOVA 

 Standartlaştırılmamış 

Katsayılar 

t Sig. R2 F Sig. 

β Std. Error 

Kamu Sabit 0,149 0,119 1,252 0,212 0,721 510,674 0,000 

İnovasyon 0,881 0,039 22,598 0,000 

Maliye Sabit 0,059 0,175 0,337 0,737 0,711 

 

244,044 0,000 

İnovasyon 0,928 0,059 15,622 0,000 

TÜİK Sabit 0,192 0,163 1,179 0,241 0,731 269,712 0,000 

İnovasyon 0,853 0,052 16,423 0,000 
 

Araştırmanın ikinci hipotezinin testi için gerekli olan çıktılar Tablo 4.9’da sunulmuştur.  

Kamu çalışanlarının inovasyon algılarının girişimcilik tutumları üzerindeki 

etkisini belirlemek amacı ile tahmin edilen regresyon modeli 0,01 önem düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F=510,674, Sig.=0,000<0,010). Bu durumda 

H2 hipotezi kabul edilmiştir. Kamu çalışanlarının inovasyon algıları 1 birim arttığında 

girişimcilik tutumları 0,881 birim artmaktadır (β=0,881). Kamu çalışanlarında 

girişimcilik tutumunun %72,1’i inovasyon algısı tarafından açıklanmaktadır (R2=0,721).  
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Maliye çalışanlarının inovasyon algılarının girişimcilik tutumları üzerindeki 

etkisini belirlemek amacı ile tahmin edilen regresyon modeli 0,01 önem düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F=244,044, Sig.=0,000<0,010). Bu durumda 

H2-a hipotezi kabul edilmiştir. Maliye çalışanlarının inovasyon algıları 1 birim arttığında 

girişimcilik tutumları 0,928 birim artmaktadır (β=0,928). Maliye çalışanlarında 

girişimcilik tutumunun %71,1’i inovasyon algısı tarafından açıklanmaktadır (R2=0,711).  

TÜİK çalışanlarının inovasyon algılarının girişimcilik tutumları üzerindeki 

etkisini belirlemek amacı ile tahmin edilen regresyon modeli 0,01 önem düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (F=269,712, Sig.=0,000<0,010). Bu durumda 

H2-b hipotezi kabul edilmiştir. TÜİK çalışanlarının inovasyon algıları 1 birim arttığında 

girişimcilik tutumları 0,853 birim artmaktadır (β=0,853). TÜİK çalışanlarında 

girişimcilik tutumunun %73,1’i inovasyon algısı tarafından açıklanmaktadır (R2=0,731).  

 

 
Tablo 4.10. İnovasyon algısının kuruma göre farklılaşmasına ilişkin t testi 

 Kurum N 푿 SS t Sig. 

İnovasyon Maliye 100 2,822 0,835 -1,314 0,171 

TÜİK 100 2,995 0,938 

 

Araştırmanın üçüncü hipotezinin testi için gerekli olan çıktılar Tablo 4.10’da 

sunulmuştur.  Maliye çalışanlarının inovasyon algılarına ilişkin ortalama skor 

2,822±0,835 iken TÜİK çalışanlarının ortalama skoru 2,995±0,938 olarak elde 

edilmiştir. Ortalamalar arasındaki farka ilişkin hesaplanan test istatistik değeri t=-1,314 

olarak elde edilmiş olup Maliye ve TÜİK çalışanlarının inovasyon algılarına ilişkin 

ortalama skorlar arasındaki fark 0,05 önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (Sig.=0,171>0,05). Bu durumda H3 hipotezi ret edilmiştir. İlgili grafiksel 

gösterim Şekil 4.6’da verilmiştir.Yani Maliye ve TÜİK çalışanlarının inovasyon algıları 

benzer düzeydedir.  



98 
 

 

Şekil 4.6. Kuruma göre inovasyon 

 

Tablo 4.11. Girişimcilik tutumları kuruma göre farklılaşmasına ilişkin t tesi 

 Kurum N 푿 SS t Sig. 

Girişimcilik Maliye 100 2,678 0,917 -0,514 0,608 

TÜİK 100 2,746 0,934 

 

Araştırmanın dördüncü hipotezinin testi için gerekli olan çıktılar Tablo 4.11’de 

sunulmuştur. Maliye çalışanlarının girişimcilik tutumlarına ilişkin ortalama skor 

2,678±0,917 iken TÜİK çalışanlarının ortalama skoru 2,746±0,934 olarak elde 

edilmiştir. Ortalamalar arasındaki farka ilişkin hesaplanan test istatistik değeri t=-0,514 

olarak elde edilmiş olup Maliye ve TÜİK çalışanlarının girişimcilik tutumlarına ilişkin 

ortalama skorlar arasındaki fark 0,05 önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı 

bulunmamıştır (Sig.=0,608>0,05). Bu durumda H4 hipotezi ret edilmiştir.Yani Maliye 

ve TÜİK çalışanlarının girişimcilik tutumları benzer düzeydedir. İlgili grafiksel 

gösterim Şekil 4.7’de verilmiştir. 
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Şekil 4.7. Kuruma göre girişimcilik 

 

Tablo 4.12. İnovasyon algısının cinsiyete göre farklılaşmasına ilişkin t tesi 

 Cinsiyet N 푿 SS t Sig. 

Kamu Erkek 114 2,874 0,916 -0,624 0,534 

Kadın 86 2,954 0,858 

Maliye Erkek 64 2,836 0,875 0,219 0,827 

Kadın 36 2,798 0,770 

TÜİK Erkek 50 2,924 0,972 -0,759 0,450 

Kadın 50 3,066 0,907 

 

Araştırmanın beşinci hipotezinin testi için gerekli olan çıktılar Tablo 4.12’de 

sunulmuştur. 

Kamudaki erkek çalışanların inovasyon algılarına ilişkin ortalama skorları 

2,874±0,916 iken kamudaki kadın çalışanların ortalama skoru 2,954±0,858 olarak elde 

edilmiş olup ortalamalar arası gözlenen matematiksel fark 0,05 önem düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur (Sig.=0,534>0,05). Bu durumda H5 hipotezi 

ret edilmiştir.Yani, kamudaki erkek ve kadın çalışanların inovasyon algıları benzer 

düzeydedir.  

 Maliyedeki erkek çalışanların inovasyon algılarına ilişkin ortalama skorları 

2,836±0,875 iken Maliyedeki kadın çalışanların ortalama skoru 2,798±0,770 olarak elde 

2,64 2,66 2,68 2,7 2,72 2,74 2,76
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edilmiş olup ortalamalar arası gözlenen matematiksel fark 0,05 önem düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur (Sig.=0,827>0,05). Bu durumda H5-a hipotezi 

ret edilmiştir.Yani, Maliyedeki erkek ve kadın çalışanların inovasyon algıları benzer 

düzeydedir.  

TÜİK’teki erkek çalışanların inovasyon algılarına ilişkin ortalama skorları 

2,924±0,972 iken TÜİK’teki kadın çalışanların ortalama skoru 3,066 ±0,907 olarak elde 

edilmiş olup ortalamalar arası gözlenen matematiksel fark 0,05 önem düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur (Sig.=0,450>0,05). Bu durumda H5-b hipotezi 

ret edilmiştir.Yani, TÜİK’teki erkek ve kadın çalışanların inovasyon algıları benzer 

düzeydedir. 

 

Şekil 4.8. Cinsiyete göre kurum bazında inovasyon 

 

Tablo 4.13. Girişimcilik tutumunun cinsiyete göre farklılaşmasına ilişkin t tesi 

 Cinsiyet N 푿 SS t Sig. 

Kamu Erkek 114 2,657 0,971 -0,959 0,339 

Kadın 86 2,784 0,857 

Maliye Erkek 64 2,701 0,948 0,324 

 

0,747 

 Kadın 36 2,638 0,872 

TÜİK Erkek 50 2,602 1,007 -1,545 0,126 

Kadın 50 2,889 0,840 
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Araştırmanın altıncı hipotezinin testi için gerekli olan çıktılar Tablo 4.13’de 

sunulmuştur. 

Kamudaki erkek çalışanların girişimcilik tutumlarına ilişkin ortalama skorları 

2,657±0,971 iken kamudaki kadın çalışanların ortalama skoru 2,784±0,857 olarak elde 

edilmiş olup ortalamalar arası gözlenen matematiksel fark 0,05 önem düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur (Sig.=0,339>0,05). . Bu durumda H6 hipotezi 

ret edilmiştir.Yani, kamudaki erkek ve kadın çalışanların girişimcilik tutumları benzer 

düzeydedir 

Maliyedeki erkek çalışanların girişimcilik tutumlarına ilişkin ortalama skorları 

2,701±0,948 iken Maliyedeki kadın çalışanların ortalama skoru 2,638±0,872 olarak elde 

edilmiş olup ortalamalar arası gözlenen matematiksel fark 0,05 önem düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur (Sig.=0,747>0,05). Bu durumda H6-a hipotezi 

ret edilmiştir.Yani, Maliyedeki erkek ve kadın çalışanların girişimcilik tutumları benzer 

düzeydedir.  

TÜİK’te ki erkek çalışanların girişimcilik tutumlarına ilişkin ortalama skorları 

2,602±1,007 iken TÜİK’te ki kadın çalışanların ortalama skoru 2,889±0,840 olarak elde 

edilmiş olup ortalamalar arası gözlenen matematiksel fark 0,05 önem düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur (Sig.=0,126>0,05). Bu durumda H6-b hipotezi 

ret edilmiştir.Yani, TÜİK’teki erkek ve kadın çalışanların girişimcilik tutumları benzer 

düzeydedir.  

 

Şekil 4.9. Cinsiyete göre kurum bazında girişimcilik 
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Tablo 4.14. İnovasyon algısının yaşa göre farklılaşmasına ilişkin ANOVA tesi 

 Yaş N 푿 SS F Sig. 

Kamu 25 yaş ve altı 10 2,473 0,609 

2,341 0,075 

26-35 yaş 

arası 
100 2,808 0,824 

36-45 yaş 

arası 
44 3,119 1,031 

46 yaş ve 

üzeri 
46 3,021 0,892 

Maliye 25 yaş ve altı 7 2,523 0,588 

2,419 

 

0,071 

 

26-35 yaş 

arası 
46 2,666 0,657 

36-45 yaş 

arası 
17 3,239 1,153 

46 yaş ve 

üzeri 
30 2,895 0,859 

TÜİK 25 yaş ve altı 3 2,355 0,778 1,000 0,396 

26-35 yaş 

arası 
54 2,928 0,933 

36-45 yaş 

arası 
27 3,044 0,962 

46 yaş ve 

üzeri 
16 3,258 0,933 

 

Araştırmanın yedinci hipotezinin testi için gerekli olan çıktılar Tablo 4.14’de 

sunulmuştur. 

25 yaşında ve daha küçük olan kamu çalışanların inovasyon algılarına ilişkin 

ortalama skorları 2,473±0,609 iken 26-35 yaş arası çalışanların ortalama skoru 

2,808±0,824, 36-45 yaş arası çalışanların ortalama skoru 3,119±1,031, 46 yaşında ve 

daha büyük olan çalışanların ortalama skoru ise 3,021±0,892 olarak elde edilmiştir. 

Ortalamalar arası gözlenen matematiksel fark 0,05 önem düzeyinde istatistiksel olarak 
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anlamsız bulunmuştur  (Sig.=0,075>0,05). Bu durumda H7 hipotezi ret edilmiştir.Yani, 

kamu çalışanlarının yaşı inovasyon algılarında farklılık oluşturmamakta ve her yaş 

grubundan çalışanların inovasyon algıları orta düzeydedir.  

25 yaşında ve daha küçük olan Maliye çalışanların inovasyon algılarına ilişkin 

ortalama skorları 2,523±0,588 iken 26-35 yaş arası çalışanların ortalama skoru 

2,666±0,657, 36-45 yaş arası çalışanların ortalama skoru 3,239±1,153, 46 yaşında ve 

daha büyük olan çalışanların ortalama skoru ise 2,895±0,859 olarak elde edilmiştir. 

Ortalamalar arası gözlenen matematiksel fark 0,05 önem düzeyinde istatistiksel olarak 

anlamsız bulunmuştur  (Sig.=0,071>0,05). Bu durumda H7-a hipotezi ret edilmiştir.Yani, 

Maliye çalışanlarının yaşı inovasyon algılarında farklılık oluşturmamakta ve her yaş 

grubundan Maliye çalışanlarının inovasyon algıları orta düzeydedir.  

25 yaşında ve daha küçük olan TÜİK çalışanlarının inovasyon algılarına ilişkin 

ortalama skorları 2,355±0,778 iken 26-35 yaş arası çalışanların ortalama skoru 

2,928±0,933, 36-45 yaş arası çalışanların ortalama skoru 3,044±0,962, 46 yaşında ve 

daha büyük olan çalışanların ortalama skoru ise 3,258±0,933 olarak elde edilmiştir. 

Ortalamalar arası gözlenen matematiksel fark 0,05 önem düzeyinde istatistiksel olarak 

anlamsız bulunmuştur  (Sig.=0,396>0,05). Bu durumda H7-b hipotezi ret edilmiştir.Yani, 

TÜİK çalışanlarının yaşı inovasyon algılarında farklılık oluşturmamakta ve her yaş 

grubundan TÜİK çalışanlarının inovasyon algıları orta düzeydedir.  

 

Şekil 4.10. Yaşa göre kurum bazında inovasyon 
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Tablo 4.15. Girişimcilik tutumunun yaşa göre farklılaşmasına ilişkin ANOVA testi 

 Yaş N 푿 SS F Sig. 

Kamu 25 yaş ve altı 10 2,360 0,611 

1,813 0,146 

26-35 yaş 

arası 
100 2,631 0,845 

36-45 yaş 

arası 
44 2,959 1,053 

46 yaş ve 

üzeri 
46 2,729 0,984 

Maliye 25 yaş ve altı 7 2,419 0,556 

2,925 0,038 

26-35 yaş 

arası 
46 2,558 0,762 

36-45 yaş 

arası 
17 3,254 1,229 

46 yaş ve 

üzeri 
30 2,597 0,914 

TÜİK 25 yaş ve altı 3 2,422 0,844 

0,692 0,559 

26-35 yaş 

arası 
54 2,693 0,912 

36-45 yaş 

arası 
27 2,772 0,900 

46 yaş ve 

üzeri 
16 2,975 1,092 

 

Araştırmanın sekizinci hipotezinin testi için gerekli olan çıktılar Tablo 4.15’de 

sunulmuştur. 

25 yaşında ve daha küçük olan kamu çalışanların girişimcilik tutumlarına ilişkin 

ortalama skorları 2,360±0,611 iken 26-35 yaş arası çalışanların ortalama skoru 

2,631±0,845, 36-45 yaş arası çalışanların ortalama skoru 2,959±1,053, 46 yaşında ve 

daha büyük olan çalışanların ortalama skoru ise 2,729±0,984 olarak elde edilmiştir. 

Ortalamalar arası gözlenen matematiksel fark 0,05 önem düzeyinde istatistiksel olarak 



105 
 

anlamsız bulunmuştur  (Sig.=0,146>0,05). Bu durumda H8 hipotezi ret edilmiştir.Yani, 

kamu çalışanlarının yaşı girişimcilik tutumlarında farklılık oluşturmamakta ve her yaş 

grubundan çalışanların girişimcilik tutumları orta düzeydedir. 

25 yaşında ve daha küçük olan Maliye çalışanların girişimcilik tutumlarına ilişkin 

ortalama skorları 2,419±0,556 iken 26-35 yaş arası çalışanların ortalama skoru 

2,558±0,762, 36-45 yaş arası çalışanların ortalama skoru 3,254±1,229, 46 yaşında ve 

daha büyük olan çalışanların ortalama skoru ise 2,597±0,914 olarak elde edilmiştir. 

Ortalamalar arası gözlenen matematiksel fark 0,05 önem düzeyinde istatistiksel olarak 

da anlamlı bulunmuştur  (Sig.=0,038<0,05). Bu durumda H8-a hipotezi kabul 

edilmiştir.Yani, Maliye çalışanlarının yaşı girişimcilik tutumlarında farklılık 

oluşturmaktadır. Farklılığı oluşturan yaş grubunu belirlemek için Post-Hoc testlerinden 

LSD uygulanmış ve LSD sonucunda 36-45 yaş arasındaki Maliye çalışanlarının 

girişimcilik tutumları diğer yaş grubundakilere göre daha yüksek gözlenmiştir.   

25 yaşında ve daha küçük olan TÜİK çalışanlarının girişimcilik tutumlarına ilişkin 

ortalama skorları 2,422±0,844 iken 26-35 yaş arası çalışanların ortalama skoru 

2,693±0,912, 36-45 yaş arası çalışanların ortalama skoru 2,772±0,900, 46 yaşında ve 

daha büyük olan çalışanların ortalama skoru ise 2,975±1,092 olarak elde edilmiştir. 

Ortalamalar arası gözlenen matematiksel fark 0,05 önem düzeyinde istatistiksel olarak 

anlamsız bulunmuştur  (Sig.=0,559>0,05). Bu durumda H8-b hipotezi ret edilmiştir.Yani, 

TÜİK çalışanlarının yaşı girişimcilik tutumlarında farklılık oluşturmamakta ve her yaş 

grubundan TÜİK çalışanlarının girişimcilik tutumları orta düzeydedir.  
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Şekil 4.11. Yaşa göre kurum bazında girişimcilik 

 

Tablo 4.16. İnovasyon algısının eğitim durumuna göre farklılaşmasına ilişkin ANOVA 

testi 

 Eğitim 

Durumu 

N 푿 SS F Sig. 

Kamu 

 

Yüksekokul 40 3,070 0,944 

4,123 0,018 Lisans 131 2,785 0,842 

Lisansüstü 29 3,246 0,931 

Maliye 

 

Yüksekokul 12 2,894 1,005 

4,792 0,010 Lisans 73 2,693 0,742 

Lisansüstü 15 3,395 0,925 

TÜİK Yüksekokul 28 3,145 0,925 

0,710 0,494 Lisans 58 2,901 0,947 

Lisansüstü 14 3,085 0,945 

 

Araştırmanın dokuzuncu hipotezinin testi için gerekli olan çıktılar Tablo 4.16’da 

sunulmuştur. Doktora mezunu 1 kişi olduğundan ve 1 kişilik bir gruptan standart sapma 

hesaplanmayacağından istatistiksel değerlendirmede doktora mezunu olan bir kişi 

yüksek lisansa dâhil edilmiş ve yeni grubun ismi lisansüstü mezunu olarak alınmıştır.  
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Yüksekokul mezunu olan kamu çalışanların inovasyon algılarına ilişkin ortalama 

skorları 3,070±0,944 iken lisans mezunu çalışanların ortalama skoru 2,785±0,842, 

lisansüstü mezunu çalışanların ortalama skoru 3,246±0,931 olarak elde edilmiştir. 

Ortalamalar arası gözlenen matematiksel fark 0,05 önem düzeyinde istatistiksel olarak 

da anlamlı bulunmuştur  (Sig.=0,018<0,05). Bu durumda H9 hipotezi kabul 

edilmiştir.Yani, kamu çalışanlarının eğitim durumları inovasyon algılarında farklılık 

oluşturmaktadır. Farklılığa neden olan eğitim düzeyini belirlemek için Post-Hoc 

testlerinden LSD uygulanmış ve LSD sonucunda lisans mezunu olan çalışanların 

inovasyon algılarının lisansüstü mezunlarına göre daha düşük olduğu saptanmıştır.  

Yüksekokul mezunu olan Maliye çalışanların inovasyon algılarına ilişkin ortalama 

skorları 2,894±1,005 iken lisans mezunu çalışanların ortalama skoru 2,693±0,742, 

lisansüstü mezunu çalışanların ortalama skoru 3,395±0,925 olarak elde edilmiştir. 

Ortalamalar arası gözlenen matematiksel fark 0,05 önem düzeyinde istatistiksel olarak 

da anlamlı bulunmuştur  (Sig.=0,010<0,05). Bu durumda H9-a hipotezi kabul 

edilmiştir.Yani, Maliye çalışanlarının eğitim durumları inovasyon algılarında farklılık 

oluşturmaktadır. Farklılığa neden olan eğitim düzeyini belirlemek için Post-Hoc 

testlerinden LSD uygulanmış ve LSD sonucunda lisans mezunu olan Maliye 

çalışanların inovasyon algılarının lisansüstü mezunlarına göre daha düşük olduğu 

saptanmıştır.  

Yüksekokul mezunu olan TÜİK çalışanların inovasyon algılarına ilişkin ortalama 

skorları 3,145±0,925 iken lisans mezunu çalışanların ortalama skoru 2,901±0,947, 

lisansüstü mezunu çalışanların ortalama skoru 3,085±0,945 olarak elde edilmiştir. 

Ortalamalar arası gözlenen matematiksel fark 0,05 önem düzeyinde istatistiksel olarak 

anlamsız bulunmuştur  (Sig.=0,494>0,05). Bu durumda H9-b hipotezi ret edilmiştir.Yani, 

TÜİK çalışanlarının eğitim durumları inovasyon algılarında farklılık oluşturacak bir 

etken değildir.  

 



108 
 

 

Şekil 4.12. Eğitim durumuna göre kurum bazında inovasyon 

 

Tablo 4.17. Girişimcilik algısının eğitim durumuna göre farklılaşmasına ilişkin t tesi 

 Eğitim 

Durumu 

N 푿 SS F Sig. 

Kamu 

 

Yüksekokul 40 2,853 0,936 

3,639 0,028 Lisans 131 2,593 0,904 

Lisansüstü 29 3,055 0,912 

Maliye 

 

Yüksekokul 12 2,638 0,941 

4,397 0,015 Lisans 73 2,557 0,867 

Lisansüstü 15 3,302 0,947 

TÜİK Yüksekokul 28 2,945 0,935 

1,033 0,360 Lisans 58 2,639 0,956 

Lisansüstü 14 2,790 0,825 

 

Araştırmanın onuncu hipotezinin testi için gerekli olan çıktılar Tablo 4.17’de 

sunulmuştur. 

Yüksekokul mezunu olan kamu çalışanların girişimcilik tutumlarına ilişkin 

ortalama skorları 2,853±0,936 iken lisans mezunu çalışanların ortalama skoru 

2,593±0,904, lisansüstü mezunu çalışanların ortalama skoru 3,055±0,912 olarak elde 

edilmiştir. Ortalamalar arası gözlenen matematiksel fark 0,05 önem düzeyinde 
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istatistiksel olarak da anlamlı bulunmuştur  (Sig.=0,028<0,05). Bu durumda H10 

hipotezi kabul edilmiştir.Yani, kamu çalışanlarının eğitim durumları girişimcilik 

tutumlarında farklılık oluşturmaktadır. Farklılığa neden olan eğitim düzeyini belirlemek 

için Post-Hoc testlerinden LSD uygulanmış ve LSD sonucunda lisans mezunu olan 

çalışanların girişimcilik tutumlarının lisansüstü mezunlarına göre daha düşük olduğu 

saptanmıştır.  

Yüksekokul mezunu olan Maliye çalışanların girişimcilik tutumlarına ilişkin 

ortalama skorları 2,638±0,941 iken lisans mezunu çalışanların ortalama skoru 

2,557±0,867, lisansüstü mezunu çalışanların ortalama skoru 3,302±0,947 olarak elde 

edilmiştir. Ortalamalar arası gözlenen matematiksel fark 0,05 önem düzeyinde 

istatistiksel olarak da anlamlı bulunmuştur  (Sig.=0,015<0,05). Bu durumda H10-a 

hipotezi kabul edilmiştir.Yani, Maliye çalışanlarının eğitim durumları girişimcilik 

tutumlarında farklılık oluşturmaktadır. Farklılığa neden olan eğitim düzeyini belirlemek 

için Post-Hoc testlerinden LSD uygulanmış ve LSD sonucunda lisans mezunu olan 

Maliye çalışanların girişimcilik tutumlarının lisansüstü mezunlarına göre daha düşük 

olduğu saptanmıştır.  

Yüksekokul mezunu olan TÜİK çalışanların girişimcilik tutumlarına ilişkin 

ortalama skorları 2,945±0,935 iken lisans mezunu çalışanların ortalama skoru 

2,639±0,956, lisansüstü mezunu çalışanların ortalama skoru 2,790±0,825 olarak elde 

edilmiştir. Ortalamalar arası gözlenen matematiksel fark 0,05 önem düzeyinde 

istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur  (Sig.=0,360>0,05). Bu durumda H10-b hipotezi 

ret edilmiştir.Yani, TÜİK çalışanlarının eğitim durumları girişimcilik tutumlarında 

farklılık oluşturacak bir etken değildir.  
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Şekil 4.13. Eğitim durumuna göre kurum bazında girişimcilik 

 

Tablo 4.18. İnovasyon algısının mesleki kıdeme göre farklılaşmasına ilişkin ANOVA 

testi 

 Mesleki 

Kıdem 

N 푿 SS F Sig. 

Kamu 

 

1-5 yıl arası 66 2,708 0,753 

2,584 0,078 6-10 yıl arası 44 2,978 0,923 

11 yıl ve üzeri 90 3,022 0,948 

Maliye 

 

1-5 yıl arası 41 2,640 0,639 

2,246 0,111 6-10 yıl arası 15 2,755 0,793 

11 yıl ve üzeri 44 3,015 0,974 

TÜİK 1-5 yıl arası 25 2,818 0,915 

0,629 0,535 6-10 yıl arası 29 3,094 0,976 

11 yıl ve üzeri 46 3,029 0,933 

 

Araştırmanın on birinci hipotezinin testi için gerekli olan çıktılar Tablo 4.18’de 

sunulmuştur.  

1-5 yıl arası mesleki kıdemi olan kamu çalışanların inovasyon algılarına ilişkin 

ortalama skorları 2,708±0,753 iken 6-10 yıl arası mesleki kıdeme sahip olan çalışanların 

ortalama skoru 2,978±0,923, 11 yıl ve daha fazla mesleki kıdeme sahip olan çalışanların 
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ortalama skoru ise 3,022±0,948 olarak elde edilmiştir. Ortalamalar arası gözlenen 

matematiksel fark 0,05 önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur  

(Sig.=0,078>0,05). Bu durumda H11 hipotezi ret edilmiştir. Yani, kamu çalışanlarının 

mesleki kıdemleri inovasyon algılarında farklılık oluşturmamaktadır. 

1-5 yıl arası mesleki kıdemi olan Maliye çalışanların inovasyon algılarına ilişkin 

ortalama skorları 2,640±0,639 iken 6-10 yıl arası mesleki kıdeme sahip olan çalışanların 

ortalama skoru 2,755±0,793, 11 yıl ve daha fazla mesleki kıdeme sahip olan çalışanların 

ortalama skoru ise 3,015±0,974 olarak elde edilmiştir. Ortalamalar arası gözlenen 

matematiksel fark 0,05 önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur  

(Sig.=0,111>0,05). Bu durumda H11-a hipotezi ret edilmiştir.Yani, Maliye çalışanlarının 

mesleki kıdemleri inovasyon algılarında farklılık oluşturmamaktadır.  

1-5 yıl arası mesleki kıdemi olan TÜİK çalışanların inovasyon algılarına ilişkin 

ortalama skorları 2,818±0,915 iken 6-10 yıl arası mesleki kıdeme sahip olan çalışanların 

ortalama skoru 3,094±0,976, 11 yıl ve daha fazla mesleki kıdeme sahip olan çalışanların 

ortalama skoru ise 3,029±0,933 olarak elde edilmiştir. Ortalamalar arası gözlenen 

matematiksel fark 0,05 önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur  

(Sig.=0,535>0,05). Bu durumda H11-b hipotezi ret edilmiştir.Yani, TÜİK çalışanlarının 

mesleki kıdemleri inovasyon algılarında farklılık oluşturmamaktadır.  

 

Şekil 4.14. Mesleki kıdeme göre kurum bazında inovasyon 
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Tablo 4.19. Girişimcilik tutumunun mesleki kıdeme göre farklılaşmasına ilişkin 

ANOVA sonuçları 

 Mesleki 

Kıdem 

N 푿 SS F Sig. 

Kamu 

 

1-5 yıl arası 66 2,520 0,748 

2,384 0,095 6-10 yıl arası 44 2,883 0,931 

11 yıl ve üzeri 90 2,769 1,018 

Maliye 

 

1-5 yıl arası 41 2,507 0,717 

1,268 0,286 6-10 yıl arası 15 2,862 0,906 

11 yıl ve üzeri 44 2,775 1,069 

TÜİK 1-5 yıl arası 25 2,541 0,811 

0,973 0,382 6-10 yıl arası 29 2,894 0,959 

11 yıl ve üzeri 46 2,763 0,979 

 

Araştırmanın on ikinci hipotezinin testi için gerekli olan çıktılar Tablo 4.19’da 

sunulmuştur.  

1-5 yıl arası mesleki kıdemi olan kamu çalışanların girişimcilik tutumlarına ilişkin 

ortalama skorları 2,520±0,748 iken 6-10 yıl arası mesleki kıdeme sahip olan çalışanların 

ortalama skoru 2,883±0,931, 11 yıl ve daha fazla mesleki kıdeme sahip olan çalışanların 

ortalama skoru ise 2,769±1,018 olarak elde edilmiştir. Ortalamalar arası gözlenen 

matematiksel fark 0,05 önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur  

(Sig.=0,095>0,05). Bu durumda H12 hipotezi ret edilmiştir.Yani, kamu çalışanlarının 

mesleki kıdemleri girişimcilik algılarında farklılık oluşturmamaktadır.  

1-5 yıl arası mesleki kıdemi olan Maliye çalışanların girişimcilik tutumlarına 

ilişkin ortalama skorları 2,507±0,717 iken 6-10 yıl arası mesleki kıdeme sahip olan 

çalışanların ortalama skoru 2,862±0,906, 11 yıl ve daha fazla mesleki kıdeme sahip olan 

çalışanların ortalama skoru ise 2,775±1,069 olarak elde edilmiştir. Ortalamalar arası 

gözlenen matematiksel fark 0,05 önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamsız 

bulunmuştur  (Sig.=0,286>0,05). Bu durumda H12-a hipotezi ret edilmiştir.Yani, Maliye 

çalışanlarının mesleki kıdemleri girişimcilik algılarında farklılık oluşturmamaktadır.  

1-5 yıl arası mesleki kıdemi olan TÜİK çalışanların girişimcilik tutumlarına 

ilişkin ortalama skorları 2,541±0,811 iken 6-10 yıl arası mesleki kıdeme sahip olan 
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çalışanların ortalama skoru 2,894±0,959, 11 yıl ve daha fazla mesleki kıdeme sahip olan 

çalışanların ortalama skoru ise 2,763±0,979 olarak elde edilmiştir. Ortalamalar arası 

gözlenen matematiksel fark 0,05 önem düzeyinde istatistiksel olarak anlamsız 

bulunmuştur  (Sig.=0,382>0,05). Bu durumda H11-b hipotezi ret edilmiştir.Yani, TÜİK 

çalışanlarının mesleki kıdemleri girişimcilik algılarında farklılık oluşturmamaktadır.  

 

Şekil 4.15. Mesleki kıdeme göre kurum bazında girişimcilik 
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SONUÇ 

Akıl ve zekâ ile beraber özellikle de öğrenme yeteneği sayesinde insanoğlu, her 

alanda kendini yenilemiş ve geliştirmiştir. Arkadan gelenler de, sıfırdan başlamak 

yerine var olan bilgi birikimini veri olarak kabul etmiş ve birçok önemli keşfi yeniden 

yapmak zorunda kalmadan belli bir seviyeden devam etmişlerdir. Şüphesiz bu konudaki 

insanoğlunun en önemli özelliklerinden biri de yazma becerisidir. Yazma becerisi ve 

kitaplar sayesinde bilgi kültürü nesilden nesile aktarılabilmiş, bir nevi bilgi ve kültür 

altyapısı gelişebilmiştir.  

Yapılan deneme, keşif, icat ve yaratıcılıklar sonucu olarak hemen hemen her 

konuda daha iyi, daha verimli, daha etkili bir dünyaya doğru ilerlenmektedir. 

Dolayısıyla da aynı sonuca ulaşıldığı varsayıldığında, işler eski usullerle yapıldığında, 

göreceli olarak o işi daha verimli yapanlar karşısında rekabet edebilmek imkânsız hale 

gelebilmektedir. Çözüm yolları ise teknoloji kullanımı gibi vasıtalarla maliyetleri 

azaltmak ve inovasyon ile daha önce var olmayan bir değer yaratarak fark atmaktır. 

Organizasyonlar bir şekilde yaşamlarını devam ettirmek için değişmeli, zamana 

ayak uydurmalı, sorunlara çözüm üretebilmeli ve çevresine uyum sağlamalıdır. Bunu 

yapamayanların iyi bir şekilde yaşamlarını devam ettirmeleri mümkün görülmediği gibi; 

doğru analiz ve doğru tahmin yapmak suretiyle değişimin yönünü kestirenler yarışa bir 

adım önde başlayarak rakiplerine kapatılması güç fark atabilmektedirler. Bunu 

yapmanın en kolay yolu, inovasyon sayesinde olabilir.İnovasyon, maliyetlerin 

azaltılmasına yarayan süreçleri de kapsayabilir. Ancak inovasyon ürünlere, 

organizasyonlara veya süreçlere yeni özelikler ve değerler katılması suretiyle 

benzerlerinden ayrılması, fark yaratılması sürecidir, yani maliyetlerin azaltılmasından 

çok daha fazlasıdır. Günümüzde rekabet üstünlüğünü sağlanabilmesinin en kolay 

yolunun inovasyondan geçtiği söylenebilir. 

Girişimcilik, literatürde oldukça belirsiz bir kavram olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu kavram pek çok araştırmacı tarafından çok farklı perspektiflerden 

incelenmiş ve genellikle iktisatçılar tarafından yapılan çalışmalarda çoğunlukla risk, 

anaparanın tedarik edilmesi, üretim unsurlarının koordinasyonu gibi konular açısından 

açıklanmaya çalışılmıştır. Girişimcilik kelime anlaşmıyla yeni bir işin başlatılması, bu iş 
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için ihtiyaç duulan kaynakların tedariki ve söz konusu iş sonucunda karşılaşılabilecek 

her türlü kayıp ve kazançların kabul edilmesidir. Girişimcilik yeterli çaba ve zaman 

tahsis edilerek finansal, fiziksel ve sosyal risklere katlanarak parasal ödüller, kişisel 

tatmin ve bağımsızlık elde edilerek yeni bir değer yaratma sürecidir. Girişimcilik, refah, 

zaman ve belli bir kariyerde ilerlemek için büyük risklerin sorumluluğunu alabilen ya 

da bir miktar ürün veya hizmetlerin değer kazanmasına katkı sağlayan bireyler 

tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Girişimcilik, işsizlik problemine önemli bir çözüm imkanı olması yönüyle 

ekonomik kalkınmada önemli bir etkendir. Girişimci, finansal kaynakların düşük 

üretkenlik alanlarından daha yükseklerine aktarımı aşamasında önemli rol 

oynamaktadır. Çünkü girişimci; düşük verim kapasitesinde değerlendirilen ya da 

kullanılmayan üretim kaynaklarını etkin bir şekilde bir araya getirerek en efektif 

biçimde değerlendirilmesini sağlar. Bununla beraber, kullanımda olan üretim araçlarının 

ve varolan kaynakların farklı şekillerde kullanımı ile üretim faaliyetlerinde artışı sağlar. 

Bu bağlamda girişimci, toplumsal fayda sağlayan bir finansal aktördür. Yeni fikirlerin 

yayılarak uygulamaya girmesini hızlandırır ve yeni endüstrilerin doğmasına alan sağlar. 

Teknolojinin kullanıldığı sektörlerde verimi artırır ve hızla büyüyen sektörler meydana 

getirerek ekonomik büyümeyi hızlandırır. Girişimciliğin ülke ekonomisine bu kadar 

katkısı olduğu gibi girişimcilere de yararları vardır. 

Girişimci mal ve hizmet üretmek ya da pazarlamak üzere kar - zarar riskini göze 

alarak sahip olduğu sermayeyi yatırıma dönüştüren kişidir. Girişimci yenilik yapmak ve 

yaratıcılık kavramlarıyla bütünleşen bir olgudur. Girişimcilik ise yeterli çaba ve 

zamanla birlikte finansal, fiziksel ve sosyal risklere katlanarak yeni değer yaratma 

sürecidir. Girişimcilik yeni bir işin başlatılması için gerekli kaynakların sağlanması ve 

bu işle ilgili risk ve kazançların kabul edilmesidir.Toplumsal değişim ve gelişimle 

birlikle girişimcilik unsuru hemen hemen her dönemde çok önemli yere sahip olmuştur. 

Girişimci, kendi bilgi ve yetenekleri ile birlikte emek, sermeye, doğal kaynaklar ve 

hammaddeyi bir araya getirerek Üretim ve dağıtım süreçlerini gerçekleştirip yöneten 

kişidir. 

Günümüzde vatandaşın eskisinden daha bilinçli ve farkındalık sahibi olması 

kamu hizmetlerinin sorgusuz kabul edildiği dönemin kapanıp vatandaşın bu hizmetler 
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karşısında müşteri konumunu değerlendirip kaliteyi aradığı, talep ettiği, beklentisinin 

arttığı bir dönemin başlamasına neden olmuştur. Bu durum kamu sektörünü inovasyon 

odaklı bakış açısına mecbur bırakmıştır. Fakat günümüz kamu kurumlarında 

inovasonun önünde engel teşkil eden çeşitli faktörler vardır. Bu engel teşkil eden 

faktörlerin başında ise bürokrasi gelmektedir. Yapılan araştırmalar neticesinde kamu 

kurumlarında inovasyonun önünde engel teşkil eden bir başka faktör ise yasal 

mevzuatıdır. Diğer yandan kamuda inovasyona engel olan iç faktörler 

değerlendirildiğinde üst yönetimin inovasyon çalışmalarına olan bakış açısının diğer iç 

faktörlere göre daha düşük seviyede etki ettiği saptanmıştır. 

İnovasyona yönelik uygulamalara ülkemizde daha ziyade özel sektör tarafından 

önem verilmektedir. Özel sektör alanında pazardaki payını yükseltme isteği, daha düşük 

maliyetle daha kaliteli ürün ya da hizmet üretme ihtiyacı inovasyona önayak olmaktadır. 

Ancak kamu sektörünün varolması için inovasyon kritik bir gereklilik olarak 

değerlendirilmemiştir. Bunun en önemli nedeni kamu kurumlarında özel sektör 

firmalarından oldukça farklı bir düzenin hakim olmasıdır. Kamunun, özel sektörle 

karşılaştırıldığında daha karmaşık, bürokratik ve açık bir yapılanmaya sahip olması, 

kamuda inovasyon yönetim sisteminin yetersiz kalmasına sebep olmaktadır. 

Bilgi üretimi ve geliştirilmesi üniversitelerde gerçekleşirken bu bilginin ticari bir 

ürüne dönüştürülmesi süreci ise sanayide gerçekleşir. Bu sebeple bu iki faktörün 

inovasyonun doğal bir gerekliliği olarak birbiriyle uyum içerisinde ve beklenen kaliteyi 

karşılayabilecek seviyede çalıştırılması için devlet gereken önlemleri almalıdır. Bunun 

yanısıra ülkenin teknolojik gereklilikleri ile ilgili ve ülkenin gelecek için milli 

hedeflerinin olmaması sebebiyle Türkiye’de her sektör kendi ihtiyacına yönelik bir Ar-

Ge ve yenilik programı uygulamaktadır. 

 

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin inovasyon algıları ile 

girişimcilik tutumları arasında güçlü bir ilişki gözlenmiş olup inovasyon algısı arttıkça 

girişimcilik tutumunun da artmaktadır. TÜİK çalışanlarının inovasyon ve girişimcilik 

tutumları arasındaki ilişki Maliye çalışanlarının inovasyon algıları ve girişimcilik 

tutumları arasındaki ilişkiden biraz daha fazladır. Maliye ve TÜİK çalışanlarının 

inovasyon algıları ve girişimcilik tutumları arasında fark olmamakla birlikte iki 

kurumda da çalışanların inovasyon algıları ve girişimcilik tutumları orta düzeydedir. 
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Gerek Maliye gerek TÜİK kurumları olmak üzere erkek ve kadın çalışanların inovasyon 

algıları ve girişimcilik tutumları arasında fark yoktur.  Hem kadınların hem de erkek 

çalışanların inovasyon algıları ve girişimcilik tutumları orta düzeydedir. Gerek Maliye 

gerek TÜİk kurumları olmak üzere çalışanların inovasyon algılarında yaşlarının bir 

etkisi yoktur. Yaşı ne olursa olsun kamu urumu çalışanlarının inovasyon algıları orta 

düzeydedir. Maliye kurumunda çalışanların yaşları girişimcilik tutumlarında farklılığa 

neden olmaktadır şöyle ki, 45 yaş arasındaki Maliye çalışanlarının girişimcilik tutumları 

diğer yaş grubundakilere göre daha yüksektir. Bunun yanı sıra TÜİK çalışanlarının ve 

genelleme yapıldığında kamu çalışanlarının yaşları girişimcilik tutumlarında farklılığa 

neden olan bir etken değildir. Kamu kurum ve kuruluşunda görevli çalışanların 

inovasyon algıları ve girişimcilik tutumları eğitim düzeylerine göre farklılık 

göstermektedir. Lisans mezunu kamu çalışanlarının algı ve tutumları lisansütü 

mezunlarına göre daha düşük iken, lisansüstü ve yüksekokul mezunlarının inovasyon 

algıları ve girişimcilik tutumları benzer düzeydedir. Benzer durum Maliye çalışanalrı 

içinde geçerli iken, TÜİK çalışanlarının eğitim düzeyleri inovasyon algılarında ve 

girişimcilik tutumlarında farklılık oluşturmamaktadır. Gerek Maliye gerek TÜİK 

çalışanlarının mesleki kıdemleri inovasyon algıları ve girişimcilik tutumları 

üzerindeetkili birer faktör değildir. 
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