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ĠNOVASYONUN FĠRMA PERFORMANSI ÜZERĠNE ETKĠSĠ: 

TÜRK SERMAYE PĠYASASI ÜZERĠNE BĠR ĠNCELEME 

ÖZET 

Firmalar değiĢen müĢteri beklentilerini takip etmekte güçlük çekmekte ve 

küreselleĢmenin doğal çıktısı olan amansız rekabetle baĢ etmenin yollarını 

aramaktadırlar. Çevresel faktörlerin estirdiği değiĢim rüzgarları, Türk sermaye 

piyasasında faaliyet gösteren firmaları da doğrudan etkilemektedir. Firmaların 

hayatlarını sürdürebilmeleri, sürdürülebilir ve avantajlı rekabet üstünlüğünü 

sağlayarak firma performanslarını en üst seviyeye çıkaracak faaliyetlerin peĢinde 

koĢmaları kaçınılmaz hale gelmiĢtir. Bunun içinde inovasyon faaliyetleri gibi 

enstrümanlara duyulan ihtiyacın her geçen gün artıĢ trendinde olduğu ifade edilebilir. 

Bu çalıĢmanın temel amacı; ürün, süreç, pazarlama ve organizasyonel 

inovasyon gibi inovasyon türlerinin inovasyon, üretim, pazarlama ve finansal 

performans gibi firma performansının farklı yönleri üzerindeki etkilerini Türk 

sermaye piyasası özelinde incelemektir. Borsa Ġstanbul‟da Ġmalat sanayiinde faaliyet 

gösteren 135 firma üzerine çalıĢma yapılmıĢtır. ÇalıĢmada anket yöntemi 

kullanılmıĢtır. Verilerin analizinde SPSS versiyon 25 paket programıyla betimsel 
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istatistiklerin yanında açıklayıcı faktör analizinden yararlanılmıĢtır. LĠSREL 9.1 

paket programıyla doğrulayıcı faktör analizi ve yapısal eĢitlik modellemesi ile 

kurulan yol analizinden yararlanılarak hipotezler test edilmiĢtir.   

 Sonuçlar, inovasyon türlerinin firma performansına olumlu etkilerini ortaya 

koymaktadır. Teorik ve yönetsel uygulamaların yanı sıra gelecekteki araĢtırmalar 

için sınırlamalar da tartıĢılmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler  : Ġnovasyon, Firma Performansı, Yapısal EĢitlik Modellemesi 

Sayfa Adedi              : 211 

Tez DanıĢmanı : Prof.Dr. Mehmet AYGÜN  
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EFFECT OF THE INNOVATION ON FĠRM PERFORMANCE: AN 

INVESTIGATION ON TURKISH CAPITAL MARKET 

ABSTRACT 

Firms are having difficulty keeping up with changing customer expectations 

and seeking ways to cope with the relentless competition of globalization. The 

changing winds exerted by environmental factors also directly affect firms operating 

in the Turkish capital market. It has become inevitable for companies to pursue 

activities that can lead their lives, maximize firm performance by providing 

sustainable and advantageous competitive advantage. 

The main purpose of this study is; product, process, marketing and 

organizational innovation in different aspects of the company's performance such as 

innovation, production, marketing and financial performance in the Turkish capital 

market. The stock exchange has been working on 135 companies operating in the 

manufacturing industry in Istanbul. Questionnaire method was used in the study. In 

the analysis of the data, explanatory factor analysis was utilized besides descriptive 

statistics with the SPSS version 25 package program. LISREL 9.1 has benefited from 

the path analysis established by confirmatory factor analysis and structural equation 

modeling with the package program. 
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The results show that innovation types have positive effects on firm 

performance. As a result of the research, theoretical and practical outputs were 

discussed and suggestions for future researches were made. 

Key Words             : Innovation, Firm Performance, Structural Equation Modeling 

Quantity of Page : 211  

Scientific Director : Prof. Dr. Mehmet AYGUN 
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ÖNSÖZ 

KüreselleĢmenin ve rekabetin yoğun olarak yaĢandığı günümüz dünyasında 

firmalar performanslarını Ģiddetle arttırmanın yollarını aramaktadırlar. ĠĢletmenin 

sürekliliği kavramınca süresiz olarak ayakta kalma hedefi, iĢletme performansını 

daha da önemli hale getirmektedir. Ġnovasyonun bir diğer ifade ile yenilikçiliğin 

firmaların değiĢen dünya düzenine ayak uydurabilmeleri için firmalarca el kitabı 

olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu çalıĢmada inovasyonun firma performansı 

üzerine etkilerini Borsa Ġstanbul‟da Ġmalat sektöründe kayıtlı olan 135 firmaya 

uygulanacak anket sonuçlarına göre değerlendirilecektir. Bu çalıĢmayı önemli 

kılacak olan husus iĢletme performansını arttırmada geleneksel yaklaĢımlarla rekabet 

etmenin mümkün olamayacağını da göstermektir. Bu sayede Türk sermaye 

sisteminin yeniliğe bakıĢ açısını görmek, gerek Ģirketlere gerekse de kar 

maksimizasyonu hedefinde olan yatırımcılara yol gösterilecektir. Yenilikler, 

firmalara sürdürülebilir rekabette avantaj sağlamak için ortam hazırlarken, 

karĢılaĢtıkları sorunları da aĢmak için stratejik bir yön verme imkanı sağlar. Son 

inovasyon literatürü tarandığında baĢlıca araĢtırma alanlarından biri yenilik türleri ile 

firma performansı arasındaki kabul edilen iliĢkileri bulmaktır. Çok sayıda kavramsal 

çalıĢma olmasına rağmen, analitik ve ampirik çalıĢmalar hem sayılara hem de 

analizin kapsamı ve derinliğine göre sınırlıdır. Ġnovasyon türleri ile firma 

performansı arasındaki iliĢkiyi yakından inceleyen yalnızca birkaç çalıĢma 

bulunmaktadır. Ampirik çalıĢmalar inovasyon türlerinin birkaç boyutu ve / veya tek 

bir performans yönü arasındaki iliĢkilere odaklanmıĢtır. 

 Borsa Ġstanbul‟da kayıtlı ve çalıĢmada verilerinden yararlanılan firmalardan 

yetkili kiĢilerle yapılan değerlendirmeler de dikkate alınarak elde edilen verilerin 

analizleri yapılacaktır.  Ġnovasyonun ölçülmesi genellikle Ar-Ge yatırımları göz 

önünde bulundurularak yapılmıĢtır. Ancak Ģirketlerin geçmiĢ mali tabloları 

incelendiğinde Ar-ge harcamalarının dönemsellik kavramı gereği bir önceki dönem 

veya bir sonraki dönemde olmadığı görülmüĢtür. Bunda Ģirket mahremiyeti, rakiplere 

karĢı bilgi asimetrisi oluĢturma gibi firma politikaları devreye girmiĢtir. Bu bakımdan 
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anket uygulanacak firmaların Ar-Ge harcamalarının en az son üç yılda mali 

tablolarından ulaĢılabilir olmasına dikkat edilecektir.   

Sürenin etkin ve verimli kullanılması adına öncelikle Bist‟te çalıĢmamızın 

önünü açma adına gerekli izinler süratle alınmıĢtır. Ġnovasyon üzerinde genel bir 

değerlendirme de yapılacağından ilk dönem kaynak araĢtırması ve veri toplama 

iĢlemi yapılmıĢtır. ÇalıĢma takvimimizin ikinci döneminde Bist‟te iĢlem gören 

firmalara anket uygulanmıĢ ve analizleri yapılmıĢtır. ÇalıĢmamızın son döneminde 

ise tez çalıĢmamızda elde ettiğimiz tüm bilgi ve verileri derleyip, kaleme alıp yazımı 

tamamlanmıĢtır.  
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GĠRĠġ 

Yenilikçilik, yeni pazarlar keĢfetmek, sahip olunan pazar payını arttırmak ve 

Ģirkete rekabet avantajı sağlamak gibi büyüme hedeflerinin temel araçlarından 

biridir. Küresel pazardaki artan rekabetin, buna bağlı olarak da değiĢen teknolojilerin 

oluĢturduğu yeni dünya düzeninde,  mevcut ürünlerin ve hizmetlerin katma değeri 

düĢmeye mahkum olduğundan, firmalar yenilikçiliğin önemini kavramaya 

baĢlamıĢlardır.  Bu nedenle, yenilikler, daha üretken üretim süreçleri uygulamak, 

piyasada daha iyi performans göstermek, müĢterilerin algısında olumlu bir algı 

bırakmak ve sonuçta sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmek gibi çeĢitli nedenlerle 

kurumsal stratejilerin vazgeçilmez bir bileĢenini oluĢturmaktadır (Gunday vd., 2011).  

       Özellikle son yirmi yılda yenilikçilik, pratik ilgisi nedeniyle performans 

etkilerini tanımlamak, kategorilere ayırmak ve araĢtırmak isteyen araĢtırmacılar için 

cazip bir çalıĢma alanı haline gelmiĢtir. Bu bağlamda araĢtırmamızın en nihai amacı, 

yenilikçiliğin temel taĢları arasında olduğu birçok çalıĢma ile ortaya konulan, 

inovasyonun firma performansına, iĢletme dinamiklerine ne ölçüde etkide bulunduğu 

konusunu ele almaktır. Özellikle Türk sermaye piyasasında faaliyet gösteren 

firmalara inovasyon-performans iliĢkisinin etkilerini ortaya koyarak yeni bakıĢ 

açıları kazandırmaktır. 

1980'lerden sonra özellikle zorlaĢan küresel rekabet, gerek dünyada gerekse 

Türkiye‟de Ģirketleri iĢ stratejilerine, özellikle yeniliklere odaklanmaya zorlamıĢtır. 

Günümüzde, zorlu küresel rekabete bağlı olarak, hem bireysel yatırımcılar hem de 

Ģirketler, yenilik stratejilerini ve giriĢimci yeteneklerini, rekabet avantajı kazanma 

amacı ile değerlendirmeye ve uygulamaya baĢladıkları görülmektedir.  Aslında 

yenilikçiliğin baĢlıca nedeni, firmaların artan iĢ performansı elde etme arzusu ve 

rekabet gücü artmasıdır. ġirketler, yeniliklere verdikleri önem derecesine göre ek 

rekabet avantajı ve pazar payı sağlayabilir. Bu da Ģirketlerin pazarda görmek 

istedikleri saygıyı kazanmaları hususuna katkıda bulunarak mevcut pazar paylarının 

doğal olarak arttırılmasına olanak sağlamaktadır. 

Bu çalıĢmada özellikle Türk Sermaye Sistemi özelinde yenilikçi performans, 

üretim performansı, piyasa performansı ve ürün performansı gibi firma 
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performansının çeĢitli yönlerine odaklanarak ürün, süreç, pazarlama ve finansal 

performans gibi örgütsel yenilikleri inceleyerek yenilikleri ve bunların firma 

performansı üzerindeki etkilerini araĢtırmayı hedeflemektedir. Bu nedenle, bu 

çalıĢmanın ana katkısı, inovasyon türlerinin firma performansı üzerindeki olumlu 

etkilerini ortaya çıkarmakla kalmayıp aynı zamanda istatistiki modellemeler 

kullanarak bu değiĢkenler arasındaki iliĢkileri ortaya koyan ampirik verilere dayanan 

kapsamlı inovasyon-firma performans analizidir. 

Bu çalıĢmada yöntem olarak literatür taraması kapsamında, yasal mevzuat 

irdelenmiĢ, konuyu içeren akademik yayınlar, makaleler, süreli ve süresiz yayınlar, 

faaliyet raporları ve örnek uygulamalar incelenmiĢtir. AraĢtırma için seçilen anket 

sorularının anlaĢılabilir olmasına özen gösterilmiĢtir. Bu sayede eğitim düzeyi, yaĢ 

vs. gibi parametrelerin etkisi aza indirgenmiĢtir. Kurum yöneticilerinin de fikirleri 

alınarak örneklem seçiminin sağlıklı olabilmesi için çalıĢanların mesai saatleri 

gözetilerek randevu usulü ile anket uygulanmıĢtır.  

AraĢtırmamıza temel olan veri, örnek olarak seçilen Borsa Ġstanbul‟da Ġmalat 

sektöründe faaliyet yürüten Ģirketlerdir. Bu amaçla söz konusu Ģirketlerin Ar-ge 

departmanlarına ulaĢılarak,  firmanın Ar-Ge ekibinde yer alan, Ar-Ge çalıĢmalarına 

aktif bir Ģekilde katılan personel ile inovasyon-Ģirket performansı hakkında 

görüĢmeler yapılarak, gerekli sorular sorularak veriler toplanmıĢtır. ÇalıĢmada veri 

toplama araçlarından anket formu tekniği tercih edilmiĢ ve katılımcılara 

uygulanmıĢtır. Bu tür çalıĢmalar için çoktan seçmeli soruların yanı sıra tutum 

ölçeklerinin tespiti için  “3‟lü, 5‟li, 7‟li, ya da 9‟lu” likert tipi sorular da ankette 

bulundurulmuĢtur. Anket formu 8 kısım ve toplam 42 sorudan oluĢmaktadır.  Ayrıca 

Ar-Ge departmanında çalıĢanlardan gerek görüldüğünde elektronik posta ve telefon 

yoluyla da iletiĢime geçilerek bilgi alınmıĢtır. Bu araĢtırmanın yöntemi, baĢta 

kütüphane araĢtırması ile teorik bilgilerin toplanması, daha sonra, araĢtırma 

kapsamına alınan Ģirketlerin Ar-Ge yatırımları,  firmaların Ġnovasyona bakıĢ açıları 

ve istatistiki bilgilerin çıkarılması yöntemidir. Ağırlıklı olarak analiz yöntemi 

kullanılmaktadır.  
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ġirket çalıĢanlarının inovasyon-firma performansı algılamalarını ortaya 

koyabilmek için 42 soruluk bir anket uygulanmıĢtır.  Veri toplamak için geliĢtirilen 

anketler katılımcılara çeĢitli periyotlarla e-mail yoluyla ve kiĢisel olarak 

ulaĢtırılmıĢtır. Geri dönüĢün hızlandırılabilmesi için katılımcıların iletiĢim 

adreslerine ulaĢılmaya çalıĢılmıĢtır. Verileri girerken ya da katılımcıların anketi 

yanlıĢ doldurmaları veya birden fazla seçeneği iĢaretlemeleri Ģeklindeki hatalı 

girdiler kontrol edilerek, verilerin doğru giriĢi sağlanmıĢtır.  Anket sorularında, 

“inovasyondan beklentiler”, “inovasyon-firma performansı etkisi” ve “inovasyon 

sürecine iliĢkin görüĢler” „in değerlendirilmesi amaçlanmıĢtır. Anket formlarıyla 

ulaĢılan veriler kodlanmak suretiyle SPSS versiyon 25 paket programına 

aktarılmıĢtır. 

Bu çalıĢma dört bölüm olarak tasarlanmıĢtır. Ġlk bölümde, inovasyon 

kavramının kavramsal çerçevesi, inovasyonun özellikleri, inovasyon türleri 

inovasyonun önemi, inovasyonun gerekliliği gibi konular ele alınmıĢtır. Ġkinci 

bölümde performans ve firma performansı konularında kapsamlı değerlendirmeler 

yapılmıĢtır. Üçüncü bölümde literatür taraması yapılarak, alan yazın ayrıntılı olarak 

değerlendirilmiĢtir. Dördüncü bölümde ise Ġnovasyon- Firma performansı iliĢkisini 

ortaya koymak için amprik bir çalıĢma yapılmıĢ, elde edilen bulgular test edilerek 

yorumlanmıĢtır. Sonuç ve öneriler paylaĢılarak çalıĢma tamamlanmıĢtır. 
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM 

1.  KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

KüreselleĢmenin doğal sonucu olarak ortaya çıkan yeni dünya düzeninde, 

mevcut rekabet ortamı daha da ĢiddetlenmiĢtir. Bu Ģiddetli rekabette iĢletmeler varlık 

mücadelesi vermek için rekabete hazır hale gelebilecek enstrümanlara ihtiyaç 

duymaktadırlar. Bu bağlamda iĢletmeler; rekabet güçlerini en üst düzeye 

çıkarabilmek için maliyetleri azaltma, müĢteri beklentilerine karĢılık verebilme 

ve/veya rakiplere karĢı fark yaratmak için yenilikçi olmaya mecbur kalmıĢtırlar. 

Ürünlerden ve hizmetlerden beklentilerin arttığı düĢünüldüğünde klasik anlayıĢların 

öneminin yok olduğu bir anlayıĢla karĢı karĢıya kalındığı görülecektir. 

KüreselleĢmenin doğal sonucu olan rekabetin göz ardı edilemeyeceğinden inovasyon 

hemen hemen her iĢletmenin gündeminde olmalıdır. ĠĢletmelerin nihai hedefi olan 

kar maksimizasyonuna giden yolda inovasyon anlayıĢı çok iyi anlaĢılmalı ve 

uygulanmalıdır.  

Bu bölümde inovasyon kavramı, inovasyonla ilgili kavramları, inovasyonun 

tarihçesi, inovasyon kaynakları, inovasyon türleri, iĢletmelerin inovasyona ihtiyaç 

duyma nedenleri, inovasyonun önemi ve inovasyonun özellikleri baĢlıkları ele 

alınacaktır. 

1.1.Ġnovasyon Kavramı 

Ġnovasyon (innovation) kelime olarak, “yenilemek veya değiĢtirmek” 

anlamında kullanılan Latince kökenli “innovatus” kelimesinden türemiĢtir (Elçi, 

2006: 1). Ġnovasyon çok uzun süredir araĢtırmacıların üzerinde ilgiyle çalıĢtığı bir 

konudur. Türkiye‟de ise inovasyona ilgi 2000‟li yıllarda artmıĢ, bu ilgi alan 

yazındaki çalıĢmalardaki artıĢa yansımıĢtır. Bu denli popüler bir kavram olan 

inovasyon, ilk defa Joseph Schumpeter tarafından dillendirilmiĢ, kalkınmada itici güç 

olabileceği ifade edilmiĢtir. Schumpeter, 1911 yılında kaleme aldığı, 1934 yılında 

çevirisi yapılan “Ekonomik GeliĢme Teorisi” adlı eserinde ilk kez yenilikçilik 

kavramını dile getirmiĢtir. Bahsi geçen eserde, inovasyonu,  temel de müĢteriler 

tarafından henüz bilinir olmayan bir ürünü ya da mevcutta olan üründe değiĢiklik 
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yapmak suretiyle ilave özellikler kazandırmak olarak ele almıĢtır. Bunu da üretim 

organizasyonunda yenilik,  pazar keĢfinde yenilik, hammaddelerin yahut yarı 

mamullerin edinilmesinde hâlihazırda kullanılan süreçten farklı bir süreç inĢa ederek 

kaynağa eriĢimin rahatlatılması gibi seçeneklerle sağlanacağını vurgulamıĢtır (Elçi 

vd., 2008: 25). Ġnovasyon; faklı bir ürün veya eldeki ürünün kalitesini geliĢtirme, 

üretimde yeni bir süreç, yeni bir pazar keĢfetme, üretim girdilerinde mevcut üretim 

aĢamasında daha önce olmayan yeni bakıĢ açıları geliĢtirme ve üretimde 

organizasyonu zenginleĢtirmek gibi süreçleri içine alan bir kavramdır (Schumpeter, 

1983). Türkçe‟de "yenilik", "yenileme" gibi kavramlarla anlamlandırılmaya gayret 

edilse de, taĢıdığı anlam tek bir sözcüğün doğuracağı anlamdan beklenmeyecek 

düzeyde geniĢ kapsamlıdır. “Yenilik” kavramı inovasyon olgusunu açıklamada 

yetersiz kalmaktadır (Kırım, 2008: 12). Bu bağlamda çalıĢmada yenilik kavramı 

tercih edilmeyecektir. 

Ġnovasyon temelde iki boyutlu bir kavram ve birbirini tamamlama 

faaliyetidir. Ġnovasyon bir yönüyle, ekonomik olarak yeni bir ürünü veya süreci 

piyasanın gerçekten ihtiyaç duyacağı Ģekilde dizayn ederken, öte yandan ulaĢılması 

zor olmayan teknik bilgiler yardımıyla ve de, özgün çalıĢmalar neticesinde yeni 

bilimsel ve teknolojik bilgilerinin gerekliliğini vurgular  (Freeman vd., 1997). 

Ġnovasyon tanımı hususunda OECD ile Eurostat‟ın beraber yayınladığı ve 

uluslararası otoritelerce değer gören Oslo Kılavuzu referans teĢkil etmektedir.  

Kılavuza göre yenilik(inovasyon): “yeni veya kayda değer manada üründeki 

değiĢiklikleri veya süreçteki faklılıkları; farklı bir pazarlama anlayıĢının veya iĢin 

gerçekleĢtirilmesinde, iĢyeri örgütlenmesinde ya da dıĢ çevreyle olan iliĢkilerin yeni 

bir organizasyon yaklaĢımıyla temelinin atılmasıdır (OECD, 2005). 

Tüm bu tanımlama ve yaklaĢımları verdikten sonra 1960‟lardan bugüne 

inovasyon kavramının algılanmasında yaĢanan değiĢiklikleri Ģu Ģekilde 

özetleyebiliriz; (Elçi, 2006: 24-25) 

“Bir iĢletme, kendi çıkarları için daha önce olmayan bir ürünü veya hizmeti 

geliĢtirirse veya iĢletme için yeni sayılacak bir metodu ya da girdiyi kullanarak 

teknik bir değiĢiklik yapmıĢ olur. Alanında teknik değiĢiklik giriĢimini ilk yapan 
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iĢletme inovasyon faaliyeti gerçekleĢtirendir ve giriĢtiği bu faaliyet inovasyonun ta 

kendisidir.‟‟ (Schmookler, 1966). 

“Bir fikrin, benzer hedefleri olan organizasyonlardan biri tarafından ilk defa 

uygulanmasıdır.” (Becker ve Whisler, 1967). 

 “Ġnovasyon bir organizasyon ve onun çevresi için yeni olan bir değiĢikliğin 

gerçekleĢtirilmesidir.” (Knight, 1967). 

 “Organizasyonlardaki farklı uygulamalardır.” (Downs ve Mohr, 1976). 

“Endüstriyel inovasyon, yeni (veya iyileĢtirilmiĢ/geliĢkin) bir ürünün 

pazarlanması ya da yeni (veya iyileĢtirilmiĢ/geliĢkin) bir sürecin veya ekipmanın ilk 

defa ticari kullanımı için yürütülen tasarım, üretim, yönetim ve ticari faaliyetleri 

kapsar.” (Freeman, 1982). 

 “Ġnovasyon, pazardaki bir gereksinimin sentezlenmesi ve bu gereksinime 

yanıt veren ürünün üretilmesidir.” (Tushman ve Moore, 1982). 

 “Ġnovasyon, yeni olarak algılanan bir fikir, uygulama veya bir nesnedir.” (E. 

Rogers ve Shoemaker, 1983) 

 “Ġnovasyon, giriĢimcilerin farklı bir iĢ veya hizmet ortaya koymak için 

değiĢiklik yapmalarını sağlayan araçtır. Bir disiplin, öğrenme yeteneği, uygulama 

yeteneği olarak gösterilme özelliğine sahiptir.” (P. Drucker, 1985b). 

 “…inovasyon denilen Ģey tek düze olarak teknoloji bakımından anlamlı bir 

geliĢimin ticari boyuta dönüĢmesi anlamı taĢımaz (radikal inovasyon), eĢ anlı olarak 

sahip olunan teknolojik bilgi üzerinde farklı düzeyde değiĢikliklerin de devrede 

olmasını anlamını da taĢır. (Rothwell ve Gardiner, 1985). 

 “Ġnovasyon, yeni fikirlerin uygulamaya konmasıdır. Sistemlerin, 

problemlerinin (gereksinimlerinin) bu gereksinimlerle ilgili yeni çözümlerle 

çözülmesidir.” (Rickards, 1985) 
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 “Ġnovasyon = icat + kullanım. Ġcat, yeni fikirler yaratmak ve bunları iĢler 

hale getirmek için ortaya konan tüm çabaları ifade eder. Kullanım süreci, ticari 

geliĢtirme, uygulama ve transferi kapsar; belli hedeflere yönelik fikirlere ve icatlara 

odaklanmayı, bu hedefleri değerlendirmeyi, araĢtırma ve/veya geliĢtirme 

sonuçlarının transferini ve teknolojiye dayalı sonuçların geniĢ bir alanda kullanımını, 

yayılmasını ve yaygınlaĢtırılmasını da içine alır” (Roberts, 1987). 

 “Firmalar, inovasyon ile rekabet avantajı yakalar. Ġnovasyona, hem yeni 

teknolojileri hem de yeni iĢ yapıĢ Ģekillerini kapsayacak Ģekilde geniĢ bir açıdan 

yaklaĢırlar.” (M. Porter, 1990) 

 “Yenilik, yeni düĢüncelerin ekonomiye dönüĢtürülmesidir. Yenilik, düĢünce 

geliĢtirme, yeni (veya geliĢtirilmiĢ) ürün veya üretim yönetimi veya ekipmanı üretme 

ve pazarlama faaliyetlerinin yönetimidir. Kısaca formüle edecek olursak, Ġnovasyon 

= teorik kavram + teknik yenilik + ticari uygulamadır” (Edvinsson vd., 2004). 

1.2.Ġnovasyona Benzer Kavramlar 

Ġnovasyon kavramının bilim dünyasında çok farklı görüĢler neticesinde 

sayısız tanımlamaya tabi tutulduğu görülmektedir. Dolayısıyla inovasyonun yenilik 

mi yoksa icat mı olduğu gibi sorular sorulabilir. Bu anlamda inovasyonun yerine 

literatürde kullanılan birçok kavramın inovasyon kavramını tam olarak karĢılamadığı 

aĢikârdır. Bu bölümde inovasyonla eĢ anlamlıymıĢ gibi kullanılan; icat, buluĢ ve 

keĢif gibi kavramlardan farklı olduğuna değinilecektir. 

1.2.1. Yaratıcılık 

Yaratıcılık; aralarında herhangi bir bağ bulunmayan alanlar arasında bir 

yakınlık kurma çalıĢması; yeni fikir üretme yeteneği ve bilinenleri yeni boyutlar 

kazandırarak kullanma becerisidir  (Barker, 2002: 16-23). Yaratıcılık, yeni fikirleri 

bularak veya mevcut fikirlere yeni bakıĢ açıları eklemekle oluĢturulan düĢünme 

prosesidir (Fisk, 2011: 97). Ġnovasyonun ruhunda süreç zinciri varken,  yaratıcılıkta 

bu süreç zincirinin için gerekli ortamın hazırlanmasına katkı sunan becerilerdir 

(Barker, 2002: 78). Yaratıcılık, inovasyonda ilk adımdır fakat iĢteki sonraki tüm 

adımları etkileme potansiyeline sahiptir. Yaratıcılığı fırtınalı havada kuru çamın 



 

8 

 

yanmasına benzetebiliriz zira bir kere baĢladıysa, artık durdurmak mümkün değildir 

ve halkaya devamlı yenilerin eklenmesini sağlar.  (Fisk, 2011: 97). Yaratıcılık, 

mevcut ürüne yeni fonksiyonların kazandırılmasında, problemlerin çözülmesinde ve 

bütün özellikleri hemen değiĢtirilmeyen bir ürünü veya hizmeti farklı bir seviyeye 

çıkarmak için an itibariyle kullanılan fikirler üzerinde çok önemli bir rol 

sergilemektedir. Genelde Ģirketin yeri değiĢtirilmeden önce, bir konu hakkında 

kapsamlı bir değiĢiklik yapmadan veya giyim tarzınızda çok fazla değiĢlik yapmadan 

çalıĢanların sizdeki yaratıcılığı fark etmeleri oldukça iyi bir durumdur. Ancak iĢletme 

iç dünyasında ufak farklılıklar gerçekleĢtiğinde vizyoner bir kiĢilik olarak 

değerlendirilirsiniz (Hogan, 2007: 177-179). 

1.2.2. Ġcat – BuluĢ 

Ġcat (Invention) mevcut teknolojilerden bağımsız olarak yeni teknolojilerin 

ortaya çıkarılmasıdır (Betz, 2003: 282). BuluĢ bir yeniliği bulup ortaya çıkmasına 

önayak olmaktır, yeni bir teknolojiye açılan kapıdır. Ġnovasyon ise yeni ileri 

teknolojik ürünün,  iĢlemin ve hizmetlerin ticarileĢtirilmesini sağlamaktır (Betz, 

2003: 23). Ġcat (invention), “yeni bir Ģey yaratma, bulma veya buluĢ”; icat etmek 

(invent) “ilk kez yeni bir Ģey yaratmak”; buluĢ (finding) ise “ilk defa yeni bir Ģey 

yaratma, icat” anlamını taĢımaktadır (TDK, 1969: 324-925). Bu tanımlar 

değerlendirildiğinde icat ve buluĢ kavramlarının aynı anlamı taĢıdığı, eĢanlamlı iki 

kelime gibi değerlendirilebilir. Ġnovasyon ile icat yakın anlamlar ifade eden iki 

kelime gibiyse de, inovasyonun yerine icat ifadesini kullanmak son derce yanlıĢtır, 

kullanımı da doğru değildir. Zira inovasyon taĢıdığı anlam bakımından icattan daha 

geniĢ kapsamlıdır. Ġcat, inovasyona atılan bir adım olabilir. Ġnovasyon ise adımlar 

bütünüdür. Bir nevi, icat yangın için ilk kıvılcımken, inovasyon ateĢin kendisidir. 

Yeni bir fikir, yeni bir icat veya örgütsel bir değiĢim, inovasyon için ancak bir 

baĢlangıç olabilir (Afuah, 2003: 13). Barker‟a
1
 göre inovasyon ile icat kavramları 

arasındaki temel fark, icat ancak piyasaya sürülerek bir yeniliğe dönüĢebilir, 

dolayısıyla her icat inovasyon değildir.  

                                                 

1
 (Barker, 2002: 21) 
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Ġcadın piyasaya sürülmesinin de yeterli olmayacağını, müĢteriler tarafından 

kabul görmesi de gerekir. Pazara sürülen, fakat pazarda karĢılık bulamamıĢ ve 

kimsenin iĢini görmeyen niteliksiz bir araç hakkında icat değerlendirilmesi 

yapılabilse de, inovasyon değerlendirilmesi yapılamaz (Afuah, 2003: 13). Ġcatların 

üretim aĢamasından yenilik aĢamasına geçmesi icatları anlamlı hale getirmektedir. 

Tablo 1. Çeşitli Alanlarda 18 Ürün ve Üretim Sürecinde İcatların Yeniliğe Dönüşme 

Süreleri 

Ġcat veya ürün Mucit Yıl Yenilikçi firma Yıl Fark 

Televizyon Zworykin 1919 Westinghouse 1941 
22 

Telsiz telgraf Hertz 1889 Marconi Co. 1897 
8 

Telsiz telefon Fessenden 1900 Nat. Elec. Signal Co. 1908 
8 

Triod tüp de Forest 1907 RTT Co. 1914 7 

Ġplik makinesi (Su ile 

çalıĢan) 

Highs 1767 Arkwrights‟ 1773 
6 

Ġplak Makinesi (Katır) Crompton 1779 Tekstil makinecileri 1783 4 

Buhar Makinesi Newcomen 1705 Ġngiliz firmaları 711 
6 

Pamuk toplayıcısı A. Campbell 1889 Int. Harvester 1942 53 

Yağ tutmayan kumaĢ Firma A&G 1918 Tootal Broadhurst C. 1932 14 

Jet motor F.Whittle 1929 Rolls-Royce 1943 14 

Turbo-jet motor H.Von Ohain 1934 Junkers 1944 
10 

Uzunçalar P. Goldmark 1945 Colombia Records 1948 3 

Manyetik kayıt V.Poulsen 1898 Amer. Teleg. Co. 1903 5 

Pleksiglas W.Chalmers 1929 ICI 1932 3 

Naylon W.Carothers 1928 Du Pont 1939 
11 

Hidrolik direksiyon H.Vickers 1925 Vickers Inc. 1931 
6 

Kendi kurulan saat J.Harwood 1922 Harwood Self-

winding Co. 

1928 
6 

Fermuar W.L.Judson 1891 Automatic 

Hook&Eye Co. 

1918 27 

Kaynak: (Türkcan, 2011: 11) 
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1.2.3. KeĢif 

KeĢif (discovery), “ortaya çıkarma, meydana çıkarma” ve “var olduğu 

bilinmeyen bir Ģeyin ortaya çıkarılması” manalarını taĢımaktadır (TDK, 1969). Yeni 

bir gezegenin keĢfedilmesi durumunda olduğu gibi; keĢfetmek esasında mevcut olan 

bir Ģeyin gün yüzüne çıkarılmasıdır. KeĢfedici, buluĢ ve icattan farklı olmak üzere 

yepyeni bir Ģey meydana getirmez, sadece o Ģeyi bularak ortaya koyar. KeĢifteki 

serüven yaratıcılıktaki gibi sonuç odaklı değil, süreç odaklıdır. Bir doğal kaynağın 

bulunması, yeni bir mücevherin keĢfedilmesinde ele alınabileceği üzere keĢif yeni bir 

ürün yaratılmasını sağlamamakta, sadece ortaya çıkarmaktadır. (Karadeniz, 2016: 

19). 

1.3.Ġnovasyon OluĢumuna Etki Eden Kavramlar 

Ġnovasyon benzeri kavramlarda değinildiği gibi inovasyon süreç silsilesidir. 

Ġnovasyon düĢüncesinin ortaya çıkıĢı, ete kemiğe bürünmesi belli adımlar neticesinde 

oluĢmaktadır. Bu bölümde inovasyon sürecinde göz ardı edilemeyecek kavramlara 

değinilecektir. 

1.3.1. AraĢtırma GeliĢtirme (Ar-Ge) 

ĠĢ hayatındaki yenilenme ve geliĢim süreci AraĢtırma GeliĢtirme (Ar-Ge); 

alanında yapılan yatırımların çıktısıdır. Ar-Ge‟nin beslendiği kaynaklar; kültür, 

toplum ve insanın ortaklaĢa ortaya koydukları bilgiden, bilgi birikiminden farklı olan 

ürün ya da hizmeti üretmektir. Ürün kalitesinin, belli standart ölçüleri çerçevesinde 

iyileĢtirilmesi, maliyet kalemlerinin düĢürülmesi ve standartları beklentilerin üstüne 

çıkarabilme yeteneğine sahip tekniklerin geliĢtirilerek uygulanması, ortaya çıkan 

yeni teknolojinin yaĢanılan coğrafyaya uyumlu hale getirilmesidir. Mevcut 

teknolojilerdeki iyileĢtirilme ve teknolojilere yenilerinin adapte edilmesi suretiyle, 

bilimin referans aldığı esaslar çerçevesinde sürdürülen ve her merhalesi önceden 

tasarlanmıĢ süreçler ile bunların neticelerini kapsayan faaliyetler bütünüdür.  Bu 

ifade; ülke kalkınmıĢlığının itici gücü olan ekonomik faaliyetlerdeki büyüme ile 

geliĢimi, dıĢ rekabette elinin güçlenmesini, refah seviyesinin ileri taĢınmasını ve 
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sosyal-kültürel kalkınmanın kararlılık esasıyla sürdürülebilirliğidir (Ayhan, 2002: 

168). 

“TeĢebbüsler tarafından finanse edilen veya gerçekleĢtirilen tüm Ar-Ge 

faaliyetleri, yenilik faaliyetleri olarak ele alınır. Bu, Frascati Kılavuzu‟nda 

tanımlandığı Ģekilde, dâhili ve harici Ar-Ge‟yi içerir. Aynı zamanda, yenilik 

taramalarında Ar-Ge hakkında veri toplanmasında, Frascati Klavuzu‟nun Ar-Ge‟ye 

iliĢkin tanım ve ilkelerinin kullanılmasının önemini vurgulamak gerekir. Bu sebeple, 

taramalar, Ar-Ge‟nin tanımının, Ar-Ge taramalarında kullanılan tanım ile aynı 

olduğunu belirtmelidir. Bu, Ar-Ge taramaları ile karĢılaĢtırma yapılmasına destek 

sağlayacak ve Ar-Ge verilerinin ayrı ayrı kullanımını kolaylaĢtıracaktır‟‟ (OECD, 

2005: 96). 

Yenilik yapmanın örgütler içindeki en eski ve Ģu andaki en yerleĢik 

kurumsallaĢmıĢ aracı araĢtırma ve geliĢtirme laboratuvarlarıdır. Ar-Ge genellikle 

uzun, verimli araĢtırma ve yenilikler için kullanılan bir terim olmaktadır. Bu alanda 

yeni fikirler, herhangi bir ürün veya uygulama ile önceden bir iliĢki (bağlantı) 

kurulmadan araĢtırılmaktadır. Daha sonra bu fikirler ürünlere, süreçlere, üretim 

araçlarına tatbik edilmek üzere geliĢtirilerek bölümlere iletilmektedir. Ar-Ge 

iĢletmelerin genel stratejisinden ve müĢteri ihtiyaçlarına paralel biçimde yürütülmesi 

sağlanmaktadır. Ar-Ge faaliyetlerini sadece ileri teknoloji ürünler üretmek olarak 

düĢünebilir. Üretim alanlarının pek çoğunda Ar-Ge faaliyetlerinin yapıldığı 

görülmektedir. Üretim alanlarına örnek olarak baktığımızda savunma sanayi, sağlık 

sektörü, ilaç sektörü, robotik teknolojiler, otomotiv sektörleri gibi pek çok alanda 

karĢımıza çıkmaktadır (Top, 2008: 264-265). 

ĠĢletmelerin içinde bulunduğu pazar alanı devamlı olarak hızlı bir değiĢime 

uğramaktadır. Rekabet ile birlikte iĢletmeler birbiri ile yarıĢır duruma gelmektedir. 

ĠĢletmeler belli bir süreç sonrasında müĢteriye sunmuĢ oldukları bir ürün/hizmet 

sonrasında, kısa bir süre sonra tekrar yeni veya iyileĢtirilmiĢ bir ürün veya hizmetin 

piyasaya sunulması bir zorunluluk haline gelmektedir. Dolayısıyla, iĢletmelerin 

finansal baĢarıyı yakalayabilmesi ve yaĢamlarını sürdürebilmesi araĢtırma-geliĢtirme 

ve inovasyon yapabilme kabiliyetlerine bağlı olarak geliĢmektedir. 
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Günümüzde, firmaların Ar-Ge ve inovasyon bakıĢ açılarını zenginleĢtirerek, 

bu iki kavrama büyük önem vermelerinin temel gerekçelerini Ģöyle ifade edebiliriz: 

(Dinçer ve Fidan, 2016: 179). 

1. “Pazarla ilgili nedenler: Pazarda önde gelen iĢletme olmak ve bunu 

korumak, rakiplere karĢı koyabilmek için yeni mamul geliĢtirmek,  

2. Örgütsel nedenler: Sektörde yenilikçi olarak isim yapmak ve bunu 

sürdürmek, aralarında seçim yapabilecek alternatif mamullere sahip olmak, 

3. Sosyal nedenler: DeğiĢiklik bekleyen tüketicileri tatmin etmek, kamu 

organlarına ve topluma karĢı faydalı olmaya çalıĢmak, 

4. Ġnsan kaynaklarıyla ilgili nedenler: Yetenekli ve istekli araĢtırmacıları 

iĢletmeye çekebilmek, bunları iĢletmede tatmin ederek devam etmelerini sağlamak, 

çalıĢma düzenine zevk ve anlam kazandırmak.” 

ĠĢletmelerde Ar-Ge çalıĢmalarının baĢarısının ön koĢulu, üst yönetim 

tarafından organizasyon çalıĢanlarının görev ve sorumluluklarının net biçimde 

belirlenmesi ve iĢletmenin yaĢamını devam ettirebileceği strateji ve ana amaçlarının 

neler olduğunun belirlenmesi ile mümkün olmaktadır. Üst yönetim tarafından iĢletme 

çalıĢanlarının yeni bilgilerle donatılması ve Ar-Ge birimiyle iletiĢimin sağlanması ile 

mümkün olmaktadır. Ar-Ge birim yönetimi üst yönetimle beraber, iletiĢim 

kanallarını her zaman açık tutarak etkin ve düzenli bir iletiĢimin sürdürülebilmesinde 

karĢılıklı sorumluluklar taĢımaktadır. Bu bağlamda, üst yönetim bir bütün olarak, 

araĢtırma geliĢtirme faaliyetlerini etkileme ihtimali olan yeni değiĢiklikleri olabilen 

en kısa zamanda Ar-Ge departmanına iletmesi gerekmektedir. Ayrıca Ar-Ge 

derartmanını da üst yönetimden sağlanan bilgilerin iĢletme içinde gizli kalmasına 

özen göstermelidir. Ar-Ge planlamasını önemsemeyen bir iĢletmenin üretim 

politikalarını belirlemesi, doğru pazarlama stratejilerini saptaması, insan kaynakları 

ihtiyaçlarını ve finansman olanaklarını doğru olarak belirlemesi oldukça güç 

olacaktır. Ar-Ge‟nin içinde mutlaka bilimsel dayanaklar bulunmaktadır. Dolayısıyla, 

Ar-Ge yapan Ģirketler bir adım önde olmaktadır. Ar-Ge aĢamaları temel ve 

uygulamalı araĢtırma ile deneysel geliĢtirme aĢamalarından oluĢmaktadır. Temel ve 
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uygulamalı araĢtırma aslında iĢin mutfak kısmı olmaktadır. Bilimsel ve teorik 

kısımlarının araĢtırıldığı ve oluĢan bu bilgilerinde yeni ürünlerin üretilmesi ya da 

geliĢtirilmesinde kullanılmaktadır, deneysel geliĢtirme aĢaması ile Ar-Ge faaliyeti 

son bulmaktadır. Her Ar-ge çıktısının bir sonraki çalıĢmanın girdisini oluĢturacağı 

unutulmamalıdır. ġirketlerin ortaklarına dağıttıkları kar paylarını ortakları da ikna 

etmek suretiyle Ar-ge‟ye aktardıkları görülmektedir (Ventura ve Soyluer, 2016: 41-

49). 

1.3.2. Teknoloji 

Teknoloji, faydalı ürünler üretmek ve farkı ürünler tasarlamak için gerekli 

bilgi ve birikimin bir araya getirilmesidir. Bir diğer ifadeyle, yeni bir malın ortaya 

çıkmasına öncülük eden veya hâlihazırdaki malların önceki üretim aĢamasına göre 

anlamlı düzeyde daha ucuz ve hissedilir düzeyde daha kaliteli olarak üretiminin 

doğal akıĢına ortam hazırlayan her türlü akla gelebilecek bilgi, beceri ve süreçlerin 

bütünüdür (Seyidoğlu, 1992: 743). Diğer deyiĢle teknoloji, bu anlamda salt veri 

kaynaklarla malların üretimindeki artıĢı ya da kullanılan üretim faktörlerindeki artıĢı 

ya da kullanılan üretim faktörlerindeki azalmayla yine aynı miktar üretimi sağlayan 

bir faktördür.  Ayrıca bu kavramın teknoloji ile üretim arasında daha karmaĢık 

teknolojinin daha yüksek üretkenlik sağlaması anlamında pozitif bir iliĢki öngörmesi 

de tartıĢmalıdır. Bugünün global rekabet ortamında ekonomistler teknolojiyi ileri 

ekonominin kaptanı olarak tanımlamaktadırlar. 

Teknolojinin geliĢimi tarihsel bir süreçtir. Teknoloji, üretilen ürünler, 

kullanılan kaynaklar, elde edilen etkinlik ve uygulanan seçim mekanizması açısından 

toplumu etkiler, ancak toplum tarafından da etkilenir. GeniĢ anlamda teknoloji 

kavramı bu yönleri de kapsar; dar anlamlı kavramdan farklı olarak geri ve ileri 

bağlantıları dikkate alır. Süreç kavramı, üretim yönetimiyle ürünlerin satıĢ ve 

dağıtımını da içerir. GeniĢ anlamda teknoloji, üretim tekniği kavramını da kapsar. 

Ayrıca süreç olarak teknoloji, üretim teknikleri ve tüketimi toplumla bütünleĢtirir. 

GeniĢ anlamlı teknoloji kavramının bir baĢka üstünlüğü, teknoloji 

transferinde ortaya çıkan çeĢitli sorunları açıklama olanağı vermesidir. Teknoloji 

transferi kavramı, teknolojiyi üretim tekniği olarak ele alan kavramın bir uzantısı 
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olarak geliĢtirilmiĢtir. Ancak teknoloji transfer edildiğinde beklendiği kadar üretken 

olmadığı ve kimi sorunlara yol açtığı görülmektedir. Bu sorunları gidermek içinse 

çeĢitli sosyal ve ekonomik politik önlemlere gerek duyulmaktadır. Bu tür önlemlerin 

gerekliliği, teknolojinin yalnızca bir üretim tekniği değil, aynı zamanda bir süreç 

olduğunu açıkça göstermektedir. Bu açıdan baktığımız zaman teknoloji, toplumsal 

ihtiyaçlarını karĢılayacak ve onun çevresi üzerindeki denetimini artıracak araç, 

materyal, bilgi ve yapabilirlik kümesidir. 1995 sonunda Avrupa Komisyonu AB 

ülkelerindeki inovasyonun ortaya çıkıĢına öncülük eden faktörleri araĢtırmak ve 

AB'nin inovasyon altyapısını güçlendirerek kapasite artıĢı sağlamaya dönük teklifler 

geliĢtirmek suretiyle, birlik üyelerine sunduğu politika raporunda yeniliğin ne 

düzeyde kritik öneme sahip olduğu Ģu Ģekilde kayıtlara geçmiĢtir. “Ġnovasyon 

bireysel ve toplumsal ihtiyaçların daha iyi bir düzende karĢılanmasını sağlar. 

Ġnovasyon giriĢimcilik ruhu için de esastır; her yeni giriĢim ne de olsa belli bir 

yenilik getirmeye yönelik bir süreç sonunda doğar. Dahası, bütün giriĢimlerin 

rekabet güçlerini sürdürebilmek için sürekli yenilenmeye gereksinimleri vardır. Bu 

söylenenler ülkeler için de doğrudur. Ekonomik büyümelerini, rekabet güçlerini ve 

istihdam olanaklarını sürdürebilmek için ülkeler de yeni fikirleri süratle, teknik ve 

ticari baĢarıya dönüĢtürmek zorundadırlar” Komisyon raporunda da belirtildiği 

üzere teknolojinin geliĢmesi, rekabet, tüketici ihtiyaç ve isteklerinin değiĢmesi 

inovasyonun iĢletmeler açısından önemli olmasında büyük rol oynayan faktörlerdir. 

Teknolojinin geliĢmesi ile birlikte küreselleĢme olgusunun yayılması inovasyonun 

önemini artırmıĢtır. Özellikle iletiĢim teknolojilerindeki en önemli geliĢme olan 

"internet", iĢletmelerin en uzak pazarlara bile rahatça ulaĢabilmelerine, bu 

pazarlardaki müĢterilerin istek ve ihtiyaçlarına kısa sürede cevap verebilmelerine 

imkân sağlamıĢtır. Özellikle son zamanlarda internet aracılığıyla yapılan elektronik 

ticaret sayesinde alınıp satılan ürün pazarları artmıĢ, ticaret daha kolay ve hızlı 

yapılmaya baĢlanmıĢtır. Ancak teknolojideki bu geliĢmeler beraberinde ürün ömrünü 

kısaltmaya baĢlamıĢ, tüketici istek ve ihtiyaçlarını değiĢtirmiĢtir. Oysa inovasyonun 

en olumlu özelliği, canlılığı devamlı kılmasıdır çünkü iĢletmeler ancak inovasyon 

sayesinde müĢteri ihtiyaç ve isteklerine cevap verebilmekte, bu sayede rekabet 

edebilmekte ve yaĢamlarını idame ettirebilmektedirler. 
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 Yeni teknolojilerin ve küreselleĢmenin artık doğal çıktısı olarak kabul edilen 

rekabette, belli güce eriĢme kapasitesinin esasında teknolojide gerçekleĢtirilecek 

ihtisaslaĢmaya bağlı olduğu söylenebilir. Zira teknoloji alanındaki yenilik sayesinde 

sadece üretimde artıĢ ve refahta artıĢ sağlanmamakta, uluslararası rekabette söz 

sahibi olabilmenin de önü açılmaktadır. Günümüzde küreselleĢen ekonomilerde 

teknolojiye yüklenen anlam ve ekonomik geliĢmiĢlik üzerindeki göz ardı edilemeyen 

etkisi, ister geliĢmiĢ olsun isterse de geliĢmekte olan ülkeler olsun, artık 

sürdürülebilir avantajlı rekabet edebilirlik konularında teknolojinin pozisyonu 

belirleyici olduğu ifade edilebilir.  

Yüksek teknoloji kavramı yıllar önce bilgisayar teknolojileri, savunma 

sanayii ve uzay araĢtırmaları gibi araĢtırma-yoğun sanayileri nitelendirmek için ele 

alınırdı. Bu günün dünyasındaysa, ileri-yüksek teknoloji, üretilen ürün ya da 

hizmetler ne kadar sade çıktılar olursa olsun üretimin bütün alanlarında 

değerlendirilen, üretim için kritik bir rol oynayan faktör haline gelmiĢtir (Scott, 2006: 

3). 

1.3.3. GiriĢimcilik 

GiriĢimcilik (entrepreneurship) kavramı Fransızcada “üstlenmek, baĢlamak, 

ele geçirmek” anlamlarına gelen „entreprendre‟ kelimesinden türetilmiĢtir 

(Kuratko ve Hodgetts, 2001: 28). GiriĢimci (entrepreneur) terimini günümüzde 

benimsenen anlamına iĢaret eder tarzda ilk kez kullanan kiĢinin, Fransa‟da 

yaĢayan bir iktisatçı olan Richard Cantillon olduğu bilinmektedir. Bu terim daha 

önce de kullanılmakla beraber, Cantillon 1732‟de yazdığı ve 1755‟te yayınlanan 

„„Essai Sur la Nature du Commence en General‟‟ adlı eserinde terimi açık bir 

iktisadi içeriği ifade edecek biçimde kullanmıĢtır (Cantillon, 1952: 54).  Ġktisadi 

hayatta 200 yılı aĢkın süreden beri kullanılan giriĢimcilik kavramının anlamına 

iliĢkin ortak bir görüĢ yoktur (M. H. Morris, 1998: 14). Günümüzde, giriĢimcilik 

kavramının açıklanması hususunda çok farklı yaklaĢımlar vardır. Bazı 

araĢtırmacılar literatürde bu kavram için akla gelen her küçük Ģirketi, bir kısım 

araĢtırmacı da her türlü yeni Ģirketi anlamak gerektiğine vurgu yapmaktadırlar. 

Oysa gerçek hayatta, faaliyet sürdüren iĢletmelerin oldukça önemli bir kısmı 

tatminkâr düzeyde etkili olarak giriĢimcilik kavramının içini doldurmaktadır. O 
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taktirde, bu kavram bir firmanın pazar payı, büyüklüğü ya da firma ömrü ile ilgili 

ele alınmamalı, belli bir ekonomik faaliyet olarak değerlendirilmelidir. Bu 

faaliyetin odağında inovasyon bulunmaktadır. Bu bağlamda inovasyon 

giriĢimcilikte kilit rol oynamaktadır. MüteĢebbisin esasında bir iĢ fikri olabilir 

ancak inovatif düĢünce stratejisinden mahrumsa, bu iĢ fikrini uygulamaya koyma 

noktasında bir bilinmez denklemin parçası olacaktır. Bu açıdan giriĢimci ruhun 

oluĢmasında stratejilerin önemi büyüktür. Aslına bakılırsa stratejiler, giriĢimci 

açısından yol haritasıdır. 

Günümüzde giriĢimcilik yeni iĢletme faaliyetine giriĢmek, yenilikçi bakıĢ 

açısına sahip olmak, meĢgul olunan iĢletmenin büyümesinde rol almak ve 

geliĢtirmek, farklı ürün ve hizmetlerin oluĢum sürecinde öncü olmaktır.  Katma 

değer taĢıyan süreçler oluĢturmak, risk yönetebilmek, fırsatları kovalamak ve 

fırsattan istifade etmek gibi çok sayıda kavramla bağlantılı olarak tanımlanan, 

oldukça kapsamlı bir kavramdır. GiriĢimcilik, gizli ya da aĢikâr nitelikteki olaylar 

veya analizlerle beraber tanımlanmıĢtır. Yani; müteĢebbis, giriĢimciliğin 

karakteri, davranıĢ özellikleri, görevleri, mal ve hizmetlere iliĢkin yenilikler,  tüm 

bunları değerlendirerek buluĢlardan yararlanarak, yeni iĢletmeyi tesis etme, belli 

bir pazara dahil olma, Kobi Ģeklinde iĢ kurma, bu kurulan iĢletmeyi yönetmedir 

(Rocha ve Birkinshaw, 2007: 13). BaĢka bir çalıĢmada da giriĢimcilik tanımları 

incelenmiĢ ve tanımlarda en fazla vurgulanan terimler belirlenmiĢtir. Bunlar; yeni 

bir giriĢim baĢlatmak, yenilik veya yeni kombinasyonlar veya yeni kaynaklar, 

fırsat kovalamak, gerekli kaynakları sıralamak, risk almak, kâr peĢinde koĢmak, 

yönetim ve değer yaratmaktır (M. Morris vd., 1994: 23) 

Yukarıdaki tanımlar incelendiğinde, her birinde vurgulanan noktaların (risk 

alma, kaynakları organize etme, fırsat algılama, yeni iĢletme kurma vb.) 

giriĢimciliğin belli bir yönünü ortaya koyduğu görülür. Kısmen örtüĢen bu 

tanımlardan birinin diğerlerine üstünlük kurduğu söylenemez. Aksine, her birini 

diğerlerini tamamlayıcı bir parça olarak değerlendirmek gerekir. GiriĢimciliğe 

iliĢkin tanımların tümünde, giriĢimciliğin esasında bir değer yaratma süreci 

olduğu açıkça veya örtülü olarak ifade edilmektedir. GiriĢimcilik, değer yaratmak 

amacıyla bir fırsatın tanımlanması ve bu fırsattan yararlanmak için gereken 
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kaynakların organize edilmesi sayesinde, arzulanan çeĢitli sonuçlara (yeni bir 

ürün, yöntem, giriĢim veya iĢletme vb.) ulaĢma yönündeki tüm faaliyetleri 

kapsar. Yenilik yapma, risk üstlenme, kaynakları benzersiz Ģekilde bir araya 

getirme gibi çeĢitli davranıĢlar, giriĢimcilik olgusunu tanımlayan karakteristik 

unsurlar olarak değerlendirilebilir. Ġnovasyona giden yolda giriĢimcilik esasında 

çok önemli bir yere sahiptir. GiriĢimci fırsatları kovalarken yeni ve farklıya 

yoğunlaĢır. Bu çaba belli bir süre sonra yepyeni bir boyuta doğru hareketin önünü 

açar. GiriĢimcilikte sarf edilen enerji gerek kiĢisel olarak gerekse de kurumsal 

olarak inovatif perspektiflere geçiĢin zeminini oluĢturacaktır. GiriĢimcilik süreci 

ġekil 1‟de olduğu gibi özetlenebilir: 

 

Şekil 1. Girişimcilik Süreci ve Bu Süreci Etkileyen Faktörler 

Kaynak: (Bygrave, 1997: 3) 

ġekil 1.‟e göre süreçteki olayları etkileyen çok sayıda kiĢisel, sosyolojik, 

örgütsel ve çevresel faktör vardır. Öncelikle birey kiĢisel ve çevresel faktörlerin 

etkisiyle, bilinçli bir araĢtırma sonucu veya Ģans eseri yenilik yapmaya iliĢkin bir 

fikir edinir. Genelde tetikleyici bir olay bireyin bulduğu bu yenilik fikrini hayata 
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geçirmesine öncülük eder (Bygrave, 1997: 4). ĠĢini kaybetmek, giriĢimci olmak için 

doğru zaman olduğuna karar vermek, iĢletme kurmak için sonunda yeterince paraya 

sahip olduğunu düĢünmek gibi durumlar, giriĢimcilik sürecinde tetikleyici rol 

oynayabilir (Barringer ve Ireland, 2015: 31-35). Ayrıca bazı çevresel ve kiĢisel 

faktörler de bireyin fikrini uygulamaya geçirmesinde etkili olur. Birey; alternatif 

kariyer seçenekleri, aile, arkadaĢlar, rol modelleri, ekonominin durumu ve 

kaynakların ulaĢılabilirliği gibi faktörleri dikkate alarak, bu fikri izleyip 

izlemeyeceğine karar verir. Fikri izlemeye karar verdikten sonra sırasıyla uygulama 

ve büyüme aĢamalarıyla yenilik hayata geçirilerek değer yaratma faaliyeti 

tamamlanır (Bygrave, 1997: 2-3). 

 Yukarıda açıklanan model giriĢimcilik sürecindeki baĢlıca olayları 

içermektedir. Ancak süreç bu modelde gösterilen aĢamalarla sınırlı olmayıp, her 

aĢamanın içinde gerçekleĢtirilen farklı faaliyetler de vardır. AraĢtırmacıların bu 

faaliyetleri ifade etmek üzere seçtikleri terimler ve faaliyet sıralamasında bazı 

farklılıklar bulunmakla beraber, süreçte yapılanlar genelde Ģu sırayla ortaya konur: 

Öncelikle birey değer yaratmayı sağlayacak bir iĢ fikri geliĢtirir (fırsat algılar). Daha 

sonra algıladığı bu fırsatı çeĢitli yönlerden (örneğin; rekabet üstünlüğü sağlama gücü 

açısından) değerlendirir ve rafine eder. Ardından fırsattan yararlanmak için ihtiyaç 

duyduğu kaynakları (örneğin, finansal, teknolojik ve beĢerî kaynakları) belirler, 

gerekli finansmanı ve ortakları bulur ve bir iĢ planı geliĢtirir. Son olarak, iĢ planının 

hayata geçirilmesi ile uygulama ve yönetim aĢamasına geçilir (Brockner vd., 2004: 

207-208). Burada dikkat edilmesi gereken nokta, faaliyetler birbiri ardınca gelmesine 

ve doğrusal görünmesine rağmen, sürecin aslında dinamik ve tekrarlı bir yapı arz 

etmesidir. GiriĢimcilik süreci dinamiktir; çünkü ileriki aĢamalara geçildikçe çevresel 

faktörlerin etkisiyle faaliyetlerle ilgili bazı kararların değiĢtirilmesi veya gözden 

geçirilmesi gerekebilir (Fayolle, 2007: 57-60).  

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaĢılabileceği gibi, genel olarak giriĢimcilik 

sürecinde 3 ana faktörden bahsedilebilir: fırsat, kaynaklar ve organizasyon. Bunların 

birbirleriyle etkileĢimi arasındaki ġekil 2‟deki gibi gösterilebilir. 
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Şekil 2. Girişimcilik Sürecindeki Temel Faktörler 

Kaynak: (Wickham, 2006: 37) 

 

ġekil 2.‟ye göre giriĢimci, giriĢimcilik sürecinin odağında konumlanan ve 

tüm süreci ileriye taĢıyan kiĢidir. GiriĢimciler genelde tek baĢına hareket eder; ancak 

bazı durumlarda giriĢimsel takımlardan da söz edilebilir. Takım üyeleri farklı roller 

ve sorumluluklar üstlenebilir. GiriĢimcilik prosesinin diğer bileĢeni olan fırsat, bir 

piyasanın hizmet sunucuları tarafından piyasaya sürülemeyen ihtiyaç kalemlerinin 

oluĢturduğu boĢluğu doldurur. Fırsat, müĢteri tatminini arttırmak suretiyle daha 

verimli hizmet sunma potansiyeli olarak görülür. Kaynaklar ise; giriĢim için 

katlanılan fedakârlıkları, ayrılan bütçeyi, sahip olunan bilgi ve becerileri, giriĢim için 

gayret sarf eden insan kaynaklarını, araç, makine, bina vb. ekonomik değerlerdir 

(Wickham, 2006: 38-39). Bu bilgilerin ıĢığında esasen giriĢimcilik serüveni Ģöyle 

aktarılabilir: MüteĢebbis, ilk adım olarak bir fırsat belirlemek suretiyle bu fırsatı 

değere dönüĢtürme çabasına girer. Ġkinci adımda fırsattan yararlanmasına imkân 

sunacak bilgi, birikim ve kaynakları bir araya getirir. Elindekileri en optimum 

düzeyde yönetir. Bu durumu yönetirken bir organizasyondan destek alır ve bu 

organizasyonun lideri olarak, gerekli yönlendirme mekanizmasının kurulumunu 

sağlar. Kısacası, giriĢimcilik sürecinde giriĢimci merkezi bir rol üstlenerek; fırsat, 

kaynak ve organizasyon arasında kurduğu uyum sayesinde değer yaratma faaliyetini 

gerçekleĢtirir.   Literatürde yer alan görüĢlerden hareketle giriĢimcilik sürecinin; 

giriĢimci tarafından yönlendirilen, fırsat yönelimli, kaynakların yaratıcı ve etkin 
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kullanımına dayanan, kaynaklar ile ihtiyaçlar arasında uyum ve denge kurmayı 

amaçlayan bütüncül bir süreç olduğu söylenebilir.  

1.3.4. Patent  

Patent, en genel anlamı ile buluĢ üzerindeki mutlak hakkı sahibi lehine 

kanıtlayan bir belgedir (Tekinalp, 2012: 465). Bu koruma, Devletin resmi makamları 

tarafından belli bir süreliğine verilmektedir. Patent koruması, baĢvuru tarihinden 

itibaren baĢlar ve incelemesiz patentler için yedi yıl, incelemeli patentler için yirmi 

yıldır (KHK md. 72). Patent ile sağlanan koruma, hak sahibine bazı haklar 

tanımaktadır. Bu haklar, 551 sayılı KHK md. 73-84 arasındadır. 551 sayılı KHK md. 

73/2‟ye göre, “Patent sahibinin, üçüncü kiĢiler tarafından izinsiz olarak aĢağıda 

sayılanların yapılmasını önleme hakkı vardır.‟‟  

Buradaki en önemli kavram “önleme hakkı‟‟ kavramı olup, tüm fikri ve sınai 

haklardaki temel özelliktir. Bu durumda patent, hak sahibine, üçüncü kiĢilere 

buluĢunu kullanmayı engelleme hakkı vermektedir (Pressman ve Tuytschaevers, 

2016: 9). 

Kanunlar ve Uluslararası sözleĢmelerle belirlenen patent verilebilirlik Ģartları 

birbirinden bağımsız, ayrı ayrı tanımlanmıĢ, ayrı ayrı değerlendirilmesi gereken 

Ģartlar olup bir arada bulunmaları gerekir. Bu Ģartlar dıĢında Ģartlar aranmaz 

(Mathély, 1992: 62). 

BuluĢ teknik bir soruna getirilen teknik çözümdür. Burada, bir amacın 

gerçekleĢtirilmesi için kullanılan somut yol, somut çözüm korunmaktadır. Amacın 

kendisi hiçbir Ģekilde koruma kapsamına alınmaz. Zira amaç, genel olması 

dolayısıyla soyuttur. Bir amaca ulaĢmak için farklı buluĢlar ortaya konulabilir. Bu 

durumda bütün bu buluĢlar korumaya kavuĢabilir. Zira bir buluĢa verilen tekel hakkı, 

somut unsur için verilmektedir. Bir buluĢa patent verilmesi, buluĢun yöneldiği amaç 

üzerinde bir tekel hakkı tanımaz. Örneğin, bir düdüklü tencere, ulaĢılması amaçlanan 

sonuçtur. Ancak farklı tekniklerle aynı sonuca ulaĢılabilir. Bu durumda, aynı sonuca 

yönelik olan tüm ürünler bağımsız olarak korunmaktadır. Nitekim aynı sonuca 

yönelik olarak farklı teknik araçlarla ulaĢması mümkün ise ve ulaĢılan tüm somut 

çözümler patent verilebilirlik Ģartlarını haiz ise, bu durumda tüm çözümler korumaya 
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kavuĢur. Soyut olan sonuca yönelik olarak kullanılan her özel çözüm korumaya 

kavuĢabilir (Pollaud-Dulian, 1999: 103). 

Patent üç temel ögeden oluĢur: resimler, tarifname ve patentin koruma 

kapsamını belirleyen istemler. Ġstem veya istemler buluĢta elde edilen menfaatlerin 

korunmasını sağlayan kavramlardır. Bir diğer deyiĢle istemler, patent hakkı sahibinin 

engelleme hakkının sınırlarını çizmektedir. Ancak istemler çerçevesinde kalan 

konular, patent hakkı sahibini engellemeye hakkı olan konulardır. Ġstemlerde 

belirtilen sınırlar içinde kalmayan faaliyetler yasaklamaya konu olamaz. Patentin bir 

diğer temel özelliği, belli bir süre ile sınırlı olmasıdır. Bu süre sınırlaması, 551 sayılı 

KHK md. 72‟de incelemeli ve incelemesiz patentleri içerecek Ģekilde belirtilmiĢtir. 

Patentlerin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı‟nda, incelemesiz patent sisteminin 

kaldırıldığı ve koruma süresinin 20 yıl olarak belirlendiği görülmektedir. Bu sürenin 

sona ermesinden sonra, üçüncü kiĢiler patent konusu buluĢtan serbestçe 

yararlanabilirler. 

Patent, en yalın haliyle buluĢ belgesi olarak karĢılık bulmaktadır. Patent, 

endüstri alanına uygulanabilme noktasında tereddüt kabul edilmeyen mevcut 

tekniğin üzerinde yeni bir icat için mucitin söz konusu buluĢtan dolayı ortaya çıkan 

hakları koruma altına alan bir belgedir (BaĢtürk, 2010: 21-22). 

AĢağıdaki ġekil 3 „de gösterildiği gibi, fikir serüveniyle ile baĢlayarak Ar-Ge 

neticesiyle ortaya çıkan yenilik (inovasyon), patentleme iĢlemleriyle birlikte güvence 

altına alınmaktadır. Böylece, firmaların yenilik faaliyetlerinin göstergeleri patentlerle 

ölçülmekte ve temsil edilmektedir. Bir buluĢ, bir teknolojik yenilik; yeni değilse 

benzeri ürün veya benzeri teknoloji daha önce var ise patentten bahsetmek mümkün 

değildir. Patent olması için mutlaka yeni olması gerekmektedir. 
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Şekil 3. Fikirle Başlayıp Patent Alımıyla Biten Süreç 

Kaynak: (Ayhan, 2002: 264) 

Alınan patent sayısı bir ülkenin inovasyon performansı hakkında çok ciddi 

bilgiler vermektedir. Türkiye‟de patent alma istatistikleri incelendiğinde son 3 yılda 

kayda değer artıĢların olduğu gözlenmektedir.  

 

Şekil 4. Patent Başvuru Sayıları (2014-2016) 

Kaynak: (Tpmk, 2017: 38) 
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Tablo 2 incelendiğinde patent baĢvuru sayılarındaki artıĢların inovasyon 

kültürünün firmalarca ele alındığı anlaĢılabilir. Ġnovasyonun yeni bir fikrin 

ticarileĢmesi anlamı düĢünüldüğünde patent sahibi firmalar rekabette önemli 

avantajlar sağlamaktadır. Ülkemizde durum böyleyken, dünya ülkeleri 

incelendiğinde çok çarpıcı verilerle karĢılaĢmak mümkündür. 

Dünya Bankası verilerine göre Çin, dünyadaki patent baĢvurularına göre en 

çok ülkedir. 2015 yılı itibarıyla, Çin'deki patent baĢvurularının sayısı 968.252 olmuĢ 

ve bu sayı dünyanın patent baĢvurularının% 51.99'unu oluĢturmaktadır. Ġlk beĢ ülke 

(diğerleri Amerika BirleĢik Devletleri, Japonya, Kore Cumhuriyeti ve Almanya) % 

92.89'unu oluĢturuyor. 2015 yılında dünyanın toplam patent baĢvurusu sayısı 1.86 

milyon olarak tahmin edilmektedir.
2
 Bu veriler ülkelerin rekabette daha avantajlı bir 

pozisyon alabilmek için patent alma yarıĢında oldukları söylenebilir.  

1.4.Ġnovasyonun Önemi 

Ġnsanoğlun olduğu her dönemde yaptığı her ne iĢ olursa olsun, iĢleri daha ileri 

ve daha verimli gerçekleĢtirebilmenin çabasındadır. Bu bakımdan inovasyon, 

zannedildiği gibi yeni olay değildir (Fagerberg vd., 2004: 2).  Öyle ki inovasyonların 

varlığı insanlık tarihine kadar uzanır (Leonard Barton, 1992: 113). Günümüzde 

ulaĢım, iletiĢim, astronomi, kimya, mühendislik, tıp, iklimlendirme gibi hayatın 

akıĢında önemli yer edinen tüm geliĢmiĢlik düzeyinin arka planında inovasyonun 

olduğu görülebilir. Ġnovasyon ne kadar önemli olabilir ki sorusuna cevap aramak 

adına; insan hayatının bir parçası haline gelen geliĢmiĢlik kalemlerinin hiç 

olmadığını ve bunların yokluğu anında nasıl bir hayatın olacağını tasavvur etmek 

kâfi gelecektir. 

Schumpeter‟ a (Schumpeter, 1983: 18) göre ekonomik geliĢmiĢlik düzeyine 

katkılarından dolayı inovasyon önemlidir. Drucker ise uzun vadede firma 

performansının hissedilir düzeyde artıĢ göstermesinde inovasyonun kilit rol 

üstleneceğini belirtmiĢtir (Deshpande ve Farley, 2003).  (Van Dyne vd., 1994: 765), 

hızla değiĢen çevreye entegrasyon, verimliliğin ve esnekliğin sağlandığı dolayısıyla 

                                                 

2
 https://knoema.com/search?query=patent (EriĢim Tarihi: 24.08.2017)  

https://knoema.com/search?query=patent
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günün sonunda çok ciddi katkıları olduğu noktasında birleĢtikleri çalıĢmalarında 

inovasyonun küresel rekabet koĢullarında ve uzun vadede firma performansını 

doğrudan artırarak olumlu katkılar sunduğunu belirtmektedirler.  

Yasadığımız çağda, çevresel değiĢimdeki çeĢitlilik ve çevresel düzeydeki 

karmaĢık durum geçmiĢ dönemlerle mukayese edilemeyecek kadar ileri düzeydedir.  

Bir organizasyon yapısını değiĢtirebilmenin yöntemlerinden birisi inovasyondur. 

Ġnovasyon, iĢletmelerin çevresel değiĢikliklere dönük tasarladıkları bir karĢılık veya 

bu değiĢikliklerde bizzat rol aldıkları bir süreçtir (Damanpour, 1992: 377).  

Ġnovasyonun firmalara sunduğu avantajları; verimlilik düzeyinde artıĢ, sürdürülebilir 

rekabette üstünlük sağlanması, ödemeler dengesizliğinde yaĢanan sorunlara çare 

olması, toplumda sosyal sorumluluk bilincinin oluĢturulması ve geliĢtirilmesi, sadık 

müĢteri yelpazesinin geniĢletilmesi, kurumsallaĢma ve markalaĢmayı sağlamak 

suretiyle firmaları Ar-Ge‟nin vadettiği kaliteli çıktılara yöneltmesi gibi birçok husus 

sıralanabilir. Günümüzde rekabetin yaĢanmadığı sektör yok denecek kadar azdır. 

Böyle bir iklimde sürdürülebilir rekabetin en etkin enstrümanının yenilikçi bakıĢ 

açısıyla oluĢturulan stratejiler olduğu görülmektedir. Yüksek teknolojiden beslenen 

inovasyon odaklı ekonomilerin, büyümede ve dolayısıyla ödemeler dengesine 

anlamlı düzeyde katkı sunmaktadır.  

Örgütleri rekabete ve geleceğe bağlayan zincir halkaları Ģeklinde 

düĢünülebilecek olan inovasyon (Wong ve Chin, 2007: 1290), rekabetteki artıĢ,  

teknolojideki hızlı ve radikal dönüĢümler ve müĢteri beklentilerindeki farklılıklardan 

dolayı daha pahalı, risk barındıran ve karmaĢık bir boyuta evrilmiĢtir (Cavusgil vd., 

2003: 6-7). Lakin yaĢanmakta olan bilgi ekonomisinde örgütsel adaptasyon ve 

yenilenmenin (Nohria ve Gulati, 1996: 1245), ve sürdürülebilir rekabet avantajının 

tek kaynağı da inovasyondur (Chen ve Ho, 2002: 46), (Sutherland vd., 2002: 33). 

Ġnovasyon, yönetimsel bazda ve iĢe ait birçok süreci yenileyerek, farklı fikir ve 

uygulamalara zemin hazırlayarak firmada gerek yapısal ve gerek de süreçsel 

değiĢimlerin gerçekleĢmeĢine katkı sunar (Armbruster-Domeyer vd., 2008: 645). 

Örneğin, müĢteri iliĢkileri, esneklik, kalite, teslimat süresi ve verimlilik gibi önemli 

kavramlarda gerçekleĢtirilen anlamlı düzeydeki iyileĢtirme faaliyetleri iĢletme 
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performansına olumlu olarak yansır ve bu yolla rekabette avantaj sağlanır (Mentor, 

2009: 8). 

Yukarıdaki ifadeler Center for Business Innovation-CBI tarafından yapılan 

araĢtırma sonuçlarında ulaĢılan bulgular ile de desteklendiği görülmektedir. Bu 

araĢtırma da inovasyon birçok endüstride değer yaratma açısından birinci ya da ikinci 

öncelikli unsur olarak tespit edilmiĢtir. CBI tarafından gerçekleĢtirilen araĢtırmanın 

sonuçları Tablo 2‟de görülmektedir. 

Tablo 2. Endüstriler Açısından Değer Yaratma Sürecinde İnovasyonun Önemi 

B2B (Business to Business) 

1. İnovasyon 

2. MüĢteri 

3. Marka 

4. GloballeĢme 

5. Kalite 

B2C (Business to Customer) 

1. İnovasyon 

2. Marka 

3. MüĢteri 

4. Kalite 

5. Süreklilik yeteneği 

Dayanıklı Mallar Ġmalat Sanayi 

1. İnovasyon 

2. Yönetim 

3. ĠĢgören 

4. Kalite 

5. Çevre 

 

Dayanıksız Mallar Ġmalat Sanayi 

1. İnovasyon 

2. ĠĢgören 

3. Yönetim 

4. ĠĢbirliği 

5. Kalite 

Teknik Altyapı ĠĢleri 

1. Yönetim 

2. İnovasyon 

3. Kalite 

4. ĠĢyeri 

5. Çevre 

DanıĢmanlık Hizmetleri 

1. Kalite 

2. İnovasyon 

3. ĠĢgören 

4. Teknoloji 

5. ---- 

Kaynak: Chen ve Ho, 2002: 47. 

Tablo 2‟deki bulgular incelendiğinde (Chen ve Ho, 2002) inovasyonun 

endüstriyel pazarlarda (B2B) ve tüketiciler pazarında (B2C) müĢteriler açısından 

değer yaratma kriterleri arasında ilk sırada yer aldığı görülmektedir. Aynı Ģekilde 
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dayanıklı ve dayanıksız malların üretimi ve sunumu sırasında yaratılan değere katkı 

noktasında inovasyon birinci sırada bulunmaktadır. AraĢtırma sonuçlarına göre 

teknik altyapı iĢleri ve danıĢmanlık hizmetleri alanlarında inovasyonun oluĢturulan 

değere katkısı ikinci sırada bulunmaktadır. Bütünsel olarak değerlendirildiğinde 

inovasyonun, ekonominin taraflarını oluĢturan tüm unsurlar ya da çıkar grupları 

açısından önemli olduğu ve günümüz ekonomisine yön veren temel güç konumunda 

bulunduğu söylenebilir. 

 

Şekil 5. İnovasyonun Katkıları 

Kaynak: Davis ve Moe 1997: 387 

ġekil 5 incelendiğinde inovasyonun ekonomik sistemi oluĢturan tüm taraflara 

katkı sağladığı görülecektir. ġeklin üst kısmında görülen ok iĢareti ise inovasyonun 

ortaya koyduğu katkının anlık bir Ģey olmadığını, ilerleyen süreçte inovasyonun 

sahip olduğu etki potansiyeli ile ekonomik sistemi oluĢturan taraflara bir Ģekilde 

katkı sağlamaya devam edeceğini göstermektedir. Yakalanan yukarı yönlü trend 

iĢletmelerin süreklilik esasına sahip yaĢam döngüleri dikkate alındığında, firmaların 

ihtiyaç duyduğu esneklik noktasında önemli katkılar sunacaktır. (Davis vd., 1997) 

Sahip olunan inovasyonun iĢletmelerin gelecek kaygılarını da törpüleyeceği ifade 

edilebilir. Çünkü rekabet ortamında ihtiyaç duyulan enstrümanların inovasyonun 

doğal çıktıları haline geleceği unutulmamalıdır. 

Rekabete 

Katkıları 

- EĢsiz rekabetçi 

sunumlar ve 

rekabet avantajı 

- Rekabetçi 

giriĢleri engelleme 

MüĢteriye Katkıları 

- MüĢterilerin ihtiyaç 

ve beklentilerini daha 

iyi karĢılama 

-Artan müĢteri 

baglılığı ve sadakati 

- Artan müĢteri 

tatmini 

Ġnsanlara Katkıları 

- Yeni iĢ fırsatları 

- ÇalıĢanların,  

müĢterilerin ve diğer 

paydaĢların tatmin 

düzeylerinin 

yükselmesi 

- Enerjik, yaratıcı ve 

heyecanlı bir çalıĢma 

ortamı 

Firma Performansına 

Katkıları 

- Sürdürülebilir büyüme 

- Artan firma degeri ve 

itibarı 

- Yükselen verimlilik 

- Artan kar marjı 

- Yükselen gelir 

- Yeni kategorilerde 

konumlanma 

- DüĢen personel devir hızı 

- Pozitif medya desteği 



 

27 

 

1.5.Ġnovasyon Ġlkeleri 

Ġnovasyonun ilkeleri, inovasyon sürecinin sağlıklı sürdürülebilmesi, ihtiyaca 

uygun inovasyonu hayata geçirebilmek için iĢletmelerce sağlanması beklenen ana 

vizyonu göstermektedir. Bu ilkeler genel çerçeve olarak aĢağıdaki gibi Ģöyle 

sıralanabilir (P. Drucker, 2007a: 77-79), (Swaim, 2011: 93). 

•  Sistematik inovasyonlar amaca uygun dizayn edilerek, yeni fırsatlara 

ihtiyaç duyularak eldeki kaynakların analiz edilmesiyle baĢlar.  

•  Ġnovatörler (yeni fikir yaratıcıları) toplumdan soyut olmamalıdır, insanlarla 

diyalog halinde kalmaları ve insanların istek ve ihtiyaçlarını ögrenmeye 

gayret etmelidirler. Dolayısıyla firmalar müĢterilerinin değiĢen 

beklentilerini takip etmelidirler. 

• Ġnovasyon, etki alanını geniĢletmesi için sade, anlaĢılır ve hedefe uygun 

seçilmelidir.  Ġnovasyonun kullanıcıları birden çok adımlı teknik altyapı 

gerektiren durumlara mesafeli yaklaĢmaktadır. 

• KarĢılık bulan inovasyonlar ufak adımlarla baĢlar. GösteriĢten uzaktırlar. 

Örneğin, bir kibrit kutusuna kibritleri hep aynı sayıda (50 adet) olacak 

Ģekilde konulması gibi. 

• GerçekleĢtirilen bir inovasyon için, kesin ticarileĢir ya da ticarileĢemez 

Ģeklinde kimse önceden ifade edemez 

• Ġnovasyonun perspektifi yaĢanılan ana yöneliktir. Gelecek kaygısı taĢımaz. 

Ancak bir inovasyonun etkisi uzun bir döneme yayılabilir. 

• Ġnovasyon dâhilere özgü olmaktan çok çalıĢmayla, elde edilen bilgiyle, 

beceriyle ve tam odaklanmayla ulaĢılan bir değerdir. 

• Farklı alanların tabiatındaki gibi inovasyon için de yeteneğin, becerinin ve 

bilginin önemli büyüktür. Fakat bunlarda amaç odaklı bakıĢ açısı ile 

desteklenmenin gerekli olduğu göz ardı edilmemelidir. 

• Azim, kararlı bir bakıĢ açısı ve kendini o iĢle özdeĢleĢtirmezse; yetenek, 

bilgi ve birikim sonuca dönüĢemeyecektir. 

• Ana yetenekten beslenmeyen inovasyonlar hedefe ulaĢamaz. Bu tür 

inovasyonlar fikir düzeyinde kalarak inovasyona dönüĢüm sağlayamazlar. 
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1.6.Ġnovasyonun Kaynakları 

UlaĢılabilir bir sistemi barındırmaları bakımından firmaların faaliyetlerini 

çevreleyen iç ve dıĢ faktörler gerek farklı zamanlarda, gerekse de aynı zamanlara 

denk gelen dönemlerde etkilidirler.  Ġnovasyon, firmanın yetenekleri arasındaki en 

değerlisi olarak kabul gören bir dizi faktörün kesiĢim noktası ve birbirini destekleyen 

bir iĢ iklimi (Gundling ve Porras, 2000: 17) ile çevresel faktörlerle donatılmıĢ bir 

olaydır.  

Yeniliklerin yukarıda belirtilen avantaj ve dezavantajlarına ek olarak dıĢ 

kaynak kullanımı ile dıĢ kaynaklı hisse senetleri, aynı zamanda verimliliği etkileyen 

çeĢitli motif ve riskler gibi belirli ayırt edici özelliklere sahiptir (Choi, 2017: 7). 

Konu hakkında en detaylı ve kapsayıcı çalıĢmayı gerçekleĢtiren Drucker, 

inovasyonun kaynaklarını yedi baĢlıkta toplanacağını ifade ederken, bu baĢlıkları 

içsel ve dıĢsal kaynaklar olarak ikili bir gruplandırmayla açıklamıĢtır. Ġçsel 

kaynaklar, iĢletme içinde cereyan ederken, dıĢsal kaynaklar ise, iĢletme dıĢında ya da 

faaliyet gösterilen sektör dıĢında cereyan etmektedir. Bahsi geçen kaynaklar özetle Ģu 

Ģekilde aktarılabilir: 

•  İçsel İnovasyon Kaynakları 

• Beklenmedik baĢarı ve baĢarısızlıklar, 

• Uyumsuzluklar, 

• Süreç gereklilikleri, 

• Endüstri ve pazardaki yapısal değiĢimler. 

• Dışsal İnovasyon Kaynakları 

• Demografik yapıda yaĢanan değiĢimler, 

• Algılamadaki farklılıklar, 

• Yeni bilginin varlığı. 



 

29 

 

1.6.1. Ġçsel Ġnovasyon Kaynakları 

1.6.1.1.Beklenmedik BaĢarı ve BaĢarısızlıklar 

Ġnovasyonun içsel kaynaklarından beklenmeyen geliĢmeler örgütlere hesapta 

olmayan fırsatlar sunması açısından dikkat çekicidir (Martinez ve Wolverton, 2009: 

126). Ġnovasyonun belirsizlik durumlarında firmalara kattığı zenginlik 

düĢünüldüğünde firma düzeyinde artı bir değer olarak kayda geçecektir.  

Beklenmeyen geliĢmeler firmaların ajandalarında olmayan, öngörülmeyen bir 

baĢarının veya baĢarısızlığın ya da hesap edilmeyen bir dıĢsal bir olay neticesinde 

görülmektedir (Madan, 2000: 108).  

Beklenmeyen baĢarı, hesap edilmeyen baĢarıları ifade eder. Beklenmeyen 

baĢarıların karakteristik özelliklerine bakıldığında, inovasyon yolunda risk düzeyi 

oldukça düĢük ve üzerinde çalıĢılmasının daha rahat olduğu görülmektedir.  Fakat 

yöneticilerin kimi kendilerini hatasız ve yanılamaz olarak addettiklerinden ötürü, 

gerçekleĢen beklenmeyen baĢarılar için, kendi kararlarının çiğnenerek kendilerine 

karĢı bir meydan okuma olarak değerlendirmektedirler. Bu bakımdan beklenmeyen 

baĢarı endeksli fırsatlar inovasyona evrilemeden yöneticilerin bu değerlendirme 

metotlarından dolayı göz ardı ya da kabul edilmemektedir (Durna, 2002: 42).  Bu 

bağlamda firmalarda inovasyon kültürünün hakim olacağı bir yaĢam alanı 

oluĢturulması faydalı olabilir. Yönetenlerin eleĢtirilere, yeni fikirlere açık ve aĢina 

olmaları farklı düĢüncelerin yeni ufuklar açacağı gerçeğinden hareketle bu ortamın 

inovasyon havuzuna dönüĢebileceği unutulmamalıdır. Yöneticilerin yenilik 

konusunda hazırladıkları elveriĢli ortamın en nihayetinde kar maksimizasyonuna 

hizmet edeceği ortadadır. Çünkü inovasyon süreci baĢlığımızda da aktaracağımız 

üzere inovasyon keĢif ve öğrenme ile baĢlar. Her yeni fikir esasında firmanın ihtiyaç 

duyduğu yeni bakıĢ açılarına ortam hazırlamaktadır. 

Beklenmeyen bir baĢarının nasıl bir potansiyel taĢıyabileceğini görmek için 

1930‟lu yılların baĢında IBM tarafından bankalarda kullanılmak üzere geliĢtirilen ilk 

modern hesap makinesini örneğini incelemek yerinde olacaktır. GeliĢtirilen bu hesap 

makinesi bankalar tarafından rağbet görmemiĢtir. IBM‟i ayakta tutan ve ilerleyen 

zaman dilimlerinde sektöründe öncü bir konuma taĢıyan faktör ise beklenmeyen bir 
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geliĢmedir. Umulmadık bir Ģekilde bankalar için geliĢtirilen ürüne o dönem ciddi 

kaynaklara sahip olan kütüphanelerden talep olmuĢtur. Bunu fırsata dönüĢtüren IBM, 

o güne değin elinde kalıp satamadığı makineleri yüzün üzerinde kütüphaneye satma 

baĢarısını göstermiĢtir. Herkes bilgisayar denilen Ģeyin sadece bilimsel çalıĢmaların 

sürdürülmesi gereken makineler olduğuna inana dursun, yaklaĢık 15 yıl sonra 

firmalar insan kaynaklarının hakediĢlerini hesaplamak için bilgisayarlara 

beklenmedik düzeylerde ilgi göstererek adeta bilgisayarlara hak ettikleri değeri 

göstermeye baĢlamıĢlardır. Bu geliĢmeler neticesinde IBM ürettiği makineleri 

firmaların ihtiyaçlarını da dikkate alarak yeniden tasarlamıĢ ve bu geliĢmeleri takip 

eden beĢ yıl içerisinde bugünde sürdürmekte olduğu bilgisayar endüstrisindeki 

liderliğini ilan etmiĢtir (P. Drucker, 1985a: 6). 

Beklenmeyen baĢarısızlık, baĢarısızlıklar nadir de olsa bir fırsatın iĢaret fiĢeği 

olabilir. BaĢarısızlıklar çoğu kez organizasyonlardaki eksikliklerden veya 

yeteneksizliklerden kaynaklanmaktadır. Ele alınan bir Ģey planlanarak, dikkatli bir 

Ģekilde tasarlanarak ve özenle uygulanarak baĢarısızlıkla sonuçlanıyorsa, bunun arka 

planında dıĢsal bir değiĢim yatmaktadır ve bu hal çeĢitli fırsatların habercisi olabilir 

(P. Drucker, 2007b: 41). Otomotiv endüstrisi tarihindeki en büyük baĢarısızlık Ford 

Edsel örneğidir. Ancak bu baĢarısızlığın temelinde yatan nedenler Ģirketin ilerleyen 

süreçlerdeki baĢarısına öncülük etmiĢtir. Ford, Edsel modelini planlamıĢ ve dikkatli 

bir Ģekilde tasarladıktan sonra eksiksiz bir ürün olarak General Motors‟la rekabet için 

pazara sunmuĢtur. Pazara giriĢten sonra bütün planlamalara, tasarımlara ve 

uygulamalara rağmen Ford, General Motors ve diğer rakiplerin farklı yönde tasarım 

ve pazarlama yaptıklarını ve kendi modelinin baĢarısız olduğunu fark etmiĢtir. Çünkü 

geçmiĢin aksine pazar bölümlendirme kriteri olarak gelir düzeyi değil yaĢam tarzı 

kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Ford dıĢ çevrede meydana gelen bu değiĢime uyum 

sağlayabilmek için kendisini endüstri lideri yapan ve kendisine yeni bir kiĢilik 

kazandıran Mustang modelini geliĢtirmiĢtir (Drucker, 2008: 78). 

Beklenmeyen dıĢ olaylar, üst yönetimce belirlenen iĢletmenin plan ve 

programında bulunmayan olaylar anlamını taĢımaktadır. 1970‟li yılların ortalarında 

on-onbir yaĢlarındaki çocukların bilgisayar oyunları oynamaya baĢlamaları herkesi 

ĢaĢırtmıĢtır. Aynı zamanda o çocukların babaları kendi ofis ve kiĢisel bilgisayarlarına 
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sahip olmak istiyorlardı. Bu geliĢmeyi IBM çok iyi algıladı ve kiĢisel bilgisayarları 

geliĢtirdi. Bu bilgisayarlar 1979-1984 tarihleri arasındaki beĢ yıllık süreçte 16-17 

milyar dolarlık satıĢ hacmine ulaĢmıĢtır. Bu rakama büyük bilgisayar sistemlerinin 

ancak otuz yılda ulaĢtığı dikkate alındığında ortaya konulan inovasyonun etkisi daha 

net anlaĢılabilmektedir. KiĢisel bilgisayar satıĢ rakamlarının 200 milyon dolardan 

daha az olduğu 1977 yılında baĢkalarıyla rekabet edebilmek amacıyla kendi kiĢisel 

bilgisayarını geliĢtirmek için harekete geçen ve 1980 yılında bunu üretmeyi baĢaran 

IBM, 1983 yılında dünyanın önde gelen kiĢisel bilgisayar üreticisi olmuĢtur (P. F. 

Drucker, 1985: 40-41). 

1.6.1.2.Uyumsuzluklar 

       Uyumsuzluk, olması gereken ile olan arasındaki farktır. Bu fark kendini 

uyuĢmazlık olarak her süreçte kendini gösterir. Ancak bu fark, herkes tarafından 

anlaĢılamayabilir. Teknolojinin yeni unvanı ile ortaya koyduğu bir nesnenin çok 

çabuk eski konuma düĢmesi de uyumsuzlukları ortaya çıkarmaktadır. Endüstrinin, 

pazarın ve süreçlerin sürekli olarak sorgulanması uyumsuzlukların farkındalığını 

artırmakta ve inovasyon fırsatlarının ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır 

(OdabaĢı, 2004: 45). Burada piyasa oyuncularının isteklerinin dönem dönem farklılık 

arz etmesinin önemi büyüktür. Piyasaya arz edilmesi düĢünülen ürünle piyasada talep 

fonksiyonunu üstlenenler arasındaki farklılıklar bu anlamda uyumsuzlukların 

oluĢumuna sebep olmaktadır. Esasında firmalar bu uyumsuzlukları bir baĢarısızlık 

parametresi olarak görmemelidirler. Ġnovasyon penceresinden daha geniĢ açılar 

yakalamak suretiyle yeni fırsatlar için artı bir değer olarak ele almalarında fayda 

vardır. 

Mesela, çimenlik gübre üretenler, belli bir çimenlik alanının kaç metrekaresine 

miktar bazında ne kadar gübre atılacağını tam olarak belirtiyorlardı. Ancak belirtilen 

bu dozajı ayarlamak için herhangi bir alet geliĢtirilmiĢ değildi. Bu nedenle 

bahçıvanlar uygun miktarı kiĢisel kararlarına dayanarak belirlemekteydiler. Sözü 

edilen bu durumda bir uyumsuzluk bulunmaktadır. Bu uyumsuzluğu gidermek için 

geliĢtirilen araç sorunu çözmüĢtür (Durna, 2002: 49) Bu örnekte olduğu gibi farklı 

sektörlerde yaĢanmakta olan uyum bozukluklarını fırsat gören iĢletmeler sürekli 

olarak inovasyon fırsatları yakalayacaklardır. 
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1.6.1.3.Süreç Gereklilikleri 

Mevcut süreç yeni oluĢan ihtiyaçların gerekliliklerini karĢılayamıyor ve 

revize edilmesi veya geliĢtirilmesini icap ediyorsa, bu durum inovasyonun ortaya 

çıkma olasılığını yükseltir (Ġraz, 2005: 95).  Süreç gereklilikleri doğal yapıları 

itibariyle somuttur. Süreç gereklerinden kaynaklanan inovasyonlarda yapılacak ilk iĢ 

süreç içerisindeki zayıf ve eksik halkalar belirlenerek, tanımlaması yapılır. Çözüme 

giden yolu daha net görebilmek için Ģartnameler oluĢturularak, inovasyon fırsatının 

değerlendirilmesi yapılır. Nihayetinde sisteme uyacak teknolojinin seçimi yapılır 

(Durna, 2002: 50). Örneğin teknolojik geliĢmelerin sunduğu imkanlar ve hizmet 

sunum sürecinin ortaya çıkardığı gerekler nedeniyle finans sektöründe ATM ve 

internet bankacılığının kullanılmaya baĢlanması, hem banka personelinin iĢ yükünü 

hafifletmiĢ, hem de müĢteri memnuniyetini olumlu yönde etkilemiĢtir. Aynı zamanda 

bankaların verimlilik ve kârlılık düzeyleri de artmıĢtır (Gessinger, 2009: 15). 

1.6.1.4.Pazar Yapısının DeğiĢimlere Entegre Olma Çabası 

Pazar yapısındaki bir farklılık, sektörün dıĢında bulunanlara yeni fırsatlar 

sunar. Fakat sektörde bulunanlar bu farklılıkla ortaya çıkan değiĢimleri kendileri 

açısından olumsuz olarak algılayabilirler.  Ġnovasyon bu bağlamda durağan pazarlar 

üzerinde dinamik yapısı nedeniyle Demokles’in kılıcı gibi sallanır. Ancak pazardaki 

dönüĢümü sezinleyip gardını ona göre alan iĢletmeler bu durumdan oldukça memnu 

kalacaklardır. Çünkü bu süreçte göz ardı edilen ne varsa onlara odaklanmanın 

kaymağını yiyerek, yeni pazarlara atılmanın hazırlığı içine gireceklerdir. Endüstri ve 

pazarlar, çok nadir üreticinin egemenliği altına girmiĢse, özellikle endüstri 

yapısındaki değiĢimlerden kaynaklanan inovasyonlar etkin olur. Uzun yıllar boyunca 

pazardaki tekel olmanın avantajını kullanan, alanlarında baĢarılı olan bu büyük ve 

güçlü üretici ve satıcılar, büyüklüklerinden dolayı bir büyüklenme modundadırlar. 

Önce sektörde yaĢanan değiĢimleri önemsemezler ve sektöre yeni giren herkes 

onların gözünde amatördür. Ancak pazarda yeni olanlar zaman içerisinde pazarın 

büyük bölümünü ellerine geçirdiklerinde, bu duruma karĢılık vermek için gereken 

hareket yeteneklerinin olmadığını görecektirler. Zaten büyüklüklerinin doğal sonucu 

oluĢan hantal yapıları nedeniyle değiĢimlere derhal karĢılık verebilecek esneklikten 

yoksundurlar (Durna, 2002: 51-52). 
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Pazarda yaĢanan bu baĢ döndürücü değiĢimler esasında her firmaya ayrı ayrı 

mesaj vermektedir. Klasik satıĢ anlayıĢından modern satıĢ anlayıĢına geçiĢte de bu 

sorunlar yaĢanmıĢtır. Öyle ki firmanın tek hâkimi olduğunu düĢünen firmalar yeni 

firmaları uzun bir süre görmek istemediler. Ne zaman ki pastadan aldıkları pay 

önemli ölçüde azalmaya baĢladı ancak o zaman yeni bir rakibin farkına vardılar. 

Kurulan Ar-ge departmanlarına günümüz dünyasında atfedilen önemin nihai amacı 

da değiĢimlere ayak uydurabilecek kondisyona sahip bir iĢletme olma 

zorunluluğundan ileri gelmektedir. 

1.6.2. DıĢsal Ġnovasyon Kaynakları 

1.6.2.1.Demografik Unsurlardaki DönüĢüm 

Ġnovasyon fırsatlarının dıĢ kaynaklarından en güvenilir olanı demografik 

yapıdaki değiĢimlerdir (P. Drucker, 1985a: 8) Demografi;  temel yaklaĢımı nüfus 

olan ve nüfusun yaĢ, cinsiyet, kentsel kırsal dağılımı, meslek ve eğitim düzeyi gibi 

özelliklerini inceleyen bir bilim dalıdır (Sridhar, 2007: 134). Demografi hedef pazarı 

oluĢturan tüketici kitlesini ve bu kitle hakkındaki birtakım bilgileri barındıran önemli 

bir veri tabanıdır. Demografik değiĢimler, hangi ürünün kimin tarafından, nasıl ve 

hangi zamanda satın alınacağı konusunda önemli etkileri içerisinde barındırmaktadır. 

Bu nedenle demografik değiĢimler Ģirketlerin inovasyon faaliyetlerini 

baĢlatabilmelerinde etkili olacak çok önemli bir dıĢsal yenilik kaynağıdır. Ġnternet 

ortamında izlenen video sayesinde sonrasında izlenecek videoların izleyicinin 

demografik özellikleri süzülerek sunulmaktadır.  KüreselleĢme ile firmaların hedef 

kitleleri de artmıĢtır. Burada firmaların demografik değiĢimleri sadece yaĢadıkları 

coğrafya ile sınırlı tutmamaları kendileri lehine olacağı söylenebilir. Özellikle 

otomotiv sektöründe son yıllarda bu konunun ciddi olarak ele alındığı görülebilir. 

Firmalar ürettikleri arabaların tasarımı baĢta olmak üzere aynı marka modeli bir 

baĢka ülkede farklı yorumladıkları ve tüketicilere sundukları bir ortamda demografik 

yapının temel taĢlarına özen gösterildiği anlaĢılabilir. Toyota‟nın kaizen felsefesi ile 

sürekli geliĢim anlayıĢı da sürekli rekabette demografik farklılıkların firmalar için 

artı bir değer olduğunu ortaya koymaktadır. 
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1.6.2.2.Algılamadaki DeğiĢimler 

Toplumdaki insanların davranıĢları, tutumları ve inançları algılama 

olgusundan etkilenmektedir. Genellikle birey içinde bulunduğu toplumun değer 

yargıları, inançları ve tutumlarından etkilenerek algı geliĢtirir. Bunlar değiĢtiğinde 

ortaya çıkan farklılaĢmalar yeni inovasyon kaynakları olarak karĢımıza 

çıkabilmektedir. Nitekim tutumlar ve inançlar bireyin dünyayı algılamasına bağlıdır. 

Ancak insanların algıları çeĢitli kaynakların etkisi altında değiĢebilmektedir. 

Özellikle kitlesel iletiĢim araçları bu konuda önemli bir rol üstlenmiĢlerdir. Bu 

açıdan bakıldığında değiĢen algı karĢısında ortaya bazı fırsatlar çıkabilmekte ve 

bunlardan yararlanabilen yenilikçiler baĢarı sağlayabilmektedir (Durna, 2002: 57). 

Tüketicilerdeki bu eğilime paralel olarak iĢletmeler de tedarik, tasarım, üretim, 

pazarlama gibi çeĢitli fonksiyonlarında çevreye duyarlı olmaya yöneltmiĢ, yani yeni 

inovasyon arayıĢları içerisine girmiĢ bulunmaktadırlar. Tüketici beklentileri ve 

algılarındaki değiĢimlere bağlı olarak sürdürülebilir rekabette geriye düĢmek 

istemeyen firmalara inovasyon perspektiflerini bu değiĢimleri dikkate alarak 

geliĢtirmeleri son derece önemlidir. Örneğin Bosch „YaĢam Ġçin Teknoloji‟ Sloganı 

ile algıda farkındalık oluĢturmayı baĢarmıĢtır. Tüketicilere doğaya özen gösteriyoruz, 

doğa kaynaklarına saygı duyarak üretim anlayıĢımızı geliĢtiriyoruz Ģeklinde verilen 

mesajlar algıda kayda değer ölçüde karĢılık bulmuĢtur. 

 ĠĢletmenin ekonomik ve ekolojik performansı arasında optimum dengeyi 

aramasını amaçlayan, bütün yönetim fonksiyonları ile çevrenin korunmasının 

birleĢtirildiği bir süreç olarak tanımlanan çevre duyarlı yönetim anlayıĢının 

geliĢimine zemin hazırlamıĢtır (Gupta, 1995: 36). ĠĢletmelere rekabet avantajı için 

yeni kaynaklar sunan bu anlayıĢ, organizasyonların amaçlarını, değerlerini, ürünlerini 

ve üretim sistemlerini dönüĢtürdüğü gibi organizasyonun kendisini, çevresini ve is 

süreçlerini de dönüĢtürmüĢtür. Yani çevresel duyarlılık merkezli anlayıĢlar algısal 

değiĢimler bağlamında firmalar açısından bütün faaliyet alanlarında önemli bir 

inovasyon kaynağı oluĢturduğu aĢikârdır. 

1.6.2.3.Yeni Bilgi 

Ġnovasyonlar, yeni bilgilerin oluĢturduğu çeĢitli desenlerin 

kombinasyonlarına bağlıdır. Bu nedenle her yeni bilgiyi keĢfetmek, inovatif 
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fırsatların ortaya çıkmasına ön ayak olabilir (Morden, 2017: 418). Yeni bilgi, üzerine 

inĢa edilen fikirlerle tam da inovasyonun ihtiyaç duyduğu ortamın doğal olarak 

hazırlanmasına katkı sunar. 

Bu bilgiler ıĢığında Keyes yeni bilgiyi, inovasyonun geleneksel kaynağı 

olarak adlandırmaktadır. Ġlk uçak, televizyon, ilk otomobil, kısaca bütün ilkler yeni 

bilgi sonucu ulaĢılan inovasyonlardır (Keyes, 2006: 68). Bilgiye dayalı inovasyonlar, 

diğer bütün inovasyonlardan farklı bir doğaya sahiptir. Zaman açılımı, baĢarısızlık 

oranı, tahmin edilebilirlik ve giriĢimciye yüklediği sorumluluklar gibi temel bir takım 

kriterlerde bilgiye dayalı inovasyonlar farklılık göstermektedir. Bilgiye dayalı 

inovasyonlar daha uzun yaĢam döngüsüne sahiptirler. Özellikle de örtülü bilgi, 

inovasyonun doğması hususunda kilit bir rol üstlenmektedir (Braganza vd., 1999: 

84). Sahip olunan örtülü bilgi paylaĢıma açıldıkça yeni bilginin inovasyona 

dönüĢümü hızlanmaktadır. Ġnsanlar ellerindeki örtülü bilgiyi diğer insanların 

paylaĢımına açarak Ģeffaf, ulaĢılabilir bir bilgiye dönüĢtürdüklerinde, inovasyonun 

tetikleyicisi olan yeni bir fikrin doğmasına ortam hazırlayabilirler. Elon Musk, Tesla 

ile alınmıĢ tüm patentleri halka açmıĢtır. Hiçbir Ģekilde bunun karlılık rakamlarına ne 

ölçüde yansıyıp yansımadığını önemsememiĢtir. Kendisine bu konu sorulunca: 

„Deliklerle dolu bir gemide(dünyada) yaşıyoruz ve bu gemi su alıyor biz Tesla ile bu 

suyu boşaltan bir kova yaptık siz olsanız kovanın tasarımını paylaşmaz 

mısınız?‟Ģeklinde cevaplıyor. Aynı Ģekilde Linux tabanlı iĢletim sistemi açık kaynak 

kodlu olması sebebiyle kullanıcıların geliĢtirilmesine açılmıĢ, ülkemizde birçok 

kamu kurumunun kullanmakta olduğu Pardus iĢletim sisteminin ortaya çıkması için 

bir altyapı oluĢturmuĢtur. 

ĠĢletmelerde inovasyonun hayat bulabilmesi tesadüfen cereyan eden olayların 

varlığı ile değil, bilginin temel olarak kabul edilmesi gerekir. ĠĢletmelerde inovasyon 

sürecinin sağlıklı ve sürdürülebilir bir altyapıyı sağlayacak bu bilgi birikimi, 

iĢletmenin entelektüel sermayesinde sahip olduğu zenginlik ile doğrudan iliĢkilidir. 

Entelektüel sermaye; her birinin temelinde bilgi olan insan sermayesi, yapısal 

sermaye ve iliĢkisel sermaye unsurlarından oluĢmaktadır (Toraman vd., 2009: 104). 
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1.7.Ġnovasyon Süreci 

Ġnovasyon ergonomik, ticari, çok yönlü ve türlü türlü sorunlara çözüm üretme 

mekanizmasına sahip olmasından ötürü oldukça iyi çıktılara sahip değerler bütünü 

olarak karĢılık bulmaktadır. Fakat inovasyon serüveninin henüz ilk adımlarında 

sıklıkla karĢılaĢılan ve olmazsa olmaz kabul edilen yenilikçi fikirlerin ve bu fikirlerin 

de bir bölümünün geliĢtirilmesiyle ortaya çıkan icatlar kullanıcılar bakımından çoğu 

zaman değere dönüĢememektedir. Kullanıcıların aradığı Ģey esasında katma değere 

dönüĢümdeki baĢarıdır. Ġnovasyon arayıĢındaki kullanıcılar katma değer 

yaratamayan, olumlu geri dönüĢlere sahip olmayan icatları ve yeni fikirleri 

inovasyon olarak görmezler.  Onların yapmaya çalıĢtığı bir bakıma doğruya giden 

yolda yapılan hatalardır. ĠĢte bir yeni fikrin elveriĢli olup olmadığı, fikrin ete kemiğe 

bürünerek bir varlığa dönüĢmesi ve kullanıcıya sunulması ile anlaĢılabilmektedir 

(Van de Ven, 1986: 592). Endüstriyel teknolojik değiĢimin gittikçe artan 

karmaĢıklığı ve hızı, firmaları yeni ittifaklar kurmaya ve pazar değiĢikliklerine daha 

etkin bir Ģekilde cevap vermeye zorlamaktadır (Roy, 1994: 7).  

Durum böyle olunca inovasyonun kuluçka boyutu bir hayli önemli hale 

gelmektedir. Bilindiği üzere her süreç yeni bir tecrübe mekanizmasını da içerisinde 

barındırır. Artık yenilikçilik sıfırdan bir Ģey üretmek, pazarlamak gibi bir olgu olarak 

düĢünülmemelidir. Ġnovasyondaki etkin süreç yönetimi keĢfedilen veya varolan bir 

yeniliği ticarileĢtirmeden tamama ermemektedir.  

Yeni bir fikrin dillendirilerek hayata geçirilmesinden baĢlayarak kullanıcılar 

perspektifinden değere dönüĢebilen bir unsurun meydana getirilmesine kadar geçen 

süreç inovasyon süreci Ģeklinde isimlendirilebilir (Frambach ve Schillewaert, 2002: 

164). 

Ġnovasyon süreci esasında doğası gereği içinde birçok bilinmeyen barındıran 

bir süreç olmasıyla beraber, kesinlikle baĢarıyla taçlanacak bir süreç olarak 

görülmemelidir. Bu bağlamda inovasyonu baĢarılı kılmak ve bir sonraki adıma 

geçebilmesini sağlamak için makul bir süreçle harmanlanması oldukça yerinde 

olacaktır. Ġnovasyon süreci çevresel değiĢimlerle birlikte karmaĢık olmayan 

faaliyetlerden, karmaĢık uygulamalara doğru evrildiği görülmektedir. Bakıldığında 



 

37 

 

inovasyon sürecini etkileyen sayısız faktörün olduğu görülebilir. Literatür 

taramasında elde edilen bilgiler ıĢığında araĢtırmacılar sürece katkı sunan sayısız 

faktöre dikkat çekmektedirler. Bu bile inovasyon sürecinin sadece bir formülden 

ibaret olmadığı hakkında fikir verebilir. 

Yapılan açıklamalar neticesinde ticari bir değerle taçlanması arzulanan 

inovasyonların temelinde yeni fikirlerin olmazsa olmaz olduğu,  yeni fikir 

geliĢtirmenin ayrılmaz bir parçası olan öğrenme faaliyetinden ilham aldığı ifade 

edilebilir. Bu perspektifle çalıĢmada inovasyon süreci dört aĢama halinde 

tasarlanacaktır: 

• 1. AĢama: KeĢfin (incelemenin) ve öğrenmenin hayata geçirilmesi, 

• 2. AĢama: Fikrin geliĢtirilerek uygulamaya hazır hale getirilmesi, 

• 3. AĢama: Hazır hale getirilen fikrin test edilmesi ve uygulanması, 

• 4.AĢama: Uygulanan fikrin ticarileĢerek katma değer oluĢturması. 

1.7.1.  KeĢfin (incelemenin) ve Öğrenmenin Hayata Geçirilmesi 

KeĢfetmek ve öğrenmek birbirlerinin tamamlayıcısı olan iki kavramdır. 

Firmalar yeni fikri hayata geçirebilmesi için öğrenen organizasyon kültürünü 

geliĢtirmekle mükelleftirler. Literatür izlendiğinde firmaları temsilen öğrenme 

faaliyetine giriĢenlerin insanlar olduğu rahatlıkla görülmektedir. Ġnsanlar, 

öğrenmenin gerçekleĢmesi, bilginin iĢlenerek firmaya gönderme rolünü üstlenmeleri 

ötürü birer öğrenen organizasyondur. Öğrenme faaliyetinin baĢından sonuna kadar 

tasarlayan, yorumlayan iĢletmeler adına insanlardır. ĠĢletmeler kiĢilik kavramı 

gereğince sahip veya sahiplerinden farklı bir kiĢiliğe sahiptirler. Ancak bu kiĢiliği 

iĢletmeler adına temsil eden yine insanlardır.  

Öğrenen organizasyonlardaki beraber hareket etme kültürü, tek bir bireyle 

elde edilecek faydadan çok daha büyük faydaları peĢinden getirecektir.  OluĢan bu 

sinerjik ortamla keĢfetmenin, öğrenmenin iklimi yakalanacaktır. Bu iklim de 

rotasyon ve oryantasyonlarla daha verimli hale gelecek, öğrenme ve müteakiben yeni 

keĢiflerin önünü açacaktır. Öğrenme kültürüyle bireyler ve iĢletmeler çevrelerindeki 
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değiĢiklikleri sezinlemede, uyumu yakalamada ve tepki vermede daha esnek hale 

geleceklerdir. 

1.7.2. Fikrin GeliĢtirilerek Uygulamaya Hazır Hale Getirilmesi 

ĠĢin baĢında ticari bir değer gibi karĢılık görmüyorsa da (Hyland vd., 2006: 183), 

inovasyonun kaynağı yeni fikirlerdir (White ve Yazdani, 2000: 407). Yeni fikirlerin 

ortaya çıkmasına katkıda bulunan en seçkin zümre ise öğrenme kültürünü yaĢam 

felsefesi olarak özümsemiĢ insanlardır (Van de Ven, 1986: 591-592). Bu ifadelerin 

bileĢkesinde öğrenme, fikir geliĢtirme ve yenilik anlamlı bir iliĢkinin varlığından söz 

edilebilir.  

Firma iç kültüründe yeni fikirler sunulmasına ortam hazırlayarak, o fikirlerin 

tartıĢılarak değerlendirilmesine ortam hazırlamada en büyük rolü üst yönetim 

üstlenmektedir. Üst yönetim bu amaçla paydaĢlarının özellikle de çalıĢanlarının 

motivasyonlarını arttırmak için teĢvik, inovasyon iklimi oluĢturma, kalifiye fikir 

üretme kapasitesi yüksek iĢgörenleri iĢletmeye kazandırma, farklı düĢüncelerin ifade 

edildiği ortamı tesis etme ve yenilikçiliğin destekleneceği fonlar oluĢturma gibi 

enstrümanlardan faydalanabilir (Salter ve Gann, 2003: 3). Yenilik yaratma, hangi 

koĢulların yeniliklerin geliĢtirilmesi için en iyi olduğunun belirlenmesinde dikkate 

alınır. Yenilikçilik süreci asimetrik, bilgi yoğun, tartıĢmalı ve sınırsız bir fikir 

geliĢtirme fırtınası ile ete kemiğe bürünür. Her fikir derinlemesine tartıĢılmalıdır. 

ġirketler arası iliĢkiler ve organizasyon - çevre bağlantıları kurmak suretiyle 

inovasyon sürecini kolaylaĢtırır ve zenginleĢtirir (Kanter, 2000: 167). 

Ġnovasyonun beslendiği kaynaklar olarak görülen yenilikçi fikirlerin geliĢimi ve 

etkin yönetilebilmesi için dört adımdan müteĢekkil bir süreci gerekli kılar. Bu 

adımları Ģöyle sıralayabiliriz (Flynn vd., 2003: 426): 

• Stratejik yönelimli bir mekanizmasının kurulması, 

• Çevreyi bütün olarak değerlendirme, 

• Fırsatların doğru olarak tespit edilmesi, 

• Fikirle taçlandırma. 
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Stratejik yönelimli bir mekanizmanın kurulması adımında temel argüman: 

iĢletme stratejileriyle, amaçlarıyla, fikirlerin ortaya çıkarılmasıyla ve ölçme 

değerlendirme araçlarının seçilmesidir. Çevreyi değerlendirme adımı, iĢletmenin 

tamamen dıĢ çevreyi gözeterek yaĢanan değiĢim ve dönüĢümü kendi yapısıyla 

uyumlu hale getirme edimini anlatır. Yansıtabilme kabiliyetini ifade eder. Fırsatların 

doğru olarak tespit edilmesi adımında, eldeki mevcut kaynakları ve imkânları 

çevredeki değiĢimlerden en üst düzeyde nasıl yararlanılabileceği tartıĢılır. Son 

adımda ise inovasyonun doğmasına katkı sunan yeni fikirlerin olgunlaĢtırılarak 

hayata geçirilmesi beklenir. 

1.7.3. Hazır Hale Getirilen Fikrin Test Edilmesi ve Uygulanması 

Test etme ve uygulama aĢamasında inovasyon serüveninde inovasyonun 

mevcut gücü ele alınır. Bu aĢamayla, esasen inovasyonun teoriden pratiğe geçme 

kararlılığı bir örnek vasıtasıyla gözlenir (McDaniel, 2000: 279).  Planlana dökülen 

inovasyon bu aĢamayla beraber fiziki bir ürüne veya sürece evrilir.  Firma inovatif 

ruhla donatılmıĢ fikirleri, ticarileĢtirme konusunda tatmin olur olmaz, süreci 

tamamlanmıĢ komple bir ürünü çıktın olarak görmek isteyecektir. Bunun için 

inovasyonu vakit kaybetmeden, olabildiğince iktisadi düzeyde hayata 

geçirebileceğini gözlemlemek maksadıyla prototiplere dökülerek izlenir. Elde edilen 

prototipleri hassasiyet düzeyi yüksek laboratuvar testlerinde deneyerek sahip olduğu 

kondisyon ölçülür.   MüĢteri cihetinden nasıl karĢılık bulacağı konusunda testlere 

tabi tutularak ölçümler yapılır. GeliĢimi sağlanan inovasyon farklı durumlara karĢı ne 

düzeyde performansa sahip olduğunu ortaya izlemek için de firma içinde çeĢitli 

testlerdeki (alfa testi) baĢarısı izlenerek kaydedilir. Prototipe alfa testlerinden 

sağlanan geri dönüĢlerle gerekli son dokunuĢlar yapılarak, beta testi aĢamasına 

baĢlanır. Prototipin değerlendirmesine doğrudan katkı sunacak hedef müĢterilere 

yapılan testlerle (beta testi) bu müĢteri grubunun görüĢleri değerlendirilir. Böylece 

tüm bu süreci baĢarıyla geçen inovasyonu müĢteri odaklı bir perspektifle nihai Ģekli 

verilerek pazar testlerine hazır hale getirilir (GüleĢ ve Bülbül, 2003: 185-186). Pazar 

testleriyle rüĢtünü ispatlayan, hatta beklentilerin de üzerinde bir karĢılık ve değer 

gören inovasyonlar artık ticarileĢmeye hazır hale gelmiĢ demektir. Gelinen noktada 
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iĢletmeyi daha önceki periyotlarla mukayese edemeyecek büyüklükte harcama 

kalemleri ve yatırım planları beklemektedir. 

1.7.4. Uygulanan Fikrin TicarileĢerek Katma Değer OluĢturması 

Bu aĢamada, tüm testleri geçerek, baĢarıya ulaĢan ürünler, tamamıyla 

piyasaya sunulurlar. Piyasaya sunulan ürünlerin satıĢı sonucunda firmanın kârlılık 

beklentisinin nasıl olmasıyla ilgili alan yazında farklı görüĢlerin hakim olduğu 

görülmektedir. Bir takım görüĢe göre; ticarileĢtirmenin gerçekleĢerek malların ya da 

hizmetlerin piyasanın emrine sunulması bile büyük baĢarıdır denilirken, diğer görüĢe 

göre de; piyasaya sürülen mal ve hizmetlerin muhakkak kârlılık rakamlarına 

yansıması gerektiği ifade edilmektedir (McDaniel, 2000). Bu değerlendirme 

sürecinin özellikle üst yönetim tarafından desteklenmesi, ürünlerin pazardaki dolaĢım 

hızını arttırırken, firma karlılığı için itici güç olacaktır. Yeni ürün sıfatını kazanmıĢ 

her ürünün ticarileĢme hızında tasarımın ve geliĢtirmenin zamanlaması önemlidir. 

Bir pazara, rakiplerden daha üstün bir ürün ve/veya daha düĢük bir fiyat politikasıyla 

girilmedikçe rakiplerden sonra girmek iĢletme açısından büyük bir dezavantajdır 

(Betz, 2003: 12). Bu bağlamda ticarileĢmenin efektif bir fiyat-performans dengesi 

sağlanarak piyasaya giriĢ zamanlamasının doğru yapılmasına bağlıdır  (Landau ve 

Rosenberg, 1986: 277). Artık inovasyonun tutundurulması, müĢteriyi ikna edilmesi 

için pazarlama harcamaları için önemli kaynaklar ayrılır. Fikirle baĢlayıp 

ticarileĢtirme ile biten bu süreçte iĢletmeleri büyük harcama kalemleri beklemektedir. 

1.8.Ġnovasyon Türleri 

Ġnovasyon literatürü inovasvon türlerini, faklı baĢlıklar halinde gruplara 

ayırmıĢtır. Bunlar; özelliklerine, etkilerine, evrelerine ve alanlarına olarak 

sıralanabilir. Ġnovasyon konusunda mevcut yazında birçok görüĢ olmasına rağmen 

inovasyonların sınıflandırılmasının temelinde Schumpeter'in yaptığı sınıflandırma 

öne çıkmaktadır. Schumpeter inovasyonu türlerine göre beĢ ve etki düzeyine göre ise 

iki tür olmak üzere toplam yedi tür inovasyondan bahsetmektedir (OECD, 2005: 33). 

Bunlar türlerine göre:  
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 Yeni bir ürün ortaya koyarak veya mevcut bir ürün üzerinde 

güncellemeler yapmak suretiyle önemli niteliksel bir değiĢimi 

yakalamak, 

 Sanayi için yeni bir süreç tasarlamak, 

 Yeni bir pazarın keĢfedilmesi ve bu keĢfedilen pazarda yer edinmek, 

 Hammadde veya hizmet girdilerin elde edileceği yeni kaynaklar 

bularak geliĢtirilmesini sağlanmak, 

 ĠĢletme organizasyonunda etkili değiĢiklik meydana getirerek 

verimliliğe katkıda bulunmak, 

 Ve etki düzeyine göre de: 

 Radikal inovasyonlar  

 Adımsal inovasyonlar 

1.8.1. Yönetsel ve Teknik Ġnovasyonlar 

Örgütler çevresel değiĢimler ve belirsizliklerle sadece yeni teknolojiler 

uygulayarak baĢa çıkamazlar. Bunun yanında örgütsel amaçlarını baĢarabilecek 

düzeyde teknik ve yönetsel değiĢimleri gerçekleĢtirmeleri ve tüm bunlar arasında 

entegrasyon sağlayabilmeleri gerekmektedir. 

Yönetsel inovasyonlar, bir örgütün yönetsel bileĢenlerinde meydana gelir ve 

sosyal sistemini etkiler. Bir örgütün sosyal sitemi çalıĢanlar ve bunlar arasındaki 

etkileĢimler olarak tanımlanabilir. Yönetsel inovasyon örgüt üyelerinin birbirleri ve 

çevreleriyle olan iliĢki ve etkileĢimlerini Ģekillendiren roller, kurallar, prosedürler ve 

yapılarla ilgilidir (Damanpour vd., 1989: 588). Yönetsel inovasyonlar yeni yönetim 

sistemlerinin, yönetim süreçlerinin ve personel geliĢtirme programlarının 

yaratılmasına yol açar. Yönetsel inovasyon yeni bir mal veya hizmet oluĢturma 

potansiyeline sahip değildir. Ancak dolaylı olarak mal, hizmet ve süreçlerdeki 

uygulamalar üzerinde etkiye sahiptir (Kimberly ve Evanisko, 1981: 692) 

Yönetsel inovasyon, strateji inovasyonu, insan kaynakları yönetimi 

inovasyonu, pazar inovasyonu ve örgütsel yapı ve iklim inovasyonu olmak üzere dört 

baĢlık altında incelenmektedir. Strateji inovasyonu, rekabetin yoğun yaĢandığı 

ekonomik yapılarda firmaların devamlı biçimde çevreyle etkileĢimde bulunarak ve 
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çevresel uyumu hedeflemek suretiyle, çevrede cereyan eden farklılıkları kontrol 

etmeyi tasarlayan yönetimsel bir enstrümandır (Tanyeri ve Fırat, 2005: 270). İnsan 

kaynakları yönetimi inovasyonu, örgüt üyeleri tarafından yeni olarak algılanan, 

onların tutum ve davranıĢlarını etkileyen program, politika ve uygulamalardır 

(Kossek, 1987: 72).  Pazar inovasyonu, bir ürünün tasarım aĢamasında, 

ambalajlanma aĢamasında, konumlandırılma aĢamasında, tutundurulma aĢamasında 

ve fiyatlandırılma aĢamasında kayda değer ölçüde değiĢimi barındıran yeni nesil bir 

pazarlama anlayıĢına geçilmesidir (L. Patrick ve Ralph, 2009: 155). Örgütsel yapı ve 

iklim inovasyonu ise bir organizasyondaki formal ödüllendirme sistemi, otorite 

iliĢkileri, iletiĢim sistemi, iĢ tasarımı ve algılanan örgütsel iklim gibi alanlarda 

gerçekleĢtirilen ve yeni olarak ifade edilebilen uygulamaları kapsar. 

Teknik inovasyonlar bir örgütün teknik sisteminde meydana gelen ve onun iĢ 

faaliyetleri ile doğrudan ilgili olan inovasyonlardır. Dolayısıyla teknik inovasyon bir 

örgütün teknik sisteminin performansını değiĢtirmenin ve geliĢtirmenin bir yolu 

olarak algılanabilir. Yönetsel ve teknik inovasyonlar arasında bir uyumun 

yakalanması örgütsel etkinlik açısından bir gerekliliktir. Örneğin, finans sektöründe 

faaliyet gösteren bir örgüt teknik süreçlerinde bir iyileĢme gerçekleĢtirip buna dayalı 

yeni bir hizmet sunumu yapmaya baĢladığında, yönetsel açıdan bu yeni durumu 

planlamak, örgütlemek, yöneltmek, koordine etmek ve değerlendirmek üzere yeni 

açılımlar gerçekleĢtirilebilmelidir. 

Teknik yeniliklerden elde edilen ekonomik getirilerin tahsis edilmesi münferit 

mucitler ve yenilikçiler için ve bireysel piyasalardaki teknik değiĢim ve ekonominin 

tamamı için çok önemlidir. Uygunluğun doğrudan ölçülmesi güç olduğundan birçok 

araĢtırmacı, çeĢitli uygunluk yollarının etkinliğini inceleyerek dolaylı ve niteliksel 

olarak araĢtırmaya çalıĢmaktadır. Bu araçlardan en önemlileri patent, gizlilik, teslim 

süresi ve ilgili avantajlardır (Harabi, 1995: 981). 

1.8.2. Ürün ve Süreç Ġnovasyonları 

ġiddetli küresel rekabet, giderek küçülen pazar bölümleri, hızlı teknolojik 

geliĢmeler gibi faktörlerin karakterize ettiği günümüz rekabet ortamında ürün ve 
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hizmet inovasyonları, firmalar açısından gittikçe ilgi duyulan bir konu haline 

gelmiĢtir (Alegre vd., 2006: 333). 

Ürün inovasyonu, tüketicilerin beklenti ve ihtiyaçlarını hedef alarak yeni bir 

ürün ya da ciddi ölçüde ürünler üzerinde iyileĢtirme geliĢtirme faaliyetlerinden 

oluĢmaktadır (Damanpour, 1996: 698). Ürün inovasyonu, mal ve hizmet inovasyonu 

Ģeklinde iki gruba ayrılabilir. Mal ve hizmet inovasyonu arasındaki ayrımın en temel 

nedeni inovasyona konu olan unsurların somut ya da soyut olmalarıdır. Fiziksel 

malları kapsayan ürünler somut nitelikler iken, hizmetler soyut niteliklerdir. 

Tanımdan da anlaĢıldığı üzere ürün inovasyonu iki farklı Ģekilde 

gerçekleĢmektedir. ġekillerden birincisi, daha önce var olmayan bir ürünün 

geliĢtirilerek pazara sunulmasıdır. Burada kastedilen yeni ürün, mevcutta var 

olmayan yani sıfırdan yeni bir ürünü devreye sokmak olabileceği gibi sadece ilgili 

pazarı ya da sektörü ilgilendiren yeni bir üründen bahsedilebilir. Ġkinci Ģekilde ise,  

eldeki mal ve hizmetlerde faklı düzeylerde değiĢiklikler ve farklılıklar 

gerçekleĢtirilerek yapılır. Bu değiĢiklikler ve farklılıklar bir taraftan mal ve 

hizmetlerin kullanım alanlarını değiĢtirerek ürünlerin değerini artıracak, diğer yandan 

firma için yeni pazar alanları oluĢturarak rakip markalara göre rekabet avantajı 

yaratabilecektir. 

Süreç inovasyonu, mevcut ürünleri daha düĢük maliyetle, öncekine göre 

kalite düzeyinde artıĢ gerçekleĢtirerek, önceki üretim hızından daha hızlı üretimin 

altyapısını geliĢtirerek, uygulama aĢamasında iyileĢtirmeler yapılmasıdır. 

Organizasyonda kullanılan teknolojide, bilgide, araçta ve ekipmanda yeni olan 

girdilerle çıkılar elde etmektir (Oke vd., 2007: 738). Ancak süreç inovasyonlarının 

sağladığı zeminle ürün inovasyonlarının hayata geçmesine ön ayak olduğu 

unutulmamalıdır. Bununla beraber kontrolü sağlanamayan süreç inovasyonlarının en 

büyük tehlikesi, ürün inovasyonlarını tahrip etmesidir (Cumming, 1998: 28-29).Bu 

anlamda ürün hayata geçerken çok yönlü ele alınmalıdır. Ürün tasarlanırken yaĢam 

döngüsü boyunca yaĢayacağı süreç değiĢiklikleri de göz önünde bulundurulmalıdır. 

Aksi halde ürün, üzerinde yapılmak istenen iyileĢtirmelere karĢılık veremeyip elde 

edilen kazanımların kaybolmasına yol açacaktır. 
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1.8.3. Artımsal(Kademeli), Radikal ve Yıkıcı Ġnovasyonlar 

Artımsal inovasyon, var olan ürün, hizmet ya da süreç üzerinde göreli olarak 

küçük değiĢimler gerçekleĢtirmektir. Artımsal inovasyonlar oluĢturulan değiĢimlerin 

potansiyelinden yararlanarak, çoğunlukla örgütün pazardaki konumunu güçlendirir 

(Henderson ve Clark, 1990: 9). Örneğin, kendisi radikal bir inovasyon olan 

arabaların kademeli olarak hız sabitleme, kör nokta uyarı sistemi, WAP uyumu gibi 

özelliklerin eklenmesi artımsal inovasyondur ve geliĢtiren iĢletmeler için güçlendirici 

etkilere sahiptir. 

Daha önce mevcut olmayan bir üründe, hizmette, süreçte ya da yöntemde 

geliĢim sağlayarak faydayla sonuçlanması biçiminde oluĢan inovasyonlar radikal 

inovasyondur.  Radikal bir yenilik, yıkıcı bir yenilik olabilir ve bunun tersi de 

geçerlidir. Radikal inovasyon, pazarı kesintiye uğratacak veya firmanın alt 

sistemlerinde köklü bir değiĢim getirecek yeniliklerdir (D. Patrick vd., 2018: 

98).Yeni endüstriler, yeni pazarlar ve yeni ürünler yaratma potansiyeli olan 

(Tingström, 2005: 36) radikal inovasyonlar daha çok küçük ölçekli iĢletmeler 

tarafından gerçekleĢtirilir. Onların sektöre girmelerine ve sektördeki diğer firmalarla 

rekabet etmelerine yardımcı olur (Uzkurt, 2008: 17). Radikal yenilikler, firmaların 

uzun vadeli baĢarısı için kritik öneme sahiptir, ancak yenilikçilik açısından önemli 

zorluklar ortaya koymaktadır (Rubera vd., 2012: 1048). Kısa vadede firmaların 

radikal yenilikler uygulamak için yaĢadıkları baskı, etkili bir pazara giriĢ stratejisinin 

tasarlanması açısından oynanan kritik rolü vurgular (Schuhmacher vd., 2018: 108). 

 Radikal inovasyonlar, inovatif örgüte piyasada dolaĢan üründen daha ucuz ve 

bahsi geçen üründen önemli ölçüde kaliteli bir ürün ya da ürünün hayata geçerken 

katlanılan tüm maliyet kalemlerinde ciddi manada düĢüren bir üretim Ģekline 

geçmesiyle pazarda daha güçlü bir konuma gelir.  Radikal inovasyonlar pazarda 

kurulan dengeyi altüst edip yeni bir dengeye evrilmesiyle neticelenir (Sheremata, 

1998: 551). Artımsal inovasyonlara nazaran daha yüksek düzeyde öğrenme eğrisi ve 

esneklik gerektiren radikal inovasyonların (Vila ve Kuster, 2007: 21) taĢıdığı 

potansiyeli ve pazar tarafından kabulü ile ilgili süreci tahmin etmek oldukça güçtür 

(Assink, 2006: 217). 
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Yıkıcı inovasyon ise var olan bir pazarın ihtiyaç ve beklentilerini önemli 

ölçüde dönüĢtüren, oyunun önceki kurallarını ve oyuncularını altüst eden baĢarılı 

ürün, hizmet ve iĢ modeli uygulamaları Ģeklinde tanımlanabilir. Yıkıcı inovasyonlar, 

oynanmakta olan oyunu değiĢtirirler. Onlar var olan bir iĢe saldırarak, yeni ve kârlı 

büyümeler için büyük fırsatlar sunarlar (Assink, 2006: 217). Bu inovasyon insan 

hayatı açısından değerlendirildiğinde, insanın yaĢam, iĢ ve ögrenme gibi birçok 

sosyal pratiğinde değiĢimlere neden olur.  

Radikal inovasyonla, yıkıcı inovasyonla karıĢtırılmamalıdır (Yu ve Hang, 

2010: 439). Yıkıcı inovasyonlar, mevcut ürün ve hizmetlerden daha iyi olmayan ürün 

ve hizmetlere odaklanır. Bu inovasyonlarda teknoloji oldukça sadedir. Hedeflenen 

yeni ürün değildir. Eldeki mevcut pazar ve potansiyel tüketici yerine alt piyasa veya 

ikincil pazar hedeftedir. Yıkıcı inovasyonla genellikle performans odaklı olmayan 

ürünler satılmaktadır (Cheng ve Wang, 2009: 1-2). Yıkıcı inovasyonla düĢük 

maliyetli olup performans anlamında tatminkar olan teknolojik inovasyon pazara 

sunulmaktadır. IBM‟in yeni iletiĢim çiplerinin SiGe kullanılarak üretimi yıkıcı 

inovasyonun anlaĢılması için güzel örneklerden biridir. Sige tabanlı çipler, devre 

anahtarı hızını ciddi düzeyde arttırabilmekte ve ihtiyaç duyulan güç gereksinimi 

azaltabilmektedir. Bu sayede zaman ve maliyet tasarruflrına doğal olarak eriĢen 

iĢletme, kayda değer ölçüde performansını üst seviyelere çıkarmıĢtır. Bu durum 

IBM‟in rakipleri üzerinde baskı kurmak suretiyle pazarda yeni bir oyunun 

kurulmasını sağlamıĢtır. SiGe daha sonra kablosuz iletiĢim sektöründe referansları 

belirleyen firma konumuna gelmiĢtir (Yu ve Hang, 2010: 439). 

1.9.Ġnovasyon Özellikleri 

GeliĢtirilebilmesi için birçok örgütsel ve çevresel faktörün eĢ zamanlı olarak 

varlığını gerektiren ve sonuçları açısından bir örgütü, bir sektörü hatta bir ekonomiyi 

etkileyebilen ve dönüĢtürebilen inovasyonların temel özellikleri aĢağıdaki baĢlıklar 

altında sıralanabilir. 

Ġnovasyon çesitli alt sistemler arasındaki bağlantılı faaliyetlerden oluĢur. 

BaĢarılı bir inovasyon gerçekleĢtirilmek isteniyorsa, kullanıcılarıyla, 

tamamlayıcılarıyla ürünleriyle ve diğer teknolojileriyle bir bütün olarak ele 
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alınmalıdır. Bunun yanında ar-ge, üretim ve pazarlama gibi örgütsel alt sistemler, 

karar alma hızını arttırmak için birbirleriyle yakın ve sürekli bir iletiĢim ve 

adaptasyon halinde bulunmalıdırlar (Teece, 2000: 38). 

Ġnovasyonlar belirsizlik taĢırlar (Delmas, 1999: 642-643). Ġnovasyonun 

kaynakları baĢlığında belirttiğimiz belirsizlik, inovasyona katkı veren önemli temel 

taĢlardan biridir. Belirsizlik oluĢturduğu hava itibariyle firmalar üzerinde baskı 

oluĢturur. Odaklanılan husus artık belirsizlik girdabından hızla çıkabilmenin 

arayıĢıdır. Yani inovasyonların sonuçlarının önceden kestirilebilmesi pek mümkün 

değildir.  Ġnovasyon bilinmeyene yapılan bir yolculuktur. Ġnovasyon pazar fırsatlarını 

analiz eder ve teknolojik incelemeler gerçekleĢtirir. Hissedilen fırsatlardan yeni 

fikirler üretmek ve inovasyonlar gerçeklestirmek için sonu belli olmayan bu süreçte 

yüksek düzeyde emek, zaman ve para harcanır. Ayrıca geliĢtirilen her bir 

inovasyonun etkileri ve bu etkilerin zincirleme bir Ģekilde doğurabileceği sonuçları 

önceden tahmin edebilmek çok mümkün değildir. 

Ġnovasyon sözle ifade edilemeyen bir süreçtir. Örgütlerde bilginin 

yaratılması süreci çoğunlukla sözle ifade edilememektedir. Yani örgütsel bilginin 

özellikle temel yetenekleri oluĢturan ve yeni fikirlere dolayısıyla inovasyona 

kaynaklık eden kısımları örtülü bilgi Ģeklindedir. Teknoloji transferlerinin, 

konusunda uzman anahtar konumdaki kiĢilerin transferi olmaksızın çoğu zaman 

baĢarısızlıkla sonuçlanması bu konuyu açıklayan bir örnektir (Teece, 1996: 196). 

Ġnovasyon kullanılabilir olmalıdır. Bu özellik inovasyonu, pratik olarak 

kullanılamayan icatlardan ayırmaktadır (Read, 2000: 97). Konu firmalar açısından 

değerlendirildiğinde, inovasyonun firma performansına pozitif yansımalarının 

bulunması gerektiği söylenebilir. 

Ġnovasyon, geriye dönmezlik özelliği gösterir. Yeni bir ürün veya teknoloji 

geliĢtirildiğinde eski ürün ya da teknoloji kullanıcıları tarafından değerli olarak 

görülmez. Bu durumun temel sebebi, inovasyonun iĢletmelere performanslarında 

artıĢ ve maliyet yüklerinde azalma Ģeklinde gerçekleĢen bir dizi iyileĢmeyi 

vadetmesidir. Dolayısıyla, mevcut ürünü yeniden üretmek veya eski teknolojinin 

kullanılması ekonomik olmaktan çıkar (Teece, 2000: 38). 
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Ġnovasyonlar kümülatif bir yapıya sahiptir (Teece, 2000: 37). GeliĢtirilen bir 

inovatif ürün/hizmet önceden yararlanılan inovasyonların ve bilimsel esasların 

devamı niteliğinde olabileceği gibi, baĢka baĢka inovasyonların filizlenmesi için 

altyapı oluĢturur. Bu durum gelecekte ortaya çıkacak inovasyonların yönlerinin 

tespitinde belirleyici olacaktır. Bu kümülatif yapıdan ötürü, inovasyonların serüveni 

hakkında belirsizlik ve bilinmezlik söz konusudur. 

Yukarıda verilen özelliklere ilaveten inovasyonun özelliklerini Ģu Ģekilde de 

ele almak mümkündür (Williams vd., 2009: 13): 

Göreli Avantaj: Ortaya çıkarılan inovasyon kullanıcılar açısından mevcut 

uygulamalarla mukayese edildiğinde daha fazla fayda katma değer ortaya 

koymalıdır. 

Uyumluluk: Ġnovasyonlar geçerli olan yaĢam biçimi, toplum yapısı ve 

kültürlerle geniĢ ölçüde mutabakat içerisinde olmaları inovasyon baĢarısını 

yükseltecektir. 

KarmaĢıklık: Ġnovasyonun tüketici nezdinde gerek algılamada gerekse 

kullanım noktasında yaĢanan güçlüğü ifade eder. Ġnovasyon algıda kabul görse bile, 

uygulanması aĢamasında taĢıdığı karmaĢıklık inovasyonun benimsenmesini 

geciktirebilir. 

Denenebilirlik: Ġnovasyonun ne ölçüde bilimsel ve deneysel temellere 

dayandırıldığını açıklama derecesidir. GeliĢtirilen inovasyon tam anlamıyla 

uygulamaya koyulmadan önce küçük bir örnek üzerinde etkileri açısından 

denenebilmelidir. Denenebilir olma inovasyonların öğrenilip benimsenme oranını da 

artıracaktır. 

1.10. Ġnovasyona Yön Veren Hususlar 

Ġnovasyon tabiatı itibariyle beyin fırtınaları koparılması gereken bir yapıya 

sahiptir. Bu bağlamda inovasyonun fikir aĢamasından ürün aĢamasına geçiĢ sürecinin 

sürdürülebilir olması son derce önemli kabul edilmektedir. Bu süreçte inovasyona 

yüklenen değerle doğru orantılı kabul edilen etkili yön vericilere ihtiyaç vardır. 
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Ġnovasyonun birçok örgütsel ve çevresel faktörün doğal olarak içiçe geçmesi ile 

ortaya çıkan bir çıktı olduğu düĢünüldüğünde, inovasyona yön veren aktörlerin 

esasında oldukça farklı parametrelerden etkilendiği ifade edilebilir. 

1.10.1. Ġnovasyonun Yön Vericileri 

Literatür incelendiğinde inovasyona yön verenler konusunda bir hayli 

çalıĢmanın yapıldığı gözlemlenmiĢtir.  Ġncelenen çalıĢmalarda araĢtırmacıların kendi 

belirledikleri sınırlardan dolayı (Ellonen vd., 2008: 160-181), (Jugend vd., 2018: 42-

60), (Nybakk vd., 2009: 608-618)  inovasyona yön veren hususları bütüncül ele alan 

çalıĢma sayısı (Damanpour, 1991: 555-590) oldukça sınırlı kalmıĢtır. Anılan 

çalıĢmalar irdelendiğinde inovasyonun yön vericileri ve bu yön vericiler arasındaki 

etkileĢim Ģekil 6‟daki gibi gösterilebilir. 

 

 

Şekil 6. İnovasyona Yön Veren Faktörler 

Kaynak:(Zawislak vd., 2008: 23) 

ġekil 6‟da belirtildiğine göre inovasyonun bireysel, örgütsel ve çevresel yön 

vericiler vasıtasıyla Ģekillendiği söylenebilir. Aynı zamanda yön vericiler arasında 

Ġnovasyon 

Yetenekler 

Bireysel Yön Vericiler Örgütsel Yön Vericiler 

Çevresel Yön Vericiler 

Belirleyici Faktörler 

Bilgi 

BiliĢ 

KiĢilik 

Duygu 

Güdülenme 

DavranıĢ 

Çevresel Belirsizlik 

Rekabet 

 

Yapı 

Kültür 
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gözardı edilemeyecek bir etkileĢimin varlığından bahsedilebilir. ġöyle ki yön 

vericilerden herhangi birinde görülen değiĢiklik diğerlerine de yansımaktadır. 

1.10.2. Ġnovasyonun Bireysel Yön Vericileri 

Ġnsan faktörü bilindiği üzere tüm bilimlerin merkezinde yer almaktadır. 

Ġnovasyonda da fikir aĢamasıyla baĢlayıp, ticarileĢme ile sonuçlanan sürecin 

tamamında en büyük rol inovatif düĢünceyi Ģekillendiren insana düĢmektedir. 

Ġnovatif düĢünce ile donatılmıĢ bireylerin görevi tek düze olarak yeni 

fikirlerle zenginlik oluĢturmak değil, inovasyonun tüm merhalelerinde baĢarıyı arzu 

eden firmaların ihtiyaç duydukları bir değer oluĢturmaktır (Glynn, 1996: 1096). Bir 

örgütte inovasyonun yerleĢik düzene geçebilmesi için öncelikle değerlerin oluĢumu 

ve uyumu, düĢünce çeĢitliliği, hataların anlayıĢla karĢılanması ve uygun ölçüm 

araçlarının kullanması Ģeklinde sıralanan dört unsurun baĢarılması gerekmektedir 

(Gandolfi ve Oster, 2009: 4).  

Firma çalıĢanları inovasyonun baĢarıyla taçlandırılmasında en temel 

unsurdurlar. Nihai hedefin firma karlılığı olduğu gerçeği Ģöyle dursun karlılık, 

çalıĢanların firmaya kattıkları değerle doğru orantılıdır. ĠĢgören çeĢitliliği inovasyon 

doğuran yeni fikirlerin ve yaratıcı bakıĢ açılarının geliĢtirilmesi noktasında önemli 

bir faktördür. Bu nedenle örgütler, rutin bir Ģekilde örgüt politika ve uygulamalarıyla 

uyuĢmayan ve sıra dıĢı bir kiĢiliğe sahip olan iĢgücü çeĢitliliğini oluĢturmak 

durumundadırlar. Küresel rekabet ortamında baĢarılı olmak isteyen örgütler, açık, 

geçerli, güvenilir ve esnek ölçüm araçlarını formüle etmeli ve kullanmalıdırlar. 

Ġnovasyonun bireysel yön vericilerini kapsayıcı bir yaklaĢımla (Patterson vd., 

2009: 22),  

 BiliĢ: Kavrama yetisi, kavrama tarzı, entelektüel sorumluluk,  

  KiĢilik: Tecrübeye açıklık, belirsizliğin tolerans, aktiflik, bağımsızlık, 

duygusal istikrar,  

 Motivasyon: Ġçsel motivasyon, proaktiflik, kiĢisel inisiyatif, 

  Bilgi: Uzmanlık, deneyim, genel ve özel bilgi,  

  DavranıĢ: ĠletiĢim, sosyal yetenek, ağ çalıĢma stili ve  
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  Duygu: Duygusal zeka, mod seklinde sıralamaktadırlar. 

1.10.3. Ġnovasyonun Örgütsel Yön Vericileri 

Örgütlerde baĢarıdan söz edebilmek için sahip oldukları değerler, dıĢ 

çevreden bağımsız değerlendirilmemelidir.  Bu anlamda dıĢ çevreyle uyumluluk 

esası ile çalıĢan firmalar esasında rekabette de bir adım önde oldukları söylenebilir. 

Ġnovatif ruhun iĢletmelerin yapısıyla ve tasarladıkları süreçlerle son derece ilintili 

olduğu ortadadır. Örgütsel yön vericiler, örgütün iç dünyasında yer almaları, değiĢim 

ve dönüĢümü yakından takip edebilmeleri açısından örgütlerin rotalarını 

kaybetmeden ilerlemeleri açısından son derece anlamlıdır. Ġnovasyon bütünsel olarak 

ele alınmalıdır. Firma performansı açısından iĢletmenin temel fonksiyonları ve 

yardımcı fonksiyonları artık kabına sığmaz boyutlara ulaĢmasından ötürü örgütsel 

yön vericiler dikkatle izlenmelidir. 

Tablo 3. İnovasyonun Örgütsel Yön Vericileri 

Bağımsız 

DeğiĢkenler 

ĠliĢkinin 

Yönü 

ĠliĢkinin Nedenleri 

UzmanlaĢma Pozitif UzmanlaĢma verimliğe etki eder. Farklı alanlara geçiĢlere 

olanak sunar. 

Fonksiyonel 

farklılaĢma 

Pozitif Farklı birimlerdeki alanlarında yetkin personelin fikir alıĢveriĢi 

teknik konulardaki değerlendirmeleri ve uygulamaları 

kolaylaĢtırır. Bu durum birimlerin yönetim anlayıĢına katkı 

sunar. 

Profesyonellik Pozitif Profesyonellik örgütle dıĢ çevre arasındaki iliĢkiyi sağlayan 

çalıĢanların hareketliliğini, öz güvenini ve değiĢime olan 

bağlılığı artırır. 

Biçimsellik Negatif ĠĢ kurallarının bir Ģekle indirgenmesi çalıĢanların motivasyona 

olumsuz yansıyacaktır. Esneklik, Ģekilciliğe tercih edilmelidir.  

MerkezileĢme Negatif Yetkinin tek elden tüm birimlere dağıtılması inovatif 

düĢüncenin ruhuna aykırı olduğundan merkezileĢme istenen 

durum asla olmayacaktır. 

DeğiĢime 

yönetim etkisi 

Pozitif DeğiĢim ve dönüĢümlere yönetimin tutumu tüm birimlere etki 

edeceğinden,  koordinasyonun etkin sağlanması ve inovasyon 

ikliminin oluĢmasında önemlidir. 

Yönetsel 

kıdem  

Pozitif Yöneticilerin iĢlerindeki deneyimleri daha mantıklı 

davranmalarını ve görevlerinde baĢarıyı yakalama bilgisi 

sağlar. 
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Teknik bilgi 

kaynakları 

Pozitif Daha büyük teknik bilgi kaynakları yeni teknik fikirlerin 

yaratılması ve bununla ilgili prosedürlerin geliĢtirilmesi ve 

uygulanmasıyla ilgili zemini hazırlar. 

Yönetsel 

kararlılık 

Pozitif Ġnovasyonların baĢarıyla benimsenmesi geniĢ ölçüde liderliğe, 

yönetsel desteğe ve yöneticilerin koordinasyon sağlama 

yeteneğine bağlıdır. 

Serbest 

kaynaklar 

Pozitif Serbest kaynakların varlığı inovasyonların satın alınmasındaki, 

hataların absorb edilmesindeki, inovasyonların ve inovatif 

fikirlerin geliĢtirilmesindeki maliyetleri karĢılar. 

DıĢsal iletiĢim Pozitif ÇalıĢanların dıĢarıyla entegre hareket etmeleri örgütün 

esneklik kazanmasında olumlu katkıları olacaktır. 

Ġçsel iletiĢim Pozitif Ġçsel iletiĢimle örgüt içi arzu edilen uyum ve ahenk 

yakalanacağından inovasyonun oluĢumunda ekstra katkı 

sunacaktır. 

Dikey 

farklılaĢma 

Negatif HiyerarĢi kanallar arası iletiĢimi zedeleyeceğinden inovasyon 

sürecini olumsuz etkileyecektir. 

Kaynak: (Damanpour, 1991: 558-559) 

Tablo 3‟te belirtilen faktörlere ilaveten yapısal karmaĢıklık, örgütsel 

büyüklük, geçmiĢ inovasyonlar, rakip odaklılık, müĢteri odaklılık ve klan kültürü 

faktörlerinin de inovasyona örgütsel anlamda yön verici olduğu göz ardı edilemez 

(Vincent vd., 2005: 1-38). 

Yapısal karmaĢıklık, hiyeraĢi düzenin kurulmasında, uzmanlık gerektiren iĢ 

ya da alanlarda veya iĢ tasarımında halihazırda mevcut olan karmaĢıklık düzeyini 

ifade eder. Özellikle iĢ tasarımındaki ve uzmanlık gerektiren alanlarda farklılaĢma, 

çeĢitli bilgilerin ortaya çıkmasın ortam hazırlayarak inovasyona müspet manada tesir 

edecektir (Uzkurt, 2008: 125). AraĢtırma sonuçları, yapısal karmaĢıklığın yenilikle 

pozitif iliĢkili olduğunu göstermektedir (Ettlie vd., 1984: 682-695). 

Örgütsel büyüklük, soyut ve somut parametreler veri olarak edinilerek 

belirlenen bir kavram niteliğindedir. Literatür derinlemesine ele alındığında örgütsel 

büyüklük ile inovasyon arasındaki korelasyonun izlediği yol itibariyle farklı 

sonuçların olduğu görülmektedir. Ġlgili yazına bakıldığında çalıĢmaların bir kısmında 

örgütsel büyüklük ile inovasyon arasında pozitif yönlü (Jaskyte, 2013: 242), 

(Camisón-Zornoza vd., 2004: 11) bir kısmında ise negatif yönlü (Mote vd., 2016: 
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336), bir iliĢkinin varlığı neticesine ulaĢmıĢlardır. Bir kısım araĢtırmada da bu iki 

değiĢken arasında aracılık iliĢkisi yakalanamamıĢtır (Aiken vd., 1980: 631-652). 

Ampirik çalıĢmalardaki değiskenlerin aralarında cereyan eden iliĢkinin farklı 

boyutlarda çıkmasının temel nedeni iĢletme büyüklüğünü belirlemek için kullanılan 

kriterin nitel ya da nicel olması olabilir. 

GeçmiĢ inovasyonlar, geçmiĢ dönemleri baĢarılı inovasyonlarla kapatan 

iĢletmelerin gelecek dönemlerde inovasyon faaliyetlerinde baĢarıyı yakalamaları 

muhtemeldir (Vincent vd., 2005: 30), (Feranita vd., 2017: 155). Çünkü yeniliğin 

doğası bunu gerektirmektedir. Bir önce gelinen son nokta, mevcut atılacak adımın ilk 

basamağını oluĢturmaktadır. 

Rakip odaklılık, Rakip odaklı olmak;  pazarda halihazırda olan rakipler ve 

pazara girmeye niyetli olanların farkındalığında olmayı,  rakiplerin ellerinde 

tuttukları teknolojik altyapıyı ve düzeyini ve hedef müĢterilerin beklentileriyle 

beraber rakiplerin çekici yönlerinin neler olduğunu incelemektir (Zhou vd., 2009: 

1066). Rakip odaklılık, firma performansına çok önemli katkılar sunma potansiyeline 

sahiptir. Firmaların yaĢayacağı metal yorgunlukların faturaları günümüz dünyasında 

ne nispette ağır olduğu ortadadır. Hele rakiplerin varlığını görmezden gelmek 

yanlıĢına düĢme rekabette çok geriye düĢme anlamı taĢıyacaktır. Rakipler iĢletmenin 

gelecek vizyonu oluĢturmaları bağlamında itici güç oluĢturacaktır. KüreselleĢmeyle 

beraber rakipler birbirine çok daha yaklaĢmıĢtır; öyle ki fiziksel uzaklığın anlamı 

kalmamıĢtır. Rakipler, iĢletme yönetimi baĢta olmak üzere tüm iĢletme 

kademelerinin stratejik hamleler yapması gerekliliğini de ortaya çıkarır.  

MüĢteri odaklılık, bir iĢletmenin müĢterilerine her daim en üst değeri 

sunabilmesi için elindeki tüm yetenekleri devreye sokması ve bunu da iĢletmenin 

hayat felsefesi haline dönüĢtürmesidir (Han vd., 1998: 31). Rekabetin doğal sonucu 

olarak inovasyona duyulan ihtiyaç düzeyi,  her geçen gün artarak devam etmektedir. 

ĠĢletmelerin klasik dönemlerdeki gibi sadece mal ya da hizmet üretip satmaları 

günümüz modern anlayıĢında artık tek baĢına yeterli değildir. Bu bağlamda 

müĢterilerin değiĢen isteklerine rakiplere alternatif oluĢturacak modeller 

geliĢtirmelidirler. Ġnovasyonun süreklilik göstermesi açısından ve iĢletme ikliminde 
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müĢterilerin odak noktasında olması gerektiği unutulmamalıdır (ErciĢ ve Can, 2014: 

19).  Sonuç olarak bu tip iĢletmelerin inovasyona katkı sunan yeni fikirleri, müĢteri 

portföyünden elde etmeleri daha muhtemel bir durumdur. 

İnsan ilişkileri ve gelişimi (klan) kültürü, bu kültür tipinde iĢletme 

çalıĢanları birbirlerine güçlü bağlarla bağlı oldukları için örgüt bir tür klan olarak 

nitelendirilmektedir. Bağlılığın kuvvetli olması ve güvenin tesis edilmiĢ olması son 

derece önem arz etmektedir. ĠĢletme, insan kaynaklarını geliĢtirerek uzun vadede 

sağlaması umulan faydaya konsantre olur ve çalıĢanların birbirlerine destek olup, 

moral katsayılarını yukarıya çıkarmaya büyük önem verir. Kültürün yadsınamaz 

gücü ve iç performans (inovasyon yeterliliği ve insan iliĢkileri) ile firma çıktıları 

(karlılık, büyüme ve itibarî varlıklar) arasında güçlü bir pozitif iliĢki olduğunu 

göstermektedir. Aksine, kültür dengesizliği pazardaki konuma, büyümeye ve 

inovasyon yeterliliğine olumsuz bir etki yapar (Panagiotis ve Panagiotis, 2018: 16).  

Örgütsel değiĢimin gerçekleĢtirilmesinde önemli bir araç olan örgüt kültürü, 

inovasyon gibi örgütsel sorunların çözüme kavuĢturulmasında da etkilidir 

(Obenchain vd., 2004: 20). Ġnsan iliĢkileri ve geliĢimi kültürü ile inovasyonun 

birbirlerini  pozitif yönlü ve anlamlı bir Ģekilde etkilediği söylenebilir (Yiğit, 2014: 

1). 

1.10.4. Ġnovasyonun Çevresel Yön Vericileri 

ĠĢletmeler dinamik bir dünyada faaliyet gösteren açık sistemlerdir. 

Çevrelerinde olup bitenlerden etkilenerek geliĢimlerini sürdürürler. Çevrede cereyan 

eden olaylar kimi zaman yeni bir boyuta geçmenin de temel anahtarı olabilir. 

Yukarıda da ifade edildiği gibi sürdürülebilir rekabette çevresel yön vericiler akan 

zamanda firma menfaatleri için yeni bakıĢ açıları sunar. Katma değeri yüksek ürün 

üreten firmaların ortak özelliklerine bakıldığında yenilik için çevresel inovasyonun 

konumlanması çok daha rahat anlaĢılabilir. 

Günümüz iktisadi hayatı geçmiĢle mukayese edildiğinde çok daha karmaĢık 

ve bir o kadar da hareketlidir. Çevrenin bu yapısı iĢletme yönetimi baĢta olmak üzere 

tüm birimleri daha esnek, hızlı ve inovatif bir yaĢam olanı oluĢturmaya mahkum 

etmektedir (Hitt vd., 1998: 25).  Firma pozisyonu her ne olursa olsun; Aile ve aile 
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dıĢı firmaların giriĢtikleri çevresel faaliyetler, faydalı yenilikler ve performans 

açısından benzer sonuçlara ulaĢmasını sağlamaktadır (Doluca vd., 2018). Bu, 

özellikle yeniliklerin benimsenmesi ve uygulanması, dolayısıyla rekabet avantajı elde 

etmek ve sürdürmek için risk almak suretiyle, firmaların hayatta kalma yeteneklerine 

bağlıdır. Çevreye yararlı ürün, süreç ve organizasyonel yenilikler, bir firmasının 

itibarını oluĢturmaya katkıda bulunur (Berrone vd., 2010: 82). 

Vincent, Bharadwaj ve Challagalla (2005)
3
 çalıĢmalarında çevresel yön 

vericileri çevresel belirsizlik ve Ģiddetli rekabet olarak ele almıĢlardır. Çevresel 

belirsizlik, çevresel karmaĢıklığın düzeyi ve değiĢiminde yaĢanan hızdır.  Ürün 

yaĢam döngüsündeki kısalmalar, değiĢiklikteki hızın Ģiddeti ve dinamizm çevrelerin 

tipik özelliklerindendir (Jansen vd., 2006: 353). Çevresel belirsizliği daha belirli hale 

getirebilmek için Çevresel Yönetim Muhasebesi(ÇYM) gibi enstrümanlara ihtiyaç 

vardır. ÇYM'nin Ģirketlerin üstün kurumsal çevresel performansa ulaĢmak için bilgi 

sağlamada yararlı ve önemli bir araç olduğunu yönetilebilmesi için algılanan çevresel 

belirsizliğe iliĢkin olarak yetenekleri geliĢtirmede farkındalık sağladığı bulgusuna 

ulaĢılmıĢtır (Latan vd., 2018: 297). Son yıllarda çevre yönetim muhasebesi, 

sürdürülebilirlik raporları, yeĢil iĢletme, yeĢil ürün, sosyal sorumlu iĢletme gibi 

kavramların popülerliği artmıĢtır.  Belirsizlikler esasında yeniliğin en önemli 

kaynaklarından kabul edilmektedir. Ekonomik hayatta muhasebenin dahi çevreyi 

gözeterek üretilmesi ve bir çevresel yön verici haline dönüĢmesini sağlamıĢtır. Bütün 

bu geliĢmeler iĢletmeleri, küresel anlamda rekabet edebilmek hatta faaliyetlerini 

devam ettirebilmek için faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini azaltmaya ve 

çevrenin korunmasına gereken önemi vermeye zorlamaktadır. Hatta çevreyi korumak 

adına yaptıkları faaliyetlerin raporlanmasını gerektirmektedir. Bu geliĢmeler ıĢığında, 

iĢletmelerin çevre ile olan etkileĢimleri sonucu ortaya çıkan ve iĢletmelerin 

çevrelerinde meydana getirdikleri olumsuz etkilerin izlenmesi ve bu olumsuz 

etkilerin parasal karĢılığının gözlenmesi ve rapora dökülmesini içeren çevre 

muhasebesi yaklaĢımı ortaya çıkmıĢtır (Özçelik, 2017: 945). Alan yazın tarandığında 

rekabetin inovasyonu oluĢumuna direkt etki ettiğine dair bir görüĢ birliği vardır. 

Rekabet Ģirketleri yeni fikir üretmeye mecbur bırakarak doğal bir inovasyon 

                                                 

3
 (Vincent vd., 2005) 
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ortamının inĢa edilmesine ortam hazırladığı görülebilir. Çevresel yön vericilerin bu 

denli hızlı değiĢtiği günümüz dünyasında firmalara çevreyle bütünleĢik bir yönetim 

anlayıĢına geçilmesi mesajı verilmektedir. Tüm bunlara bakıldığında iĢletme çevresi 

sahip olunan değerlerin daha anlamlı hale getirilmesinde oldukça efektif bir role 

sahiptir. Yeniliğin tabiatında saklı olan sürekli değiĢim bu bağlamda çevresel olarak 

tüm firmaları değiĢime, rekabette farklı olmaya itmektedir. 

1.11. Ġnovasyonun Sonuçları 

(Simpson vd., 2006: 1135-1140), inovasyonun firma performansı üzerindeki 

sonuçlarını olumlu ve olumsuz sonuçlar Ģeklinde incelemiĢlerdir. Bu sonuçlar bir 

bütün halinde Ģekil 7‟de yer almaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7. İnovasyonun Olumlu ve Olumsuz Sonuçları 

Kaynak: (Simpson vd., 2006: 1136) 

Olumlu Sonuçlar 

Ġnovasyonla Ġlgili Sonuçlar 

 

- Ürün ÇeĢitliliği - Hız – Sayı   -   

Kalite 

Pazara Yönelik Sonuçlar 
 

- Rekabet üstünlüğü 

- Müsteri sadakati 

 

ÇalıĢanlarla Ġlgili Sonuçlar 

- Nitelikli personel temini ve elde 

tutma - ĠĢ tatmini Performans 

Operasyonel Mükemmellik 

Ġnovasyon 

Odaklı 

Firma 

Finansal 

Performans 

Olumsuz Sonuçları 

      Gereğinden Fazla DeğiĢim 

- Yetenek dıĢı inovasyon giriĢimi 

- Karsız inovasyonlar 

       Pazar Riski 

      -Ürün iflasları -Hızlı takipçiler 

Çalısan Tutumları 

          - ĠĢ stresi - Tatminsizlik 

- Personel devir hızı 

Yükselen Maliyetler 



 

56 

 

ġekil 7‟den de anlaĢılacağı üzere inovasyonun olumlu sonuçları olmakla 

beraber olumsuz sonuçları da bulunmaktadır.  Olumsuz sonuçlara bakıldığında 

firmaların olumlu netice alamamalarının en önemli sorunsalı fırsatları değerlendir 

noktasında ağır kalmak, çalıĢanların inovatif düĢünce yapısına geçiĢteki oryantasyon 

eksikliği, gibi nedenlerden kaynaklandığı söylenebilir. Ġnovasyonun firma 

performansındaki anlamlı sonuçlardan biri de firmalara kriz dönemlerinde bu kriz 

dönemini fırsata çevirip daha avantajlı konuma gelebilmelerinde baĢattır. 

Ġnovasyonun sonuçları oldukça geniĢ ölçekte değerlendirilebilir. Ancak bu kısımda 

inovasyonun firma performansı noktasındaki sonuçları ele alınmıĢtır. Firma 

performansı ve performans konuları ikinci bölümde detaylı olarak ele alınacaktır. 

1.12. Ġnovasyon Parametreleri ve Ölçümü 

 Ġnovasyon göstergelerinin belirlenmesi ve performansının ölçülmesi, konuyla 

ilgili yatırımların getirisinin ve kârlılığının bilinmesi açısından çok önemlidir. Çünkü 

iĢletme inovasyon ortaya koyabilmek için birçok alanda yatırımlar gerçekleĢtirmekte 

ve karlılığından çoğu zaman ciddi tutarları inovasyona ayırmaktadır. Fayda maliyet 

analizi gereği bu göstergelerin ölçümü son derece elzemdir. Kar maksimizasyonu 

parolasıyla yola çıkan firmalar inovasyonun nihai hedefi olan ticarileĢme boyutuna 

ne ölçüde ulaĢabildiklerini muhakkak ölçmelidirler. Aksi takdirde sonuçları ve 

performansı tam olarak ölçülemeyen bir yatırımın kârlı bir yatırım olup olmadığı 

tespit edilemeyecektir. Ġlgili yazın incelendiğinde inovasyon performansının 

ölçülmesinde farklı parametrelerden yararlanıldığı görülmektedir (Hagedoorn ve 

Cloodt, 2003: 1368). Bahsi geçen yazında bu parametreler ar-ge harcamaları, patent 

(Flor ve Oltra, 2004: 323), teknolojik adaptasyon, beceri düzeyi (Gu ve Tang, 2004: 

672), patent yayılımı, yeni ürün sunumları (Hagedoorn ve Cloodt, 2003: 1368-1369),  

pazara giriĢ zamanlaması, maliyet kalemleri ve firma performanstaki iyileĢmeler 

(Casper ve van Waarden, 2005: 33-35) Ģeklinde sıralanabilir. 

Ġstatistik, inovasyona yönelik bilgi kaynakları, inovasyon için iĢbirlikçi 

türleri, coğrafya, endüstri, büyüklük (istihdam veya ciro) veya makine ve 

ekipmanlara, yazılıma ya da yazılıma yapılan sermaye yatırımı gibi inovasyon 

faaliyetlerine katılım gibi analitik ilgi değiĢkenleri inovasyon ölçümünde 

değerlendirilebilir (Gault, 2018: 622). Ġnovasyon ölçümü sonucunda değer yaratma, 
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değer önerme ve değer yakalama olmak üzere bu üç değiĢken performans ölçümü 

noktasında oldukça önemlidirler (Clauss, 2017: 385) 

Literatür irdelendiğinde özellikle konuyu bütüncül olarak çalıĢan (Carayannis 

ve Provance, 2008: 94), inovasyonun ölçümünde kullanılacak parametreleri; girdi 

parametreleri, süreç parametreleri, performans parametreleri, çıktı parametreleri ve 

sonuç parametreleri Ģeklinde beĢ ana baĢlıkta değerlendirmiĢlerdir. 

Girdi parametreleri, inovasyon eyleminde açılıĢın yapıldığı parametreler 

olup; entelektüel sermayeyi, insan sermayesini ve teknolojik sermayeyi ölçerek 

kaynak varlığını kontrol eder. Süreç parametreleri organizasyon yapısını ve 

inovasyon süreç yönetimini bir bütün olarak ele alır. Süreç parametreleri yenilikçilik 

performansı hakkında ciddi manada fikir sunar. Performans parametreleri 

iĢletmenin inovasyondaki sonuçlarını değerlendirir. Çıktı parametreleri inovasyon 

sonucunda elde edilen çalıĢmaların kısa vadedeki projeksiyonlarını (alınan patent 

sayısı, patent hakimiyeti, yeni ürün sayısındaki çeĢitlilik ve hasılat gibi) 

değerlendirir. Sonuç Parametreleri ise inovasyon faaliyetlerinin uzun dönemdeki 

yansımaları (kârlılık marjı, inovasyonun yatırıma dönüĢme hızı, pazar payı, müĢteri 

tatmininde artıĢ,  büyüme oranı, inovasyonun yıkıcılık düzeyi gibi) üzerinde durur. 

AraĢtırmacıların tamamına yakınının çalıĢmaları incelendiğinde hemfikir 

oldukları hususun; inovasyonun tek bir parametre ile ölçümünün sağlıklı sonuçlar 

doğurmayacağı noktasında birleĢmeleridir. 

Firma inovasyon-performans değerlendirilmesi yapılırken tek bir gösterge ile 

ölçülmesi Ģu problemlerle karĢılaĢılmasını kaçınılmaz kılacaktır (Carayannis ve 

Provance, 2008: 95). 

• Girdi parametrelerin süreç etkinliğine hizmet etmesi yeterli değildir, 

•Tek bir gösterge sürecin sağlamasını yapmaya yetecek kadar nitel değildir, 

• Girdi parametrelerinde teknolojik yapının ölçümü kolay değildir. 

Ġnovasyon performans ölçümünde sadece girdi ya da çıktı parametrelerinin 

ele alınmasıyla ortaya çıkan ölçüm hatalarına iliĢkin (Christiansen, 2000: 23) öneri 
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sunmuĢtur. İnovasyon performansını ölçerken;  müĢterilerin an itibariyle ortaya 

çıkan ihtiyaçlarına uyum ve gelecekte ortaya çıkacak ihtiyaçlarına uyum, maliyet ve 

hız olmak üzere dört alan belirlemiĢtir.  

Tablo 4‟te görüleceği üzere, müşterilerin mevcut ihtiyaçlarına uyum 

inovasyon performansına doğrudan dikkat çeker. Ġhtiyaca uyumluluk esası ile 

çalıĢamayan firmalar arz ettikleri ürünlerine bir talebin gelmeyeceğini göreceklerdir. 

Bugünün ihtiyacı yarının ihtiyacının bir altyapısıdır. BaĢarılı firmalar müĢterilerin 

gelecekteki ihtiyaçlarına uyumlu ürün ve hizmet üreterek rakiplerinden farklı 

konuma yerleĢebileceklerdir.  Ġnovasyonun hızla hayata geçebilmesi de inovasyon 

performansının baĢarısı hakkında farkındalığın oluĢmasını sağlayacaktır. Rekabetin 

firmaları kamçıladığı günümüz dünyasında yenilikçi ürünün pazarda yerini hızla 

alması oldukça anlamlı kabul edilebilir. Maliyet, inovatif ürün ve hizmetin fikir 

aĢamasından baĢlayıp, ticarileĢme aĢamasına kadar katettiği yolda katlanılan tüm 

fedakârlıkların toplamı olarak ifade edilebilir.  

Tablo 4. İnovasyon Performansını Değerlendirme Alanları 

 Fikir Üretme  Fon Sağlama GeliĢtirme 

PaydaĢların Mevcut 

Ġhtiyaçlarına Uyum 

Mevcut ihtiyaçlar için 

daha fazla fikir 

 

 

Fonları daha etkin ve 

önemli fikirler için 

kullanarak daha iyi 

fon kararı 

 

 

Daha iyi operasyonel 

kararlar 
PaydaĢların 

Gelecekte Doğacak 

Ġhtiyaçlarına Uyum 

Gelecekte doğan 

ihtiyaçlar için daha 

fazla fikir 

Ürünü Pazara 

Sunma Hızı 

Fikir üretme hızını 

arttırma 

Daha hızlı fon kararı Daha hızlı geliĢtirme 

Maliyet Sabit ve değiĢken 

maliyet kalemlerinde 

firma ve müĢteri 

açısından iyileĢtirme
4
 

Daha iyi fon 

kararlarıyla ulaĢılan 

daha düĢük maliyet 

GeliĢtirme 

maliyetlerinin 

minimizasyonu 

Kaynak: (Christiansen, 2000: 31) 

                                                 

4
 Bu maliyet kalemlerinde yapılacak iyileĢmenin, satıĢ rakamlarına doğrudan etki edeceği 

bilindiğinden son derece önemlidir. 
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Ġnovasyonlar, müĢterilerin mevcuttaki ve gelecekteki ihtiyaçlarıyla uyumlu 

hale getirilmesi, süreçlerde geçen zamanın en aza indirgenmesi ve maliyet 

kalemlerinin minimize edilerek üst yönetimin de bu sürecin tasarımında ön ayak 

olmaları ve ihtiyaç anında müdahalede bulunmaktan kaçınmamaları gerekmektedir. 

Bahsi geçen müdahale Ģekillerini Ģöyle sıralayabiliriz: (Christiansen, 2000: 30-31). 

• PaydaĢların gözlemlenen hâlihazırdaki ihtiyaçları için daha çok fikri 

sunmak, 

• Potansiyel müĢteri ihtiyaçları odağında daha fazla fikrin üretilmesini 

sağlamak, 

• Fikir üretim sürecinde iyileĢtirmeler yapmak, 

• Etkili ve verimli fon kararları almak, 

• MüĢteri memnuniyet yönetim sistemini benimsemek, 

•Takım çalıĢmalarının sonuç odaklılık esasına göre tertip edilmesi, 

•Ürün-hizmet geliĢtirilmesi sağlanırken maliyetlerin kontrollü olarak 

düĢüĢünü sağlamaktır. 
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

2. PERFORMANS VE FĠRMA PERFORMANSI 

Nihai hedefi kar maksimizasyonuna dayanan iĢletmeler doğası gereği açık 

sistemlerdir. Hedeflenen düzeyde baĢarılı olmak, iĢletmenin süreklilik esasının 

gereği varlığı sürdürülebilir kılmak, değiĢen pazar yapılarına karĢı gerekli dönüĢümü 

sağlamak firma performansının bilinir hale gelmesini zorunlu kılmaktadır. Rekabetin 

yadsınamayan bir gerçek olduğu düĢünüldüğünde performans değerlendirmeye 

ihtiyaç vardır. 

Artan rekabet perspektifine bağlı olarak, ulaĢılan performansın niteliği, 

performansın ölçülmesi ve değerlendirilmesi sadece firmayı etkileyen bir olay 

olmaktan çıkmıĢtır. Bir iĢletmenin performans düzeyi üzerinde kendi eylemleri kadar 

paydaĢlarının beklenti ve eylemleri de etkili olmaktadır. 

Örgütlerin mevcut durumlarını doğru Ģekilde yorumlayabilmeleri, etkili 

stratejik kararlar alabilmeleri ve büyüyüp-geliĢebilmeleri için performanslarını 

değerlendirmeleri ve performanslarına doğrudan ya da dolaylı etki eden hususları 

analiz edebilmeleri gerekmektedir. Açık birer sistem olan örgütlerin, örgütsel 

öncelikleri, örgütsel amaç ve eylemleri içinde bulundukları çevresel koĢullardaki 

değiĢimlere bağlı olarak zaman içerisinde farklılaĢabilmektedir. Buradan hareketle, 

kısaca örgütsel amaçların baĢarılma düzeyinin belirlenmesi olarak ifade edilebilecek 

olan performans ölçümünde kullanılan ölçütlerinde dinamik bir yapıya sahip 

oldukları ve değiĢimlere bağlı olarak yeniden yapılandırılmaları gerektiği 

söylenebilir. Yöneticilere, geçmiĢi değerlendirerek geleceğe yönelik etkili 

stratejilerin geliĢtirilmesi noktasında önemli yapı taĢları sunan performans ölçümü 

örgütsel varlığın devamında olmazsa olmaz bir örgütsel eylemdir. 

Varolan bilgiye sürekli olarak yeni bilgilerin eklenmesi ve artan bilgi 

düzeyinin neden olduğu çeĢitli geliĢmeler nedeniyle, „bilgi ekonomisi‟ olarak 

adlandırılan yeni bir iktisadi yapı ortaya çıkmıĢtır. Bilgi ekonomisine geçiĢle birlikte, 

bilgiye yüklenen değer ve maddi olmayan diğer varlıklara yüklenen değer artmıĢ, iĢ 

dünyasındaki kurallar silsilesi kayda değer ölçüde farklılaĢmıĢtır. Sanayi 
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ekonomisinde iĢletmelerin baĢarısı, geniĢ ölçüde ölçek ve fırsat ekonomilerinden 

yararlanma oranlarına göre değerlendirilirken; bilgi ekonomisinde bunlara ek olarak 

yüksek kaliteli mal ve hizmetler, motive olmuĢ yetenekli çalıĢanlar, inovasyon 

yeteneği, tatmin olmuĢ sadık müĢteriler, yönetim anlayıĢı gibi maddi olmayan 

varlıklarında etkili bir Ģekilde yönetilmesi kaçınılmaz hale gelmiĢtir. 

Yoğun rekabetin hüküm sürdüğü günümüz piyasa koĢullarında örgütlerin 

varlıklarını koruyabilmeleri için kendilerini sürekli olarak geliĢtirmeleri bir ön koĢul 

olarak ortaya çıkmıĢtır. Bu geliĢimin sağlanabilmesi için öncelikle iĢletmelerin 

mevcut durumlarının tespit edilmesi ve varsa eksikliklerin giderilmesine yönelik 

önleyici tedbirlerin alınması gerekmektedir. Bu noktada performans ölçümü önemli 

iĢlevler üstlenen bir örgütsel eylem olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bu bölümde performans ve firma performansı kavramları, firma 

performansının boyutları, performans ölçümü ve ölçüm modelleri, performans 

ölçümünün hedefleri, iĢletmelerin performans ölçümünde karĢılaĢtıkları sorunlar ve 

firma performansını etkileyen faktörler üzerinde durulacaktır. 

2.1.Performans Ve Firma Performansı Kavramları 

Konuyla ilgili literatürde iĢletme ve iĢletmeyle ilgili birçok alanda performans 

ve firma performansı kavramlarının ele alındığı görülmektedir. Esasında performans 

kavramı iĢletmelerin neredeydik, nereye geldik sorularına verdikleri cevaplar 

bütünüdür.  

Konuyla ilgili mevcut yazın incelendiğinde, iĢletme ve iĢletmeyle ilgili birçok 

disiplinin ilgi alanı içerisinde yer alan “performans” kavramına iliĢkin çok sayıda 

çalıĢma yapılmıĢ olduğu görülmektedir. Teorik ve uygulamalı araĢtırmalarda yaygın 

olarak kullanılan bir değiĢken olmasına rağmen, “performans” kavramı belirsizliğini 

koruyan, ölçülmesi zor olan ve etrafında fikir birliğine varılmıĢ bir tanımı 

bulunmayan bir kavramdır (E. W. Rogers ve Wright, 1998: 316). Türk Dil Kurumu 

(2014) performans kavramının Türkçe karĢılığı olarak "baĢarım" kelimesini 

tanımlamakta ve "yapılan iş, uygulama, icraat, herhangi bir olayı veya durumu 

başarma isteği ve gücü" Ģeklinde açıklamaktadır. 
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Her ne kadar incelenen çalıĢmalarda performans kavramı tek bir kalıba 

dökülemese de tezimizin anlaĢılabilirliğine katkı sunmak için özellikle de firma 

performansının doğru anlaĢılabilmesi için özen gösterilecektir. Bu bağlamda firma 

performansıyla ilgili bilim adamlarının performans ve firma performansı ile ilgili 

tanımları incelenecek, böylelikle firma performansının anlamı, firmalar açısından 

lüzumu ve gereksinimi hususunda bakıĢ açısı kazandırılmaya gayret edilecektir. 

 Bir firmanın performansı, ele alınan bir ekonomik yapının verdiği yaĢam 

mücadelesinde savaĢı kazanmasıdır (Nzuve ve Omolo, 2012: 48).   Pitt ve Tucker 

(2008)
5
 performans, bir süreç içinde cereyan eden eylemlerin nitelik ve nicelik olarak 

ne Ģekilde sonuca vardığı ya da belli bir hedefin üstesinden gelme sürecini takip eden 

kaliteli çıktılar olarak tanımlamaktadır.   

Firma performansı, belli düzeylerde değerlendirilmesi gereken bir yapıdır. Ġlk 

düzey finansal performans, ikinci düzey operasyonel performans ve son düzeyde 

örgütsel etkinlik performansı olmak üzere üç temel düzeyde ele alınan çok boyutu bir 

arada barındıran bir yapıdır (Hart ve Banbury, 1994: 258).   UlaĢılan kârlılık 

düzeyinin bir göstergesi olan finansal performans, yatırımdaki kârlılık (return on 

assets-ROA), özsermayedeki kârlılık (return on equity-ROE) ve satıĢlardaki kârlılık 

(return on sales-ROS) Ģeklinde ana omurgası muhasebe temelli ölçütler ile 

değerlendirilmektedir. Operasyonel performans göstergeleri olarak, yatırım geri 

dönüĢ oranı, kârlılık artıĢı, satıĢ hacmi, pazar payı (Green ve Inman, 2007: 1010), 

çeĢitlendirme, ürün geliĢtirme vb. gibi pazar temelli ölçütler kullanılmaktadır (Hart 

ve Banbury, 1994: 258). Örgütsel etkinlik ise bir iĢletmenin kar, verimlilik, çalıĢan 

tatmini, finansal yapıda sürdürülebilir baĢarı ve benzeri gibi karmaĢık amaçlara 

ulaĢma, değiĢen çevre koĢullarına ayak uydurabilme ve varlığını idame ettirebilme 

yeteneğidir (Chung ve Megginson, 1981: 506).  Performans yönetiminin temel 

amacı, iĢletme etkinliğini ve firmanın katma değer oluĢturma serüvenine katkı 

sunabilecek, sürekli iyileĢmeyi sağlayacak tüm tarafların sorumluluk almaktan 

kaçınmayacağı bir kültür oluĢturmaktır (Helvacı, 2002: 156).  

                                                 

5
 (Pitt ve Tucker, 2008: 243) 
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Konuyu derleyecek olursak ve bu çalıĢmanın nihai hedefleri arasında yer alan 

firma performansı kavramı bu çalışmada, iĢletmenin sürdürülebilirliğine hizmet 

eden, iĢletme amaçları olarak sayabileceğimiz topluma hizmet, olabildiğince yüksek 

karlılık, yeni pazarlara girebilmek gibi temel çıktılarda gösterdiği baĢarı olarak ele 

alınacaktır. ÇalıĢmanın bütünlüğü açısından da inovasyonun firma performansına 

etkileri gözlemlenecektir. ÇalıĢmanın odağında performans artıĢının sayısal verilerde 

sürekli artıĢın sağlanması Ģeklinde bir yaklaĢımdan uzak ele alınacağı belirtilmelidir. 

Söz gelimi firma süreç inovasyonunda yaptığı iyileĢtirmeler vasıtasıyla iĢgücü, 

makine, teknik bilgi gibi maliyet kalemlerinde azalıĢa sebep olması bir performans 

göstergesi olarak ele alınacaktır. 

2.2.Firma Performansının BileĢenleri 

(McGivern ve Tvorik, 1997: 417), firma performansının bileĢenlerini 

ekonomik ve örgütsel olarak yapılan değerlendirmelerin anlamlı olacağını ifade 

etmiĢtir. Ekonomik görüĢ, firmanın rekabette edindiği yerle ilintili olarak daha çok 

iĢletmenin dıĢındaki faktörlerin gerekliliğinden bahsedilirken; örgütsel görüĢ ise 

iĢletmenin iç dinamiklerinin çevreyle entegre olması olarak ifade edilmiĢtir. 

Firma performansı hakkında farklı görüĢler olsa da araĢtırmacıların neredeyse 

tamamına yakınının hemfikir oldukları görüĢ; rekabette avantaj sağlamak firma 

performansının çok önemli bileĢeni kabul edilmektedir. Bu bağlamda rekabette, 

bütüncül olarak farkılılığı ortaya çıkaran kalemler arasında inovasyon kritik bir role 

sahiptir. 3. Bölümde ayrıntılı olarak ele alınan literatür taramasında da görüleceği 

üzere rekabette avantaj için inovasyon olmazsa olmaz görülmektedir. 
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Şekil 8.Rekabet Avantajı ve Firma Performansı 

Kaynak: (Ma, 2000: 28) 

Hükümet Müdahaleleri, Fırsatlar, Çevresel ġoklar 

Firma Performansı 

Eksik Olanın Yokluğu veya 

Kombinasyonun Eksikliği 
Kontorllü Kayıplar 

                        BirleĢik Rekabet Avantajı 

Maliyet, FarklılaĢma, Rekabete Yanıt Verme Hızı, Esneklik, İnovasyon, vs. 

                             Ayrık Rekabet Avantajı 

Yer, Nakit, Özel Tedarik, Dağıtım Tekeli, Yönetimsel Yetenek, vs. 

Fayda Tam 

Olarak Ortaya 

Çıkmıyor. 

BirleĢik Rekabet 

Avantajına Katkısı 

Yoktur. 
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2.2.1. Rekabet Performansı 

Sektörel bazda rekabet koĢullarının firma performansına doğrudan etki ettiği 

ve bir sektör hakkında rekabetteki konumunu konumlandırmak için detaylı „BeĢ Güç 

Analizi‟nden yararlanılması gerektiği ifade edilmiĢtir. Analiz sürecinin ardından 

iĢletmelerin sürdürülebilir rekabette üstünlük stratejileri olarak adlandırılan (a) 

maliyet liderliği, (b) farklılaĢma ve (c) odaklanma (maliyet/farklılaĢma) 

stratejilerinden birini seçmesi ile iĢletmenin mevcut pazarda rakiplerine göre üstün 

bir pozisyon yakalayabileceğini vurgulamıĢtır. Porter tarafından geliĢtirilen bu 

stratejik yaklaĢımlardan ilki maliyet liderliği stratejisi, iĢletmenin rekabette 

rakiplerine göre daha düĢük maliyetler ile üretim yaparak kâr marjını yüksek tutması 

ile rakiplerine üstünlük sağlamasına dayanan rekabet üstünlüğü stratejisidir. 

FarklılaĢma stratejisi, iĢletmenin mal, hizmet, üretim, dağıtım, pazarlama gibi 

alanlarda ortaya çıkan stratejidir. Odaklanma ise daha dar bir pazar bölümünün hedef 

alınarak bu pazar bölümünde maliyet/farklılaĢma stratejilerinin karmasının iĢletme 

tarafından rekabet üstünlüğü stratejisi olarak yürütülmesine dayanmaktadır (M. E. 

Porter, 2011).  Sürdürülebilir rekabet kapsamında rekabet performansını elde etmek 

avantajı, firmanın rekabet stratejilerini Ģekillendirme kararları, firmaların iĢ seviyesi 

stratejisi yöneticilerin ana konularından bazılarıdır.  

Rekabet performansı, herhangi bir iĢletmenin esas rakibi karĢısındaki baĢarı 

durumunu göstermektedir. Rekabet performansının ölçülmesinde firmanın ana 

rakiplerine göre müĢteri tatmininde yakaladığı düzey, pazarda sahip olunan alan, 

pazar payındaki büyüme hızı, kârlılık, kalitede yakalanan standartlar, verimlilik ve 

inovasyon yapabilme kapasitesi gibi değiĢkenler kullanılabilmektedir. Rekabette 

kaliteli çıktılar alıp sürdürülebilir büyüme, etkinlik ve verimlilik göstergeleri 

arasında anlamlı yer edinmek ile mümkündür. ġekil 8‟de de görüleceği üzere rekabet 

avantajı klasik yaklaĢımların baĢarı olarak gördüğü ayrık rekabetle ortaya çıkan 

hususları, birleĢik rekabet avantajı bileĢenlerine evrilemediği sürece faydadan 

bahsetmek söz konusu değildir. Bu bağlamda rekabet avantajının birçok parametreye 

bağlı olarak değerlendirilmesi gerektiğini rahatlıkla söylebiliriz. 
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Rekabet performansının ölçümünde kullanılan boyutlardan bazıları (pazar 

payı ve satıĢlar gibi) pazarla açık bir iliĢki içerisinde iken, bazıları da (müĢteri 

tatmini ve inovasyon gibi) içsel verimlilikle ilgilidir (Iraldo vd., 2009: 1447). 

2.2.2. Piyasa Performansı 

Piyasa performansı, firmaların faaliyetlerini sürdürdükleri pazar bölümleriyle 

yakaladıkları uyum düzeyinin elveriĢli ölçüye yaklaĢarak makul seviyeden hatırı 

sayılır biçimde farklılaĢmamasıdır (Ardıç, 2004: 4). Hızla değiĢen pazar koĢullarına 

uyum, müĢteri beklentilerini karĢılayabilme, pazarda rekabette problem teĢkil 

edenlere karĢı cevap verebilme, müĢteri tatmini, pazarda kaplanılan alan ve yeni 

müĢteri kazanma gibi unsurlarla değerlendirilebilir (Biçkes, 2011: 139). 

Piyasa performansı sektörel olarak firmaların bulundukları pazar 

ekonomilerine göre farklılık arz etmektedir. Ġncelemelerde bulunduğumuz firmalarda 

gözlemlediğimiz ölçüde hisse senedi baĢına kar, hisse senedi elden çıkıĢ hızı, pazarın 

ihtiyaç duyduğu enstrümanları tespit edip pazara sunma gibi konulardaki etkinlikte 

piyasa performansını değerlendirmede önemli ölçütler olarak kabul edilebilir. 

2.2.3. Üretim Performansı 

Üretim performansı, üretimin baĢından sonuna kadar geçen tüm süreci gerek 

niteliksel gerekse de niceliksel olarak ne ölçüde baĢarılı olarak tamamladığının bir 

göstergesidir. Üretim performansını ölçmedeki nihai yaklaĢım, üretim sürecinin an 

itibariyle sundukları, dönem mukayeseleri yapmak suretiyle ne ölçüde verimliyiz 

sorularına doğru cevaplar verebilmektir. Bu sayede üretimdeki güçlü ve zayıf yönler 

tespit edilerek gerekli önlemler alınabilir. (Akyüz, 2006: 44).  Üretim stratejilerinin, 

sahip olunan teknoloji ile bütünleĢerek koordineli hareket edilmesi üretim 

performansını arttırdığı gibi rekabette de kayda değer avantajları da beraberinde 

getirecektir (Türkmen, 2016: 53). 

Sanayi iĢletmeleri baĢta olmak üzere rekabetin amansız varlığı, üretim 

performansının daha anlamlı değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır. 

Üretimde kalite yaklaĢımlarının son yıllarda hissedilir ölçüde artıĢ göstermesinin 

esasında sebebi de üretim performansına yüklenen değerin karĢılığıdır. 
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2.2.4. Pazarlama Performansı 

Pazarlama performansı, pazarın doyuma ulaĢtığı veya ürün çeĢitliliğinin 

sınırlı düzeyde olduğu noktada firma tarafından bu duruma rağmen sürdürülebilir 

pazar baĢarısıdır (Yavuz, 2010: 149). ĠĢletmelerin sundukları hizmetin ne kadar iyi 

olduğu sorusunu, müĢteri (Sureshchandar ve Leisten, 2005: 16) ve diğer paydaĢlarına 

sormaksızın cevaplamaları mümkün değildir. Bu anlamda genelde iĢletme 

yönetiminin, özelde pazarlamanın temel amacı, müĢteriler ve diğer paydaĢlarla güçlü 

iliĢkiler oluĢturmak ve sürdürmektir. Dolayısıyla pazarlama eylemlerinin baĢarısının 

ölçüsü uzun vadeli müĢteri memnuniyetidir (Murphy vd., 2005: 1050).  

ĠĢletmeler dıĢ çevreden elde ettikleri girdileri bir üretim sürecinden geçirerek 

çıktılara dönüĢtüren ve bu çıktılarını tekrar dıĢ çevrelerine aktaran açık sistemlerdir. 

Buradan hareketle iĢletmelerin varlıklarını sürdürebilmelerinin ve 

büyüyebilmelerinin temel Ģartının, üretmiĢ oldukları çıktıların müĢteriler tarafından 

kabul görmesine yani baĢarılı bir Ģekilde pazarlanabilmesine bağlı olduğu 

söylenebilir. Çok sayıda ikame ürünün bulunduğu ve dolayısıyla müĢterilerin geniĢ 

bir tercih yelpazesine sahip olduğu günümüz piyasa koĢullarında firmaların değiĢen 

pazar beklentilerine uyum kabiliyetleri baĢarılarında hayati öneme sahiptir. 

2.2.5. Finansal Performans 

                 Finansal performans, bir iĢletmenin birincil iĢ modundan varlıklarını ne 

kadar iyi kullanabileceğinin ve gelirlerin nasıl üretilebileceğinin öznel bir ölçütüdür. 

Bu terim aynı zamanda belirli bir zaman zarfında bir firmanın genel mali sağlığının 

genel bir ölçüsü olarak kullanılır ve aynı endüstrideki benzer Ģirketleri karĢılaĢtırmak 

veya sektörleri bir araya getirerek karĢılaĢtırmak için kullanılabilir
6
. Finansal 

performansı, firmanın iktisadi hedeflerinin baĢarılma durumunu yansıtmak gayesiyle 

sonuç odaklı mali parametrelerin değerlendirilmesi Ģeklinde değerlendirilebilir 

(Venkatraman ve Ramanujam, 1986: 803). Süreçler, bir örgütün sürükleyici 

güçleridir. Süreçlerin gerçekleĢtirilebilmesi ve süreçlerde müĢteri değerinin 

yaratılabilmesi için hem finansal hem de finansal olmayan kaynaklara ihtiyaç vardır. 

Dolayısıyla örgütsel varlığın devamı her iki kaynağın eĢzamanlı olarak varlığına 

                                                 

6
 https://www.investopedia.com/terms/f/financialperformance.asp EriĢim Tarihi:03.04.2018 

https://www.investopedia.com/terms/f/financialperformance.asp
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bağlıdır (Kueng, 2000: 73). Firma performansı değerlendirmelerinde genel olarak 

firmanın finansal parametrelerine, (bilanço, gelir tablosu) değiĢik perspektiflerle ele 

alınarak farklı sorulara cevap aranır. Firmanın finansal resmi hakkında fikir veren kar 

düzeyi, satıĢların genel durumu, kaynak kullanımında verimlilik, bor devir hızı gibi 

finansal parametrelerin yardımıyla yapılan mukayeseler özellikle de aynı sektörün 

oyuncuları arasında gerçekleĢmesi halinde etkili sonuçlar verecektir (Aydın ve 

Ülengin, 2011: 63). Finansal performansı değerlendirmek için sıklıkla kullanılan 

ölçüm değiĢkenleri, satıĢ miktarı, pazar payı, kârlılık düzeyi, hasılat düzeyi, toplam 

varlığın kârlılığa oranı, yapılan yatırımlarından sağlanan geri dönüĢ oranı, net 

çalıĢma sermayesi, vergiden önceki gelir, net gelir gibi göstergelerdir. Bu 

göstergelerin firma performansı hakkında bilgi talep edenlere sunulması da son 

derece önemlidir. Yatırımcı getiri elde etmek istediği firma hakkında bahsi geçen 

parametrelerden yararlanarak karar vermek isteyecektir (Bulut vd., 2009a: 517). 

2.3.Performans Ölçümü, Hedefleri ve Ölçüm Modelleri 

Performans ölçümü sonuç odaklılık esasına göre çalıĢan firmaların karĢısında 

bilinmesi gereken bir veri setidir. Dönemsellik kavramı gereği firmalar bulundukları 

konumun ne anlama geldiğini yorumlayabilmelidir. Bir tam muhasebe dönemi içinde 

cereyan eden mali olaylar neticesinde ortaya çıkan ve bilanço - gelir tablosu ile ete 

kemiğe bürünen rakamlar gerek iĢletme sahip veya sahiplerine gerekse de iĢletmeye 

yatırım yapmak isteyenler için çok hayati bilgiler olarak kabul edilmektedir. Karlılık 

rakamları finansal performans konusunda da ifade edildiği üzere önemli kalemlerdir.  

AĢağıda literatürde farklı bilim adamları tarafından yapılmıĢ performans 

ölçümü tanımları yer almaktadır. 

2.3.1. Performans Ölçümünün Tanımı Ve Tarihsel GeliĢimi 

Esasında yönetim muhasebesinin dolayısıyla da yöneticilerin cevabını aradığı 

soruların baĢında firma performansı konusu yer almaktadır (Otley, 1999: 363). 

Performans ölçümü birçok araĢtırmacının cevabını aradığı ancak belli bir tanım 

noktasında belirsizliğin yaĢandığı bir kavramdır (Amaratunga ve Baldry, 2002: 328). 

Öyle ki alan yazın tarandığında performans ölçümünün, içerisinde birçok bilinmeyen 

barındıran, anlaĢılması bir hayli vakit alan, hayati, meydan okuyucu, yanlıĢ ve hatalı 
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kullanılabilen kendine özgü bir kavram olduğu söylenebilir (Sink, 1991: 23). 

Performans ölçümü bir iĢletmenin hedeflediği baĢarı düzeyi, üstlendiği faaliyetlerde 

eriĢtiği verimlilik ve etkililiğin bir bileĢkesi olarak ele alınmaktadır. Dolayısıyla 

performans ölçümü, bir faaliyetin verimliliğinin ve etkililiğinin niteliğinin 

belirlendiği bir süreç Ģeklinde tanımlanabilir (Cetindamar vd., 2006: 319). Farklı bir 

değerlendirmeye göre performans ölçümü, baĢarılı kabul edilen müteĢebbislerin ya 

da organizasyonların amaçlarını ve stratejilerini nasıl baĢardıklarının belirlendiği 

kapsamlı bir sürecin neticesidir (Kagioglou vd., 2001: 85). Veri toplama, 

sınıflandırma, analiz etme, yorumlama ve yayma yoluyla bir örgütün geçmiĢteki 

eylemlerinin etkililik ve verimliliğinin belirlenmesi olarak da tanımlanmaktadır 

(Kulatunga vd., 2007: 680). Performans ölçümü, yeni sorunların tanımlanmasına ve 

baĢka bir döngünün ortaya çıkmasına neden olan çerçevelerin teorik olarak 

doğrulanmasıdır (Choong, 2014 :4174).  Performnas ölçülmesi ve yönetilmesi 

tarihsel olarak ele alındığında seçilen yöntemin, süreçler esas alınarak 

incelenmesinden sistem yaklaĢımına, finansal parametrelerin kullanılmasından 

finansal olmayan parametrelerin kullanımına evrildiği ifade edilebilir. Deming ve 

Shehart 1940‟lı yılların baĢlarına kadar sadece sebep sonuç tablolarına ulaĢmak için 

operasyonel süreçleri referans kabul etmiĢtir. 1960-1970 yılları arasında yönetim 

muhasebesinden beslenildiği görülürken, 1980‟lere kadar senaryo planlarının efektif 

olarak kullanılmasıyla yönetime alacağı finansal kararlar hakkında yol gösterici 

olmuĢtur. Günümüze kadar uzanan ve alan yazında ikinci nesil olarak adlandırılan, 

geleneksel olmayan finansal parametrelerin kullanıldığı performans yönetim 

modelleri ortaya çıkmıĢtır.  

 Ġlgili yazın incelendiğinde performans ölçümüne iliĢkin literatürün sunduğu 

perspektife göre iki temel evreden oluĢtuğu görülmektedir. 1880-1980 yılları 

arasındaki dönemi kapsayan ve geleneksel performans ölçüm modellerinin 

kullanıldığı ilk evrede, kâr, verimlilik ve yatırım geri dönüĢ oranı gibi finansal 

ölçütlerden yararlanılmıĢtır. Ġkinci nesil evrede ise dünya ölçeğinde baĢlayan 

değiĢimlerin bir yansımasıyla 1980‟lerin sonuna denk gelen zamanda ele alınmıĢtır 

(Ghalayini ve Noble, 1996: 63). Bu evre ile birlikte araĢtırmacılar finansal ölçütleri 

temel alan performans ölçüm sistemlerinin eksikliklerini ortaya koymuĢlar ve 1990‟lı 

yıllarla birlikte dengeli ve çok boyutlu performans ölçüm modellerini 
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geliĢtirmiĢlerdir. Bu yeni yapılar finansal olmayan, dıĢsal ve geleceğe dönük 

performans ölçümleri üzerinde durmaktadır (Bourne vd., 2000: 754). Performans 

yönetimi 1900 ve 2020 yılları arasındaki evrimini açıklamak için dört aĢama 

kullanılabilir. Bunlar; verimlilik yönetimi, bütçe kontrolü, bütünleĢik performans 

yönetimi ve entegre performans yönetimidir. Performans ölçümünde veriler 

olabildiğince harmanlanmalıdır ki ortaya çıkan sonuçlar performans ölçümünün 

doğru değerlendirilebilmesine katkıda bulunabilsin (Bititci vd., 2012).  Performans 

ölçümünün tarihsel geliĢiminde görüleceği üzere performans ölçümü çokta uzak 

olmayan bir geçmiĢe sahiptir. Bu bağlamda performans ölçümü rekabetin yoğun 

yaĢandığı son otuz yılda araĢtırmacıların ilgi duydukları anlamlı bir konu olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. KüreselleĢme, uluslararasılaĢma gibi parametreler firmaların 

performans ölçümlemelerini daha dikkatle izlemeye sevk etmektedir. 

Yukarıdaki tanımlar dikkatle irdelendiğinde performans ölçümü 

değerlendirmelerinde etkililik ve verimlilik kavramlarının vazgeçilmez ikili olduğu 

görülmektedir. Esasında araĢtırmamızın firma performansı ölçülmesinde seçilen 

sorularda etkililik ve verimliliğe doğrudan katkıda bulunacak soruların seçilmesi 

literatürle uyumlu olması açısından dikkat çekicidir.  Bu doğrultuda performans 

ölçüm değerlendirilmelerinde verimlilik odağında, etkililik katsayılarının 

olabildiğince dikkate alınması muhakkaktır.  

2.3.2. Performans Ölçümünün Firmalara Sağlayacağı Faydalar 

Tarafsız, güvenirliliği noktasında otoritelerce kanıksanmıĢ bir performans 

ölçümü firmalara etkili, sonuç odaklı stratejiler geliĢtirme ve uygulama, çalıĢan 

yönetiminde ihtiyaç duyulan performans değerlendirmelerine ıĢık tutma, yönetsel 

baĢarı kıstaslarını referans alarak uygulanacak politikaları belirlemek, performans 

ödül eğrisini doğru konumlandırmak için temeller oluĢturma olanağı sağlamaktadır 

(Malina ve Selto, 2004: 442). Performans ölçümleri sonucunda ulaĢılan bilgiler, 

esasında firma için belirlenen temel stratejik hedeflerin firma baĢarısın doğru 

tespitinde önemli kabul edilen gösterge kalemleri olmasından dolayı, firmayı 

doğrudan ilgilendiren stratejik karar alma süreçlerinin tamamında kullanılan hayati 

girdilerdir. Bir firmanın stratejik karar alma süreci rakiplerle tutuĢulan amansız 

rekabet ortamında, avantajlı, sürdürülebilir rekabet üstünlüğüne ulaĢtırabilecek 
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enstrümanların belirlenerek, alternatif planların yapılmasıdır. Bir bakıma, firma 

performansı geçmiĢ dönemlerde tanımlanan ve uygulamaya konulan firma 

stratejilerin kalitesi hakkında da fikir verir. Strateji ve performans kavramları 

değerlendirilirken karĢılan temel fark, faaliyetlerin uygulama zamanlarından 

kaynaklanmaktadır. Strateji gelecekte firma neleri uygulayacak? Soruna cevap 

ararken, performans geçmiĢ dönemde ne tür veriler elde edildi? Sorusuna cevap 

aramaktadır. Bu iki kavram birbirlerinin tamamlayıcı parçaları olarak kabul 

edilebilir. Stratejiler performansın durumuna göre revize edilebilir. (Bulut vd., 

2009b: 515-516). Hem herhangi bir zamanda hem de rakiplere kıyasla firmaların 

performanslarının değerlendirilmesi geçmiĢ uygulamalardan dersler çıkarmak ve 

geleceği planlamak açısından önem taĢımaktadır. Bu bağlamda performans 

ölçümünün temel amacı, belirlenmiĢ hedeflere ne düzeyde ulaĢılmıĢ olduğunun 

saptanması, bu hedefler çerçevesinde uygulamaların gözden geçirilmesi ve 

gerekiyorsa revize edilmesi, faaliyetlerin yeniden planlanması ve rakiplere göre 

mevcut durumun saptanması olarak ifade edilebilir (Short ve Palmer, 2003: 216). 

Performans ölçülmesinin tarihsel sürecine bakıldığında performans ölçümü 

geleneksel ve geleneksel olmayan ölçüm modelleri olarak iki ana grupta 

değerlendirilmektedir. 

2.3.2.1.Geleneksel Performans Ölçüm Modelleri 

Geleneksel performans ölçümü, literatür derinlemesine ele alındığında temel 

bakıĢ açısını yönetim muhasebesi sisteminden almaktadır. Performans ölçülerinin 

yönetim muhasebesi sisteminden beslenmesi doğal olarak finansal verilerin 

(yatırımlardan geri dönüĢ, satıĢlar, çalıĢan baĢına satıĢ miktarı, yıllık hasılat, faal 

çalıĢan birim baĢına verimlilik ve kârlılık gibi) performans ölçümünde kıstas kabul 

edilmelerinin önünü açmıĢtır. Tüm bu performans ölçülerinde verimlilik temel 

performans göstergesi olarak ele alınmaktadır (Ghalayini ve Noble, 1996: 64).  

Geleneksel performans ölçüm modellerinin finansal tablolar analizi ve 

finansal yönetimin popüler konuları kabul edilen oran analizinden yararlandığı 

söylenebilir. Literatürde geleneksel performans ölçüm modellerinin 

değerlendirilmesinde, oran analizine ek olarak artık gelir yaklaĢımı ile ekonomik 

katma değer yaklaĢımları olmak üzere üç ana baĢlık etrafında toplandığı aktarılabilir. 
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Finansal performans ölçümlerine iliĢkin oranlar, firma faaliyetlerini farklı 

açılardan değerlendirilmek suretiyle finansal yapı hakkında, en nihayetinde firma 

performansı ölçümü hakkında fikir sunan baĢlıklar Ģunlardır (CoĢkun, 2007: 7-16): 

 Likidite Oranları: ĠĢletmenin kısa vadeli borçlarını, dönen 

varlıklarıyla karĢılayıp karĢılayamadığı hakkında fikir veren, sermaye 

yapısının iĢletme dinamikleriyle uyumunu gözeten oranlardır.  

 Finansal (Borç) Oranları: ĠĢletmenin özsermayesi ve borçları ile 

bunların arasındaki iliĢkiyi inceler. 

 Faaliyet (Etkinlik) Oranları: ĠĢletmenin varlıklarını etkin kullanıp 

kullanmadığını ölçen oranlardır. 

 Kârlılık Oranları: ĠĢletme yönetiminin etkinliği hakkında nihai 

sonucu veren oranlardır. 

 Piyasa Değeri Oranları: ĠĢletmenin sermaye piyasasındaki 

performansını ölçmek için kullanılır. 

Geleneksel performans ölçüm yaklaĢımlarından biri olan artık gelir terimi, 

gelecek zaman diliminde gerçekleĢmesi beklenen nakit akıĢlarının bugünkü değerine 

indirgenerek, faizden kaynaklı oluĢan giderleri (finansal maliyetleri) referans 

almasından dolayı iktisadi gelir olarak da isimlendirilmektedir (Öztürk ve 

DemirgüneĢ, 2007: 63).  Artık gelir, dönem sonunda elde edilen vergiden önceki kâr 

ile sermaye maliyetine göre elde edilmesi istenen asgari kârın arasındaki farktır. 

Artık gelir, kısaca aĢağıdaki formülle ifade edilebilir (Gürsoy, 2009: 723):  

Artık gelir = Elde edilen vergiden önceki kar- (Beklenen asgari kâr oranı x 

Yatırımlar) 

Artık gelir kavramı yöneticiler arasında rağbet görmesinin sebebi, gelir 

kalemlerini değerlendirmede oransal olarak ele almayıp, parasal değerin mutlak 

olarak en yüksek düzeye ulaĢmasının arzu edilmesidir. Daha çok alt departmanların 

performans ölçümü için tercih edilen artık değer, herhangi bir departmanın 

hedeflenen en az kar marjına ulaĢması, o departmanın performansının yüksek olduğu 

kanaatine varılacak; o birime yatırım kararlarında öncelik tanınarak daha çok ödenek 

ayrılması kararının oluĢmasını sağlar (Horngren vd., 2010: 789).  
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Geleneksel performans ölçüm yaklaĢımlarından bir baĢkası ise ekonomik 

katma değerdir.  Ekonomik katma değer (EVA), sermaye planlaması, hisse 

senetlerinde değerleme, yatırım yapmak isteyen taraflara ve kredi verme 

pozisyonunda olanlara lazım olan bilgilerin sunulmasıdır.  Yine firma performans 

değerlendirilmelerinde dönemsel olarak ele alınıp, geçmiĢ dönemlerle mukayese 

edebilme olanağını sunabilmesi, yöneticilere uygulanacak teĢvik ve ödüllerin 

belirlenmesi, karlılık noktasında beklentilerin gerisinde kalan ürün ya da hizmetlerin 

saptanmasında kullanılabilecek bir yöntemdir. Yönetsel performans değerlemenin bir 

göstergesi olan ekonomik katma deger, giriĢim düzeyinde ne kadar katma değer 

yaratıldığını ölçmektedir (Pantea vd., 2008: 84). Ekonomik katma değer, karlılık 

kalemleri ile maliyet kalemlerinin değerlendirilerek oluĢturulan analizle ele alınır. Bu 

itibarla herhangi bir faaliyet sonucu oluĢan kar, o kara ulaĢabilmek için sarf edilen 

sermaye maliyetinden yüksek olduğu müddetçe, bahsi geçen faaliyetin değer 

yarattığından bahsedilebilir (Yılgör, 2005: 227). 

2.3.2.1.1. Geleneksel Performans Ölçüm Yöntemlerinin Kritiği 

Geleneksel performans ölçüm yöntemlerinin odağında, iĢletme performansı 

değerlendirmelerinde ana tema olarak kârlılık ve büyüme gibi finansal veriler 

performans ölçümünde kullanılan parametrelerdir. Finansal parametreler firma 

performansını ölçmek için günümüz dahil olmak üzere kaydadeğer ölçüde rağbet 

görmektedir. Söz gelimi firma satıĢ-karlılık rakamları geçmiĢ dönemle yapılan 

mukayeselerde baĢarılı ise o firma performans odaklı bir firmadır denebilir. Ancak 

rekabetin vazgeçilmez oyuncuları olan rakiplerin varlığı firma performansı 

değerlendirme hususunda yetersiz kaldığı ifade edilmektedir. Özellikle günümüzde 

yenilikçiliğin zorunlu hale geldiği, rekabette avantaj sağlamak isteyen firmaların 

performans ölçümlerini finansal olmayan birtakım parametreleri de belirleyerek 

değerlendirmeleri faydalarına olacaktır (Walker, 1996: 24). 

Esasında değinilen yetersizlikleri (DeBusk vd., 2003: 217), çalıĢmalarında Ģu 

baĢlıklar etrafında derlemiĢlerdir: 

 Özlerini sadece finansal verilerle değerlendirmesi, 

 GeçmiĢi referans alıp, geleceği hesaba katmaması, 
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 Öngörülebilirlik hususunda taĢıdığı eksiklik, 

 Kısa vadede fikir sahibi yapması, 

 Denetlenebilirlikte taĢıdığı riskler, 

 DeğiĢikliklere entegrasyonda zaman kaybı, 

 Arzu edilen bilgileri özet niteliğinde barındırması, 

 AĢırı bölümleme ihtiyacı, 

 Sürekli geliĢim felsefesine ayak uyduramama ve 

 Soyut varlıkların değerlemesinde yetersiz kalması. 

2.3.3. Çok Boyutlu Performans Ölçüm Modelleri  

Geleneksel ölçüm yöntemlerinin yukarıda da ifade edildiği üzere taĢıdığı 

eksiklikler firmaların performanslarında ölçüm parametreleri olarak farklı 

enstrümanlara ihtiyaç duymalarının zeminini oluĢturmuĢtur. Bu bağlamda firmalar 

küresel rekabete ve değiĢime ayak uydurabilmek için alternatif performans ölçüm 

yöntemleri üzerinde beyin fırtınaları koparmaktadırlar. Bu sayede firmalar geleneksel 

yöntemin sadece finansal verilere dikkate almasından kaynaklı performans 

ölçümünde yaĢanan problemleri ortadan kaldırmak için çok boyutlu performans 

ölçümleri devreye koyarak finansal olmayan ekipmanları ölçümlerde daha efektif 

kullandıkları görülebilir (Yüreğir ve Nakıboğlu, 2007: 548). 1980‟li yılların 

sonlarından günümüze kadar uzanan süreçte çok boyutlu ölçüm modelleri Ģunlardır 

(Ağca, 2009: 52-54): 

 Performans ölçüm matrisi, 

 Performans piramit sistemi, 

 Sonuçlar ve belirleyiciler modeli, 

 Dengeli skor kart modeli, 

 Avrupa Kalite Yönetim Vakfı performans ölçüm modeli, 

 Entegre performans ölçüm modeli, 

 Sorumluluk (paydaĢ) temelli performans değerleme modeli, 

 Organizasyonel performans değerleme modeli, 

 Performans prizması modeli, 

 KOBĠ'lere özgü entegre performans ölçüm modeli, 
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2.3.3.1.Çok Boyutlu Performans Ölçüm Modelleri 

Finansal özellik taĢımayan ölçüm sistemleri, finansal verilerden yararlanan 

ölçütlere nazaran daha gerçekçi ve daha net; iĢ hayatı için sürekli geliĢim felsefesine 

katkı sunan; firma strateji ve hedeflerini temsil eden; pazardaki değiĢime ayak 

uydurabilen, sonuçta esneklik katsayıları oldukça yüksek ölçütler olduğu söylenebilir 

(Medori ve Steeple, 2000: 520-522).   

Çok boyutlu performans ölçüm modelleri genel hatlarıyla ele alındığında 

esasında savunulan görüĢün bir firmayı değerlendirirken sadece finansal veriler 

ıĢığında değerlendirmenin dengeli bir değerlendirme olamayacağı yönündedir. Bu 

bağlamda ele alınacak her model finansal göstergelerin, finansal olmayan birtakım 

göstergelerle desteklenmesi halinde performans ölçümleri sonucunda sağlıklı 

çıktıların ele alınabileceği görüĢü hakimdir. Yukarıda belirtilen çok boyutlu 

performans ölçüm modelleri genel hatlarıyla aĢağıda anlatılacaktır.  

2.3.3.1.1. Performans Ölçüm Matrisi 

 1990‟ların baĢlarında Keegan ve arkadaĢları performansı ölçerken mali ve 

mali olmayan, diğer taraftan içsel ve dıĢsal parametrelerin olduğu performans ölçüm 

modelini geliĢtirerek literatüre kazandırmıĢlardır (Neely vd., 1995: 80).  Bahsi geçen 

modelle birlikte firmalar, stratejik hedefler ortaya koyarak, ortaya çıkan sonuçları 

esas almak suretiyle yeni performans ölçütlerinin doğmasına katkıda bulunması 

öngörülmektedir. 

Bu model ilk çok boyutlu performans ölçüm çalıĢması olması bakımından 

oldukça önemlidir. 
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Şekil 9. Performans Ölçüm Matrisi 

Kaynak: (Keegan vd., 1989: 48) 

 ġekil 9‟da ifade edildiği gibi Performans ölçüm matrisinin gücü farklı 

boyutların bir arada ele alınmasından gelmektedir (Striteska ve Spickova, 2012: 6). 

Bu modeli kıymetli kılan en önemli faktörün geleneksel ölçüm yaklaĢımında sadece 

finansal olayların dikkate alınmasının taĢıdığı boĢluğun burada doldurmaya çalıĢarak, 

firmalara finansal olmayan birtakım parametreler sunarak ölçümlerinin finansal 

temelli ölçümlere göre daha rasyonel olabilmelerine imkân tanımasıdır.  

Sade, karmaĢık olmayan bir model olarak sunulması ve sahip olduğu 

esnekliğinden ötürü literatürde karĢılık görmüĢtür. Ancak, model iĢletme performans 

değerlendirme aĢamasında bazı parametreleri göz ardı etmesi, bazı parametreleri de 

tam olarak içermiyor olmasından ve farklı boyutlar arasındaki bağlantıları arzu 

edilen ölçüde açık bir biçimde ortaya koyamaması nedeniyle eleĢtirilmektedir (Ağca, 

2009: 52). Bu durumun iĢletmelere performans ölçümleri noktasında dezavantajlı bir 

pozisyon oluĢturduğu söylenebilir. 

 Geri dönen müĢteri sayısı 

 MüĢteri Ģikayet bildirim sayısı 

 Pazarda sahip olunan pay 

 Ürün imajı 

 Diğerleri  

 

 Rekabette katlanılan 

maliyetler 

 Ar-Ge-Ġnovasyon 

maliyetleri 

 Tedarik maliyetleri 

 Ġnsan kaynakları 

maliyetleri 

 Diğer maliyetler  

 Tasarımın hayata geçiĢ hızı 

 SipariĢ teslim zamanı 

 Yeni ürün sayısı 

 Kalite düzeyi 

 Ürün karmaĢıklığı 

 Diğerleri 

 Tasarım maliyeti 

 Hammadde maliyeti 

 Üretim maliyeti 

 Dağıtım maliyeti 
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2.3.3.1.2. Performans Piramit Matrisi 

Ġlk kez Judson‟un (1990) çalıĢmasında değinilen performans piramit sistemi 

Lynch ve Cross (1991) tarafından geliĢtirilerek literatüre kazandırılmıĢtır (Purbey 

vd., 2007: 243). Sistemi cazip kılan husus iĢletme süreçlerini, iĢletme performans 

ölçümünde performans matrisinde bahsedilen hiyerarĢik görüĢle birlikte 

değerlendirilmesinin daha doğru olacağını ifade ediyor olmasıdır (Anderson ve 

McAdam, 2004: 473).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10. Performans Piramit Sistemi 

Kaynak: (Lynch ve Cross, 1995: 65) 

ġekil 10‟da aktarıldığı üzere, firma stratejisi, iĢletme operasyon sistemleri, 

departmanlar, iĢ bölümleri ve operasyonlar olarak sayılan 4 merhaleden oluĢan, 

birbirleriyle iliĢkilerini bir hiyerarĢik yapı olarak gösteren bir piramittir. Piramidin 
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MüĢteri 
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DıĢsal Etkinlik Ġçsel Etkinlik 

Amaçlar Ölçütler 
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zirvesinde firmanın üst yönetimi tarafından belirlenmiĢ Ģirket vizyonu yer 

almaktadır. ġirket vizyonunu, pazar ve finansal pozisyonlar tanımlandıktan sonra 

destekleyen her bir temel süreç için belirlenmiĢ daha somut efektif amaçlar(müĢteri 

memnuniyeti, esneklik ve verimlilik) yer alır. Piramidin temelinde ise kalite, teslimat 

süresi, iĢ döngü zamanı ve israflar gibi spesifik operasyon kriterlerine dönüĢtürülmüĢ 

amaçlar bulunur (Lynch ve Cross, 1995: 66). PaydaĢların tatmini (müĢteri tatmini, 

kalite, dağıtım gibi) ve operasyonel faaliyetler (üretkenlik, verimlilik gibi) boyutları 

ölçmesi sebebiyle dengeli bir modeldir. Bu modelin, farklı göstergeleri harmanlamak 

suretiyle birbirleri arasındaki iliĢkiyi ve yönetim süreci iliĢkisini açıklaması 

bakımından değerli bir model olduğu söylenebilir (Garengo vd., 2005: 32). 

2.3.3.1.3. Sonuçlar ve Belirleyiciler Modeli 

(Brignall vd., 1991) çalıĢmalarının odağında hizmet sektöründe faaliyet 

gösteren firmaların performanslarını değerlendirmek için ortaya atılan bir modeldir. 

Esasında çalıĢmayla performans değerleme sonuçlar (göstergeler) ve belirleyiciler 

olarak ele alınan model  bu iki değiĢken arasında cereyan eden iliĢkiye vurgu yaptığı 

için bu isimle anılmaktadır. Bazı kaynaklarda, hizmet endüstrileri için performans 

ölçüm sistemi olarak da adlandırıldığı görülebilir (Garengo vd., 2005: 38).  

Bu model performans ölçüm modelleri dikkate alındığında, sonuç odaklılık 

esasında çalıĢan ve firma performansı ölçümünde yapılan çalıĢmalar göz önünde 

bulundurulduğunda, inovasyonun ilk defa değerlendirilmeye alındığı bir modeldir. 

ġekil 11‟de görüleceği üzere finansal performans ve rekabette baĢarı için dört temel 

bileĢenin etkin kullanımının oldukça gerekli olduğu anlaĢılabilir. 

 Bu model, sonuçlar (rekabetçilik, finansal performans) ve sonuçların 

belirleyicileri (hizmet kalitesi, esneklik, kaynak kullanımı ve inovasyon) olmak üzere 

ikiye ayrılarak toplam altı boyut üzerine odaklanmaktadır. Model sadece hizmet 

iĢletmelerine yönelik olarak geliĢtirilmiĢtir. (Garengo vd., 2005: 38) 
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Şekil 11. Sonuçlar ve Belirleyiciler Modeli 

Kaynak: (Neely vd., 2000: 1143) 

 

2.3.3.1.4.  Dengeli BaĢarı Göstergesi (Balanced Scorecard) 

“Balanced Scorecard” kavramı Türkçe literatürde Dengeli Skor Kart (DSK) 

olarak 1990‟lı yılların ortalarında Kaplan ve Norton‟un katkılarıyla literatüre 

kazandırılan stratejik bir yönetim metodolojisidir. Tanım olarak Dengeli Skor Kart, 

bir firma veya kurumsal bir yapının hedeflediği baĢarı için ortaya koyduğu strateji ve 

vizyonun neticelerini ölçüm, dokümantasyon ve kontrolünü içeren bir stratejik bir 

bakıĢ açısıdır (Kaplan ve Norton, 1996a: 7). Kaplan ve Norton çalıĢmalarında 

firmaları uçuĢ hazırlığına giriĢen bir uçağa ve firmanın yönetim kadrosunu da uçağın 

pilotuna benzetmektedirler. Eğer pilot uçağı uçurmak ve arzu edilen hedefe varmak 

istiyorsa kabindeki tek bir göstergeden faydalanması, uçağın uçması için yeterli 

olması söz konusu olmayacaktır (Kaplan ve Norton, 1996a: 1-2). Bu örnek ıĢığında 

bir firma yönetimi sadece finansal verileri referans kabul ederek değerlendirme 

yapması, firmayı ileriye taĢımak için yeterli olamayacağı ifade edilebilir. Zira 

iĢletmenin süreklilik esasıyla sürdürdüğü yaĢam döngüsünde faaliyetlerini uzun 

döneme taĢıma hedeflerinin olduğu göz ardı edilmemelidir. 
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Kaynak Kullanımı Oranı 



 

80 

 

Firmalar uzun dönemleri kapsayan stratejik hedefler ile günlük cereyan eden 

faaliyetleri arasında en uygun dengeyi bulma noktasında çoğu zaman sorunlar 

yaĢamıĢlardır. Üst seviye süreç yönetimi, gerçekçi hedeflerin ortaya çıkmasına 

öncülük edecek stratejilerden yoksun ise, bilinen en etkili strateji dahi güçlü 

süreçlerle harmanlanmadan arzu edilen baĢarıya ulaĢtırmayacaktır (Dodangeh vd., 

2011). ĠĢletmelerin, hızla değiĢen çevreye karĢı rekabette avantaj sağlamak amacıyla 

ortaya atılan yeni metodoloji ve uygulamalardan biri de “Dengeli BaĢarı Göstergesi” 

ya da “Toplam BaĢarı Göstergesi” Ģeklinde nitelendirilebilecek “Balanced 

Scorecard” modelidir. Esasında, Robert Kaplan ve David Norton tarafından 1990‟lı 

yılların baĢlarında önerilen bu model iĢletme stratejileriyle belirlenen hedeflerin ne 

ölçüde arzu edilen sonuçlar etrafında toplandığını görebilmek için oluĢturulan 

modeldir.(Koçel, 2011: 447). 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Şekil 12. Dengeli Skor Kart Modeli 

Kaynak:  (Kaplan ve Norton, 1996b: 54) 
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Bu model, ġekil 12‟de görüldüğü üzere dengeli skor kart modeli performans 

ölçüm modellemesi ile nihai hedef olan firmalar için nihai hedef olan kar 

maksimizasyonuna giden yolda birçok kez amaçlar, ölçütler, hedefler, giriĢimler 

tekrar tekrar ele alındığından esasında çok yönlü bir performans ölçümüne de ortam 

hazırlanmıĢ oluyor denebilir. Bu modelleme ile firmalar sadece mali tablolarının son 

halini ele alarak yaptıkları değerlendirmelerin yetersiz kalacağı görüĢünü 

benimseyerek, bilanço-mali tabloların daha dönem baĢındayken süreçleri sürekli 

yeniden kurarak bütüncül bir sistematik kurmasından bahsedilebilir.  

2.3.3.1.5. Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı Performans Ölçüm 

Modeli(EFQM) 

Model esas itibariyle, büyüklüğü ve hangi iĢ koluna ait olursa olsun tüm 

kurum ve kuruluĢlar açısından bir kurumsallığın değerlendirildiği bir değerlendirme 

aracıdır. BaĢarılı olmak kuruluĢların vazgeçilmez hedeflerinin baĢında gelmektedir. 

Ancak bu hedefe ulaĢmak her iĢletmeye nasip olmaz.   „Bazı firmalar ayakta kalır, 

bazıları rekabete yenik düĢerek silinip giderler, bazısı da baĢarılı olmayı yaĢam 

felsefesine dönüĢtürerek sürdürülebilir baĢarının peĢinde koĢarlar. Dolayısıyla 

piyasada yerlerini sağlama almak suretiyle prestij ve saygınlığı kazanır. Geldiğimiz 

ekonomik yaĢam alanında, sektörün Ģekli, büyüklüğü, yapısı veya olgunluk düzeyleri 

göz ardı edilerek baĢarının yakalanabilmesi olağan değildir. Bu bağlamda firmalar 

kendi öz değerlerine uygun bir yönetim sistemini bulmalıdır. Bahsi geçen yönetim 

sistemlerine geçiĢ için birtakım yaklaĢımların gün yüzüne çıkarılabilmesi 

desteklenmeli, firma performansları yönetimsel boyutta kontrol edebilecek 

mekanizmalara ihtiyaç vardır. Ancak yönetim sistemleri, yönetim kademesinin belli 

bir boyutunu ele alıp, birçok faktörü değerlendirme dıĢına bırakıyor olması arzu 

edilen bir durum olmanın çok ötesindedir. ĠĢte tamda bu noktada yönetim faaliyetinin 

çok aĢamalı bir iĢ olduğu, bu iĢin her sektörde faklı olduğu gerçeği unutulmamalıdır.  

Bu perspektifte ölçeği her ne olursa olsun ve farklı sektördeki firmaların yönetim 

yaklaĢımlarını gözden geçirmek suretiyle, sorgulayabilirliğin oluĢacağı iklimin tesis 

edilmesi için olabildiği kadar pratik bir enstrümana ihtiyaç vardır. Bu bağlamda, 
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EFQM Mükemmellik Modeli bu ihtiyacın karĢılanabilmesi için geliĢtirilmiĢ pratik 

bir enstrümandır.‟
7
 

Sekil 13‟de görüldüğü gibi model firmaların hayati faaliyetlerin nasıl 

tasarlanacağını ile ilgili beĢ belirleyici (liderlik, politika ve strateji, çalıĢanlar, 

kaynaklar ve süreçler) ve dört tane de ulaĢılması gereken çıktıları göstergeleri 

(müĢteriler çalıĢanlar, toplumla ve performansla ilgili sonuçlar) olmak üzere toplam 

dokuz göstergeden oluĢmaktadır. Bu dokuz gösterge birbirleriyle uyumlu bir bütün 

oldukları takdirde arzu edilen mükemmellik modeline ulaĢacağı söylenebilir. Kaliteli 

girdilerin, kaliteli çıktılara dönüĢtüğü bilinir olduğu halde firmalar performans 

ölçümlerinde sonuçta baĢarı elde etmek istiyorlarsa, sonuca direkt tesir eden 

bileĢenlerin kaliteli ve elveriĢli girdilerden taviz vermemeleri oldukça gereklidir. 

ġekilden de anlaĢılacağı üzere inovasyon ve öğrenme sürecin tamamında olması 

gereken çok önemli iki ana faktördür. 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

                                                 

7
 http://www.kalder.org/efqm_mukemmellik_modeli (EriĢim Tarihi: 16.08.2018) 

  

  

  

  

    
 

Liderlik 

      

ÇalıĢanlar 

Politika ve 

Strateji 

      

ĠĢbirlikleri ve 

Kaynaklar 

 

  

  

  

 

 

 

Süreç 

Yönetimi 

    

ÇalıĢanlarla 

Ġlgili Sonuçlar  

 

MüĢterilerle 

Ġlgili 

Sonuçlar 
 

Toplumla 

Ġlgili Sonuçlar 

  
  
  
  

 

Temel 

Performans 

Sonuçları 

 

GĠRDĠLER ÇIKTILAR 

ĠNOVASYON (YENĠLĠKÇĠLĠK) VE ÖĞRENME 

http://www.kalder.org/efqm_mukemmellik_modeli
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Şekil 13. EFQM Mükemmellik Modeli 

Kaynak: (McAdam ve Kelly, 2002: 9) 

2.3.3.1.6. Entegre (BütünleĢmiĢ) Performans Ölçüm Modeli 

 Entegre (bütünleĢmiĢ) performans ölçümü, performans yönetimi esnasındaki 

tüm sürecin etkin ve verimli olarak çalıĢabilmesi için ihtiyaç duyulan enformasyon 

sistemi olarak tanımlanmaktadır (Bititci vd., 1997). Model, performans değerleme 

sisteminin bütünlük ve yayılma olmak üzere iki kritik unsuru olduğunu vurgular. 

Bütünlük, performans ölçüm sisteminin firmanın ve/veya iĢin çeĢitli alanlarındaki 

entegrasyonunu artırma yeteneği olarak tanımlanmaktadır. Yayılma ise iĢletme amaç 

ve politikalarının modeli oluĢturan tüm düzeylere yayılması olarak ifade 

edilmektedir. Bu model firma, iĢletme bölümleri, iĢ akıĢ süreçleri ve eylemler olarak 

dört düzey üzerine inĢa edilmiĢtir. Her bir düzeyde paydaĢlar, kontrol kriterleri, 

dıĢsal ölçütler, iyileĢtirme amaçları ve içsel ölçütler olmak üzere beĢ anahtar faktör 

yer almaktadır. ĠĢletme departmanları, iĢ süreçleri ve eylemler, iĢletme çevresinin 

karmaĢıklığı ve belirsizliği dikkate alınarak sınıflandırılmaktadır (Garengo vd., 2005: 

38-39). ġekil 14'de görülebileceği üzere model; iĢletme düzeyi, iĢletme 

departmanları düzeyi, iĢ süreçleri düzeyi ve eylemler düzeyi olmak üzere dört adım 

üzerinde değerlendirilmektedir. Her bir düzeyde paydaĢlar, kontrol kriterleri, dıĢsal 

ölçütler, iyileĢtirme amaçları ve içsel ölçütler olmak üzere beĢ anahtar faktör yer 

almaktadır. ĠĢletme departmanları, iĢ süreçleri ve eylemler düzeyleri, iĢletme 

çevresinin karmaĢıklığı ve belirsizliği dikkate alınarak sınıflandırılmaktadır. Böylesi 

bir sınıflandırma ise içsel, dıĢsal, temel yetenek ve öğrenme faktörleri bakımından en 

uygun performans ölçütlerinin tanımlanmasını mümkün kılmaktadır (Bititci vd., 

1997). Esasında entegre performans ölçüm modeli ile firmalara vadedilen en önemli 

fayda sahip olunan tüm bileĢenlerin birbiriyle entegre olmasının bütüncül olarak 

performans değerlendirmede farkındalık oluĢturmasına katkıda bulunacağıdır. Zira 

performans değerlendirme komple bir süreç olduğu düĢünüldüğünde iĢletmenin tüm 

yönleriyle performans değerlendirme çalıĢmalarına bir etken olarak katılması, 

performans ölçümünde elde edilen verilerin daha rasyonel olması anlamında 

önemlidir.  
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Ġçsel Ölçütler 
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Düzeyi 
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ĠĢletme 

Departmanları 

Düzeyi 

Şekil 14. Entegre Performans Ölçüm Modeli 

Kaynak: (Bititci vd., 1997: 529) 
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2.3.3.1.7. Sorumluluk Temelli Performans Değerleme Modeli 

Atkinson, Waterhouse ve Wells (1997) tarafından organizasyondaki tüm 

tarafları referans kabul ederek oluĢturulan birçok boyutu performans 

değerlendirmede bileĢen kabul eden bir modeldir.  PaydaĢ temelli performans 

değerlendirme tablosu olarak da nitelendirilen modele göre; iĢletme performansını 

iĢletmenin tüm taraflarının da iĢin içine katılarak ölçmeye dayalı bir yaklaĢımdır. Bu 

performans değerlendirme modelinin farkı,  değerlendirme kriterlerini tek düze 

finansal olan performans göstergeleri ve finansal olmayan performans göstergeleri 

arasında değerlendirmekle yetinmeyip bunlara firmayla onun esas varlık sebebi kabul 

edilen paydaĢları arasındaki iliĢkiyi de ortaya koymaktadır. Modelin vadettiği en 

önemli çıktı, kâr amacı güdülsün, ya da güdülmesin günümüz dünyasında pek çok 

örgütsel yapı, birtakım gruplarla iliĢki kurmak zorundadır. Buna göre, herhangi bir 

firmanın uzun vadedeki baĢarı düzeyi, paydaĢlar arasında birini diğerine tercih 

etmeden kontrollü ve bütüncül bir anlayıĢla tüm paydaĢların ihtiyaç ve 

beklentilerinin karĢılanma düzeyine bağlı olarak geliĢmektedir (Çalhan, 2015:137). 

Bu modele göre bir iĢletmenin baĢarısından bahsedilmek isteniyorsa oluĢturulacak 

kültürde uzun vadeli baĢarı temin edilmek isteniyorsa paydaĢlar arasında tercih 

yaparken birini diğerinden üstün tutarak değil, tüm toplumun çıkarlarını gözeterek 

etkili, dengeli ve komple bir model tasarlanmalıdır. 

Bütün iĢletmeler tabiatları gereği olarak farklı farklı gruplara sahip olmakla 

birlikte, genel anlamda müĢteriler, çalıĢanlar, tedarikçiler, ortaklar ve toplum 

Ģeklinde öne çıkan beĢ ana gruptan oluĢmaktadır (Atkinson vd., 1997: 27). Model, 

iĢletmenin paydaĢ beklentilerine, gereksinimlerine ve katkılarına ne ölçüde yaklaĢtığı 

ile ilgilidir. Model, firma paydaĢlarının performansını, firmanın temel amaçlarının 

baĢarılmasındaki rolünü gözeterek konumlandırmalıdır.  Bu bakıĢ açısıyla firma 

performansı, paydaĢların performanslarının bir bileĢkesidir. (Ağca ve Tunçer, 2015: 

179). 

Tablo 5‟te çeĢitli paydaĢ gruplarına ait birincil ve ikincil performans 

parametreleri yer almaktadır. 
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Tablo 5. Firma Paydaşlarına Yönelik Birincil ve İkincil Performans Parametreleri 

PaydaĢlar Birincil Parametreler Ġkincil Parametreler 

Ortaklar  Yapılan yatırımlardan 

elde edilen getiriler 

 Gelir artıĢ hızı 

 Giderdeki artıĢ 

 Verimlilik 

 Sermaye oranları 

 Likidite oranları 

MüĢteriler  MüĢteri memnuniyeti  

 Hizmet kalitesinin 

niteliği 

 Farklı pazar ve ürün 

istekleri için tüketici 

araĢtırmaları, yeni pazar 

için yeterli sermaye 

ÇalıĢanlar  ÇalıĢanların motivasyonu 

 ÇalıĢanların mesleki 

yeterliliği 

 ÇalıĢanlarından elde 

edilen verimlilik 

 ÇalıĢan düĢüncelerinin çok 

yönlü ölçülmesi 

 Tüketici hizmet 

indekslerinin farklı 

boyutlarıyla ölçülmesi 

Kamuoyu  Toplum (halkın izlenimi)  ÇeĢitli dıĢsal ölçümler 

Kaynak: (Atkinson vd., 1997: 35) 

2.3.3.1.8. Organizasyonel Performans Değerleme Modeli 

KOBĠ‟ler için uyumluluk, süreç odaklılık ve kullanıĢlılık olmak üzere üçlü 

saç ayağı üzerine oturtulan bu model (Chennell vd., 2000) tarafından önerilmiĢtir 

(Garengo vd., 2005: 37). Uyumluluk, seçilmiĢ performans göstergelerinin 

çalıĢanların tutumları ve iĢletme stratejisi hususlarında yakalanan uyumu 

desteklemesini ifade eder. Süreç odaklılık esasına göre düĢünme, performans 

değerleme sisteminin sürecin izlenmesine, kontrolüne ve iyileĢtirilmesine yönelik 

olarak yapılandırılmasını belirtir. KullanıĢlılık ise iĢletmenin her biriminde iĢ 

tanımlarının kaliteli olmasını ve uyumluluk esasıyla çalıĢan performans 

parametrelerini ele alan tutarlı bir ölçümleme sürecinin varlığını gösterir. 
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Şekil 15. Organizasyonel Performans Değerleme Modeli 

Kaynak: (Chennell vd., 2000: 6) 

Organizasyonel performans değerleme modeli ġekil 15 „de görülmektedir. 

Model “yönetim alanı” ve “açık sistem teorisi” olarak adlandırılan iki anahtar 

yönetim yapısına dayanmaktadır. Yönetim alanı, farklı yetkilendirme, sorumluluk 

dağıtımı ve yükümlülüklerin belirlenmesiyle birlikte üç yönetim alanı olan stratejik 

boyut, taktiksel boyut ve operasyonel boyuta odaklanırken; açık sistem teorisi 

iĢletme taraflarının tatminine dönük analizlerden yararlanarak iĢletmenin tüm 

çevresini gözetler (Lewis vd., 2007: 230).  

2.3.3.1.9. Performans Prizması Modeli 

Neely, Adams ve Kennerley (2002) tarafından geliĢtirilen modele göre, 

rekabetçi iĢ ortamında baĢarıyı parola edinen iĢletmelerin anahtar roldeki taraflarının 

kimlerden oluĢtuğunu ve iĢletme taraflarının ne tür beklentilere sahip oldukları 

hakkında bilgi birikime sahip olmaları gerektiğini vurgular. Bu model, birçok 

performans ölçümleme modellerinin savunduğu strateji referanslılık değil, paydaĢ 

odaklı olmasını; dolayısıyla her Ģeyden önce paydaĢlardan baĢlanması gerektiğini 

Değer OluĢturma Alanı 

Toplum ĠĢletme MüĢteriler Ġnsanlar Stratejik 

Ortaklar 

BaĢarı Ölçütleri 

Anahtar Performans Parametreleri 

Süreç Ġlkeleri 

Stratejik 

Boyut

Taktiksel 

Boyut

Operasyonel 

Boyut
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savunmaktadır. 

 

Şekil 16. Performans Prizması Modeli 

Kaynak: (Bourne vd., 2003: 17) 

Performans prizması modeli, performans ölçüm sürecini paydaĢların kimlerden 

ibaret olduğu ve ne istedikleri noktasını referans olarak kabul etmektedir. Performans 

prizması modeli, ġekil 16‟ da görülebileceği üzere birbiriyle iliĢkili beĢ yüzeyden 

oluĢan bir yapıyla gösterilmektedir. Prizmanın en üstünde paydaĢların tatmini, en alt 

katmanda ise paydaĢların katkıları yer almaktadır. Bu iki yüzey arasında, sırasıyla 

stratejiler, süreçler ve temel yetenekler bulunmaktadır. 

Performans Prizmasının PaydaĢlara Ait Ġki Yüzü 

PaydaĢlar 

 Yatırımcılar 

 MüĢteriler ve Aracılar 

 ÇalıĢanlar 

 Devlet ve Toplum 

 Tedarikçiler 

 

Performans Prizmasının Üç Ġçsel Yüzü 

 ġirket 

 ĠĢ Birimi 

 Markalar/Mallar/ 

Hizmetler 

 Operasyonlar 

 Mal ve Hizmet 

 GeliĢtirme 

 Talep OluĢturma 

 Talep KarĢılama 

 GiriĢim Planlama ve 

Yönetme 

 Ġnsan 

 Pratikler 

 Teknoloji 

 Altyapı 
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Bu modele göre performans ölçümlemesi parametrelerini tasarlamak için 

hayati nitelikteki Ģu beĢ sorunun sorulması ve cevaplanması gerekmektedir. Bunlar 

(Neely vd., 2002: 15): 

1.Firma için baĢrol oynayan paydaĢlar kimlerden oluĢmaktadır, beklentileri 

nelerdir? 

2.   BaĢroldeki paydaĢ grubun arzu ve isteklerini karĢılamak için nasıl bir 

stratejik yol izlenmelidir? 

3. Bu stratejik yolları uygulamak amacıyla ne tür kritik süreçler 

tasarlanacaktır? 

4. Bu süreçleri etkin yönetebilmek için ve performansı arttırarak asgari 

yetenekler ve farkındalıklara ihtiyaç var mıdır? 

5. Asgari yetenekleri ve farkındalıkları bir üst seviyeye çıkartabilmek için 

paydaĢlardan ne tür katkılara ihtiyaç vardır? 

Firma performansının ölçümlenebilmesinde performans değerlendirirken bu 

beĢ soruya verilecek rasyonel cevaplar, firma performansına olumlu yönde tesir 

edebileceğinden söz edilebilir. 

2.3.3.1.10. KOBĠ'ler Ġçin Entegre Performans Ölçüm Modeli 

Geleneksel muhasebe yaklaĢımıyla beraber, faaliyet temelli maliyet 

yaklaĢımının birlikte değerlendirildiği ve Laitinen (2002) tarafından geliĢtirildiği 

bilinen modeldir. Model özellikle KOBĠ‟ler için tasarlanarak, KOBĠ‟lerin hizmetine 

sunulmuĢtur. 

ġekil 17'de görüleceği üzere model,  ikisi dıĢsal faktör ve beĢi de içsel faktör 

olmak üzere yedi adet performans gösterge boyutuyla ele alınmaktadır. DıĢsal 

boyutları temsil eden finansal performans faktörü ile rekabet yeteneği faktörlerini; 

içsel sonuç iliĢkisi bağlamında dıĢsal boyutlar finansal performans ile rekabet 

yeteneği göstergelerini; içsel faktörlerde maliyetler kalemleri, üretim faktörleri, 

iĢletme faaliyetleri, ürünler ya da hizmetler ve gelirlerle ilgili göstergeleri 
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kapsamaktadır. Ġçsel faktörler topyekûn üretim sürecini değerlendirmek için ele 

alınırken, dıĢsal faktörler iĢletmenin yaĢam alanındaki rekabet durumunu takip etmek 

için kullanılmaktadır (Ağca, 2009: 54). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 17. KOBİ'lere Özgü Entegre Performans Ölçüm Modeli 

Kaynak: (Laitinen, 2002: 79) 

  

 

 

Kriterler 

Büyüme hızı, Pazar payı. 

Amaç 

Rekabet yeteneğinizi nasıl 

iyileĢtirebilirsiniz? 

Kriterler 

Karlılık Oranları, Likidite Oranları, Ödeme Gücü 

 

 

 

Rekabet Yeteneği 

Maliyet 

Amaç 

Finansal performansınızı nasıl arttırabilirsiniz? 

Finansal Performans 

Üretim Faktörleri Faaliyetler Ürünler Gelir 

Amaç 

Maliyetler 

üretim faktörleri 

arasında etkin 

bir Ģekilde 

dağıtılabilmek 

midir? 

Ölçütler 

Üretim 

faktörlerini 

geleneksel 

maliyet yapısı, 

Toplam 

maliyet 

Amaç 

Üretim faktörleri 

etkin bir Ģekilde 

karĢılanabilmekte 

midir? 

Ölçütler 

ĠĢgörenlerin 

motivasyonu, 

Donanımların 

bakımı, 

Kapasite 

kullanımı. 

Amaç 

Üretim 

faktörlerinin 

kullanımında 

anahtar aktiviteler 

geliĢtirilmiĢ 

midir? 

Ölçütler 

Üretim miktarı, 

Maliyet etkinliği, 

Süreç kalitesi. 

Amaç 

Ürünlerin daha 

kaliteli olmasını 

sağlayacak 

aktiviteler 

belirlenmiĢ 

midir? 

Ölçütler 

MüĢteri 

tatmini, 

Kalite, 

Esneklik, 

Yenilikçilik. 

Amaç 

Ürünler için 

müĢterilerin 

yaptığı 

ödemeler ne 

kadar 

doyurucudur? 

Ölçütler 

Toplam gelir, 

MüĢterilerin 

ürünlere 

dönük değer 

algılamaları. 

DIġSAL PERFORMANS FAKTÖRLERĠ 

ĠÇSEL PERFORMANS FAKTÖRLERĠ 
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2.3.3.2.Çok Boyutlu Performans Ölçüm Modelleri Genel Değerlendirme 

GeliĢmiĢliğin sermaye ve üretim miktarı ile belirlendiği sanayi ekonomisi 

anlayıĢında baĢarılı olmanın ölçümü, performans ölçümlerinde genel kanaat olarak 

sermayedeki artıĢ, satıĢlardaki karlılık oranı ve iĢletme varlıklarında yakalanan 

yükseliĢ trendi gibi kârlılık göstergeleri kabul görüyor ve hala da görmektedir. 

Bununla beraber çalıĢan sayısındaki artıĢ, pazarda sahip olunan büyüklük gibi 

parametreler kullanılmaktaydı. Ancak bu göstergeler, resmin bütününü görmek için, 

firmanın nerden nereye gittiği ile alakalı tam bir performans değerlendirmesi yapma 

hususunda artık yetersiz kaldığı bilinmektedir. Söz gelimi çalıĢmamızda 

kullandığımız ve sekiz baĢlık halinde sunduğumuz anketimizde, finansal gösterge 

sayısı sadece bir olarak verilmesi bu durumun ne düzeyde ele alınması gerektiği ile 

alakalı fikir verecektir. Bu durum her ne kadar inovasyonun firma performansı 

üzerine etkisi araĢtırılıyor olsa da finansal göstergelerin günün sonunda tek baĢına 

yeterli olmadığı gerçeğini değiĢtirmeyecektir. Günümüz iĢletmeleri kalite, müĢteri 

memnuniyeti, çalıĢan motivasyonu, esneklik, çok yönlülük ve inovasyon gibi önemi 

her geçen gün artmakta olan finansal olmayan durumlar üzerine yoğunlaĢmak 

gerekliliğine inanmaktadırlar. Esasında çalıĢmanın önemi bir kez daha ortaya 

çıkmaktadır. Lakin finansal parametrelerin ölçümü noktasında mali tablo ve 

bilançolardan fazlasıyla yararlanılabilirken, finansal olmayan performans 

göstergelerinin ölçümü hususunda durum o kadar da kolay değildir. Dolayısıyla bu 

Ģekilde ortaya çıkan ve çıkacak çalıĢmalar baĢta literatüre ve en nihayetinde 

iĢletmelere yeni ufuklar açacaktır. BaĢarılı performans ölçümü gerçekleĢtirmek 

isteyen firmalar doğru, rasyonel, rekabetteki konumun tespiti gibi konular hakkında 

esaslı performans ölçümü yapmak istiyorlarsa; finansal performans göstergeleri ile 

finansal olmayan performans göstergelerin dengeli bir Ģekilde harmanlanması 

suretiyle oluĢturulacak modellerle mümkün olduğu kanısına varılabilir.  

2.3.4. Firmaların Performans Ölçümü Esnasında YaĢadığı Problemler 

Geleneksel performans ölçüm modellerinin değerlendirme boyutunda tek 

kriteri olan finansal veriler, çok boyutlu performans ölçüm modellerinin sunduğu 

finansal olmayan verilerin kullanılmasıyla her ne kadar daha rasyonel, sürdürülebilir 
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bir hale gelmiĢ olsa da firmalar performans ölçümü yaparken ciddi sorunlarla karĢı 

karĢıya kalmaktadır (Yüksel, 2003: 181). Performans ölçütlerinin yanlıĢ belirlenmesi, 

firmaların enerjilerini hedefledikleri faaliyetlerin dıĢında farklı alanlara 

odaklanmalarına neden olmaktadır.   Performans ölçütlerimiz her Ģeyden önce doğru 

belirlenmeli ve iĢletmenin tüm taraflarına dokunabilmelidir. Etkin bir performans 

ölçüm sistemi, firmaların mevcut durumuna ve geliĢmelerin gerekli olduğu alanlara 

iliĢkin bilgileri hızlı bir Ģekilde sağlayabilme baĢarısını gösterebilmelidir (Biçkes, 

2011:169). 

Ghalayini ve Noble (1996) çok boyutlu performans ölçüm sistemlerinin 

sağladığı avantajların yanında içinde barındırdığı dezavantajların varlığından 

firmaların haberdar olmaları gerekliliğini unutulmamalıdır. Bu sorunlar söyle 

özetlenebilir (Ghalayini ve Noble, 1996: 77): 

• Çok boyutlu performans ölçüm sistemlerinin asli görevi, kontrol ve gözetim 

olması bakımından geliĢim kaydedilmesi hususunda istenilen düzeye 

eriĢememektedirler.  

• Belli süreçlerin tamamlanması gerektiğinden, anlık ölçüm imkânı 

noktasında kısıtlılıklar vardır. 

• Entegre performans ölçüm sistemleri statik bir yapıya sahiptirler. GeçmiĢ 

durumlar, veriler esas alınır. 

• Sadece mevcut performans düzeyine odaklanıldığından, gelecek ile 

değerlendirme yapma güçlülüğünü doğasında barındırmaktadır.  

• Ölçümün esasında küresel ölçekte mukayese yapmak için alt yapı kurması 

arzu edilirken, operasyonel düzeyde yaĢanan problemlerden dolayı yerel düzeyde 

kalmaktadır. 

• Ölçüm sistemlerinin tamamına yakın stratejik düzeyde, performans ölçütü 

olarak zamanın önemini dikkate almamaktadırlar. 

• Firmaların üretim esnasında;  faaliyetlerin izlenmesini, kontrol edilmesini ve 

iyileĢtirilmesini sağlayan herhangi bir mekanizma bulunmamaktadır. 
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2.4.Firma Performansını Doğrudan Etkileyen Performans Kalemleri 

Bu kısım çalıĢmamız açısından oldukça önemlidir. ÇalıĢmanın Türk sermaye 

sisteminin temel taĢı kabul edilen Borsa Ġstanbul‟da faaliyet gösteren halka açık 

Ģirketlerden yararlanılmasından dolayı yatırımcılara alacakları kararlarda ne tür 

performans kalemlerini değerlendirmeleri gerektiği hakkında fikir verecektir. 

Firmalar açısından da performans arttırmak için kısayol önerileri niteliğinde 

olacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 18. Firma Performansını Etkileyen Performans Faktörleri 

Kaynak: (Selvam vd., 2016: 93) 

 

 

Firma Performansı 

Karlılık Performansı 

Sosyal Performans 

Piyasa Değeri Performansı 

Büyüme Performansı 

ÇalıĢan Tatmini 

MüĢteri Tatmini 

Çevresel Performans 

Çevresel Denetim 

Performansı 

Kurumsal Yönetim 

Performansı 
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2.4.1. Karlılık Performansı 

Karlılık performansı, bir iĢletmenin kar elde etmesini sağlar.  

Kar, bir iĢletmenin ürettiği mal ve/veya hizmetin, üretilmesi ve iĢ faaliyetlerinin 

yürütülmesi ile ilgili diğer masraflar gibi doğrudan gelirle iliĢkili tüm masrafları 

ödedikten sonra kalan miktardır.  Firmanın amacı mevcut hissedarların zenginliğini 

en üst seviyeye çıkarmaktır (Ramkumar vd., 2012: 290). Üstün finansal performans 

yatırımcıları tatmin etmenin en etkili yoludur (Cho ve Pucik, 2005: 555). Karlılık, 

büyüme ve piyasa değeri gibi bu üç özellik birbirini tamamlar. Karlılık, bir firmanın 

geçmiĢ getiri sağlama yeteneğini ölçer (Miller vd., 2005: 489). 

2.4.2. Piyasa Değeri Performansı 

Finansal varlık, bir Ģirketin payı gibi, piyasada değer kazanmalıdır. Piyasa 

değeri aynı zamanda halka açık bir Ģirketin piyasa sermayesine atıfta bulunmak için 

yaygın olarak kullanılmaktadır ve mevcut hisselerinin sayısını mevcut hisse fiyatına 

çarparak elde edilmektedir (Selvam vd., 2016: 94). Piyasa Değeri olası bir değiĢken 

olarak kabul edilir ve firmaların gelecekteki performansının dıĢ değerlendirmesini ve 

beklentisini temsil eder. ĠĢletmelerin tarihsel kârlılığı ve büyüme seviyeleri ile bir 

korelasyonu olmalı, ancak piyasa değiĢikliklerinin ve rekabetçi hareketlerin 

gelecekteki beklentilerini de içermelidir. ÇeĢitlendirme stratejisi, etkili risk 

minimizasyonu ve geri dönüĢ maksimizasyonu sağlar (Lingaraja vd., 2015: 203).  

Bir firmanın piyasa değeri bu nedenle önemli bir endiĢe kaynağıdır ve kamuya 

açıklanmıĢ bilgilere dayanarak hisse senedi trendlerini tahmin etme yeteneğidir. 

Hisse senedi getirilerine iliĢkin bilgiler, hem genel yatırımcılar hem de halka açık 

Ģirketler için paydaĢlar için önemlidir. Piyasa anomalileri
8
, yatırımcıların piyasa 

hareketlerinden kazanmalarına yardımcı olur. Hissedarların ve yatırımcıların ticari 

faaliyetlerin daha iyi performans göstermesi yoluyla değer kazanması, borsada 

finansal rapor endeksleri ve borsaya iliĢkin gerekli diğer bilgiler ile ortaya çıkar 

(Tsay ve Goo, 2006: 763). 

                                                 

8
 Teorik bilgilerle uyuĢmayan piyasa hareketleridir. 
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2.4.3. Büyüme Performansı 

Büyüme, bir firmanın büyüklüğünü artırma yeteneğini göstermektedir 

(Whetten, 1987: 335).  Büyüklükteki artıĢ, aynı karlılık seviyesinde olsa bile, mutlak 

kar ve nakit üretim miktarını artıracaktır. Daha büyük ölçekli firmalar da ölçek 

ekonomisine ve piyasa gücüne katkıda bulunarak firmaların gelecekteki karlılıklarını 

artırır. Bu durum baĢta ülke finansal piyasalarının geliĢmesine, dolayısıyla makro 

düzeyde ekonomik büyüme üzerinde önemli etkiye sahip olduğu bilinmektedir 

(Ramkumar vd., 2015: 258). Hisse senetlerinin genel konumu da büyüme 

performansına doğrudan etki edecektir.  Hisse senedi endeksleri, piyasa 

hareketlerinin bir göstergesi olmasının yanı sıra, bu endeksin altındaki hisse senedi 

performansının ölçülmesi için bir ölçüt görevi görmektedir (Selvam vd., 2012: 39). 

2.4.4. ÇalıĢanların Tatmini 

ÇalıĢan Memnuniyeti, çalıĢanların rolleri ve sorumlulukları, çalıĢma ortamı 

ve yönetim ile yaĢadıkları deneyimlerden duydukları memnuniyeti ifade eder. Onlara 

en çok hangi yararların karıĢtığını ve kariyerlerini geliĢtirirken elde etmek istedikleri 

becerileri öğrenmek gerekir. ÇalıĢanların memnuniyeti, insan kaynakları 

uygulamalarına yapılan yatırımlarla doğrudan ilgilidir. ÇalıĢanlar, firmaların değerini 

artırmaya çalıĢan gruptur ve dolayısıyla açıkça tanımlanmıĢ iĢ tanımları, eğitim 

yatırımı, kariyer planları ve iyi bonus politikaları vardır (Harter vd., 2002: 268). 

(Chakravarthy, 1986) göre çalıĢanların memnuniyeti,  bir Ģirketin çalıĢanlarını çekme 

ve elde tutma ve uzun vadede daha yüksek ciro oranları kaydetme becerisine 

dönüĢtürmektedir.  

ÇalıĢanların iĢletmelerin karlılığa giden yolda en büyük yardımcıları oldukları 

unutulmamalıdır. Bu sayede çalıĢanların tatmin olduğu bir ortamda verimliliğin 

artacağı dolayısıyla firma performansına olumlu tesir edeceği söylenebilir.   

2.4.5. MüĢteri Memnuniyeti 

MüĢteri Memnuniyeti, bir Ģirket tarafından tedarik edilen ürün ve hizmetlerin 

müĢteri beklentilerini nasıl karĢıladığını veya aĢtığının bir ölçütüdür. ĠĢletmede 

önemli bir performans göstergesi olarak görülmektedir. MüĢteri memnuniyeti, 

tüketici satın alma niyetlerinin ve sadakatinin önde gelen bir göstergesidir. 
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MüĢteriler, Ģirketlere beklentilerini karĢılayan mal ve hizmetler sunmalarını ister. 

MüĢteri iĢi geliĢtirmek için odak noktasıdır (Fornell vd., 1996: 7). ġirketler bir 

müĢterinin ihtiyaçlarını anlamak, kusurları önlemek ve rekabetçi bir dönemde 

hizmetlerin algılanan kalitesini geliĢtirmek ve tekliflerine değer katmak 

zorundadırlar. MüĢteri memnuniyeti, ödeme istekliliğini artırır ve süreç içinde, bir 

Ģirket tarafından değere dönüĢüp, performans artıĢına zemin hazırlar (Barney ve 

Clark, 2007: 13-15). 

2.4.6. Çevresel Performans 

Kaynak eksikliği, çevre bozulması ve kirlilik gibi küresel çevre krizi, tüm 

dünya ülkelerini sürdürülebilir kalkınmaya daha fazla önem vermeye itmiĢtir. Aynı 

zamanda, eko-inovasyon
9
, rekabet avantajı elde etmek ve artan çevresel baskı altında 

sürdürülebilirliği sürdürmek için firmalar için kaçınılmaz bir seçenek haline gelmiĢtir 

(Cai ve Li, 2018: 111). Çevresel performans göstergesi, bir sektördeki çeĢitli 

firmaların belirli çevresel özellikler açısından karĢılaĢtırılması için analitik bir 

araçtır. Hükümetler ve topluluklar (kamu) gibi dolaylı paydaĢlar, özellikle sosyal ve 

çevresel boyutta olmak üzere Ģirketin bir dizi eylemlerinden etkilenmektedirler.  

Çevresel performans firmayı takip eden taraflar tarafından çok dikkatli bir Ģekilde 

takip edilir (Chakravarthy, 1986).  Tüm dünyada, çevre kalitesinin bozulması, sıcak 

bir konu olarak görülmüĢtür. Artan sayıda endüstri, geliĢmiĢ kirlilik seviyesi ve 

çevresel kaynakların hızla bozulması bu durumun baĢlıca nedenleridir (Vasanth vd., 

2015: 201).  

2.4.7. Çevresel Denetim Performansı 

Çevre denetimi, bir firmanın çevre yönetim sistemine yönelik kapsamlı 

yaklaĢımlardan biridir çünkü farkında olmadan yönelinecek faaliyetlerinin etkisinin 

azaltılmasına yardımcı olur. Organizasyon yapılarının müĢterinin ihtiyacına göre 

değiĢtirilmesi gerekmektedir. Bu paydaĢ gruplarının memnuniyeti ile ilgili seçkin 

faaliyetler arasında güvenli çevresel uygulamalar, geliĢtirilmiĢ ürün kalitesi ve 

güvenliği, etik reklam, azınlığa istihdam ve sosyal projelerin geliĢtirilmesi yer 

                                                 

9
 Literatürde çevresel performansın eko-inovasyonla özdeĢleĢtiği görülmektedir. Çevresel 

performansın itici gücünün eko-inavosyon olduğu hususunda yaygın görüĢ hakimdir. 
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almaktadır (Johnson ve Greening, 1999: 564-566). Bu nedenle, firma performansının 

istenilen düzeylere gelmesi için firmanın baĢta paydaĢları olmak üzere, tüm çevreyi 

olabildiği kadar tatmin etmekten geçtiği açıktır. Çevre ile ilgili bilgiler firmaların 

hem iç hem de dıĢ karar alma süreçlerine yardımcı olacaktır. Çevresel denetim için 

bir kurumun ya da devletin yapılan faaliyetleri denetlemesi anlaĢılmamalıdır. Esasen 

firmanın tüm paydaĢlarının doğal bir denetçi pozisyonunda oldukları söylenebilir.  

2.4.8. Kurumsal Yönetim Performansı 

1999 yılında Dünya Bankası, kurumsal yönetiĢimin iç ve dıĢ kurumsal 

yönetiĢim olmak üzere iki mekanizma içerdiğini belirtmiĢtir. Pay sahiplerinin 

menfaatine öncelik veren iç kurumsal yönetim, üst yönetimin izlenmesi için yönetim 

kurulunda faaliyet göstermektedir. Öte yandan, dıĢ kurumsal yönetim, tedarikçilerin, 

borçluların, muhasebecilerin, avukatların, kredi derecelendirme kuruluĢlarının ve 

yatırım bankasının sağlayıcıları gibi pek çok tarafın dahil olduğu dıĢ düzenlemeler ve 

güçler aracılığıyla yöneticinin davranıĢlarını izler ve denetler (Selvam vd., 2016: 95). 

Bu bağlamda üst yönetimin, baĢta firma çalıĢanlarının tamamı olmak üzere, 

sadık müĢteri grubundan, potansiyel yatırımcılara kadar uzanan tüm taraflara karĢı 

sorumlu olduğu ifade edilebilir.  Bu sorumluluk dolayısıyla firma performans 

ölçümünde paydaĢlar nezdinde anlamlı hale gelmektedir. 

2.4.9. Sosyal Performans 

Sosyal performans, “kurumun misyonunun kabul edilmiĢ toplumsal değerlere 

uygun olarak etkin bir Ģekilde tercüme edilmesi” olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir 

deyiĢle sosyal performans, bir kurumun sosyal misyonunu gerçeğe dönüĢtürmektir. 

Güçlü bir sosyal performans elde etmek için, bir kurumun sosyal performansını ve 

finansal performansını yönetirken dikkatli ve bilinçli bir Ģekilde yönetmesi gerekir. 

Kurumsal sosyal performans üzerine yapılan araĢtırmalar, iĢletmenin sosyal rolü ve 

sorumlulukları üzerine çeĢitli bakıĢ açıları sağlamıĢtır (Vasanth vd., 2015: 202). Son 

yıllarda, hem akademik literatürde hem de iĢ dünyasında Ģirketlerin kurumsal sosyal 

sorumluluğu (KSS) konusunda artan bir ilgi vardır. Burada altta yatan mantık, iĢ 

dünyasının toplumun bir parçasını oluĢturmasından dolayı, sosyo-çevre kaygılarını 
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değer zinciri faaliyetlerine dahil etmenin karĢılıklı sürdürülebilirliği ve refahı 

sağlamak için hayati öneme sahip olduğudur (Mukherjee vd., 2018: 1). 

 

 

Performans Kalemleri Örnek Göstergeler 

Karlılık Performansı  Varlık DönüĢü, FAVÖK Marjı, Yatırım Getirisi, Net Gelir / 

Gelir, Özkaynak Karlılığı, Ekonomik Katma Değer (EVA) 

Piyasa Değeri 

Performansı 

Hisse BaĢına Kazanç, Hisse Senedi Fiyatlarındaki DeğiĢim, Kar 

Payı, Hisse Senedi Fiyat Hareketliliği, Piyasa Değeri Eklendi 

(Piyasa Değeri / Özsermayesi), Tobin‟in Q Değeri (Varlıkların 

Piyasa Değeri / DeğiĢim Değeri) 

Büyüme Performansı Pazar Payı Büyümesi, Varlık Büyümesi, Net Gelir Büyümesi, 
Net Gelir Büyümesi, ÇalıĢanların Büyüme Sayısı 

ÇalıĢanların Tatmini ÇalıĢan Devri, ÇalıĢanların GeliĢimi ve Eğitiminde Yatırımlar, 

Ücretler ve Ödüllendirme Politikaları, Kariyer Planları, 

Örgütsel Ġklim, Genel ÇalıĢanların Memnuniyeti 

MüĢteri Memnuniyeti  Ürün ve Hizmetlerin Karması, ġikâyet Sayısı, Geri AlıĢ Oranı, 

Yeni MüĢteri Elde Tutma, Genel MüĢterilerin Memnuniyeti, 

Yeni Ürün / Hizmetlerin Sayısı 

Çevresel Performans Çevreyi ĠyileĢtirmek Ġçin Yapılan proje sayısı / ĠyileĢtirme, 

Enerji Yoğunluğu Seviyesi, Geri DönüĢtürülebilir 

Malzemelerin Kullanımı, Geri DönüĢüm Seviyesi ve Artıkların 

Yeniden Kullanımı, Enerji Tüketimi Miktarı, Çevre Dava 

Sayısı 

Çevresel Denetim 

Performansı 

Çevre Politikası, Çevre Denetimi Raporu ve Çevresel Gözden 

Geçirme 

Kurumsal Yönetim 

Performansı 

Yönetim Kurulu Boyutu, Yönetim Kurulu Bağımsızlığı, DıĢ 

ĠliĢkiler, Ġç Sahiplik 
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Tablo 6. Firma Performansını Etkileyen Performans Kalemleri ve Göstergeleri 

Kaynak: (Santos ve Brito, 2012: 103) 

2.4.10. Diğer Performans Kalemleri  

 Yukarıda ifade edilen performans kalemleri yanında, firma performansına 

doğrudan ya da dolaylı olarak tesir ettiği araĢtırmacılar tarafından ifade edilen diğer 

kalemleri Ģöyle sıralayabiliriz.  Strateji, örgüt yapısı, yönetim tarzı (Lenz, 1981: 131-

154), kurumsallaĢma, müĢteri iliĢkileri yönetimi (Reimann vd., 2010: 326-346), etik 

davranıĢlar ve kurumsal itibar (Saylı vd., 2009: 171-180), pazar odaklılık (Harris ve 

Ogbonna, 2001: 157-166), çevresel belirsizlik (Swamidass ve Newell, 1987: 509-

524), , biliĢim teknolojileri (Bharadwaj vd., 1999: 1008-1024), inovasyon (Klomp ve 

Van Leeuwen, 2001: 343-368), giriĢimsel odaklılık (Wiklund ve Shepherd, 2003: 

1307-1314), yönetim kurulunun yapısı, katılımcı yönetim modeli (Addison, 2005: 

406-450), örgütsel Ģeffaflık, rekabet düzeyi (Lusch ve Laczniak, 1987: 1-11), 

esneklik (Chenhall, 1996: 25-32), gibi firmanın karar ve eylemlerini etkileyen 

çevresel, örgütsel ve bireysel birçok faktöründe performans üzerinde yönlendirici bir 

etkiye sahip olduğu literatürde vurgulanmaktadır. 

 

 

Sosyal Performans  Azınlıkların Ġstihdamı, Sosyal ve Kültürel Projelerin Sayısı, 

ÇalıĢanlar, MüĢteriler ve Düzenleyici Kurumlar Tarafından 

Açılan Dava Sayısı 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. LĠTERATÜR TARAMASI 

Ġnovasyon çoğunlukla, rekabet yoğun bir ortamda doğan firmaların 

varlıklarını idame ettirmek ve rekabette avantajlı bir konum edinerek bu durumu 

sürdürülebilir kılmak isteyen firmaların her an baĢvuracakları bir el kitabı 

niteliğindedir (Zahra ve George, 2002 :195-196). Esasen firmaların bu baĢarı odaklı 

yaklaĢımları çeĢitli rekabet kıran aparatlara sürüklemektedir. Bunun yolu da pazar 

ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi suretiyle, müĢteri memnuniyetinin en düzeye 

çıkarılması yoluyla gerçekleĢeceği peĢinen bilinmelidir (Otero-Neira vd., 2009). 

Ġnovasyon bu bilgiler ıĢığında, rekabetin yoğun olarak yaĢandığı günümüz 

dünyasında kaçınılmaz bir durum olarak karĢımıza çıkması Ģöyle dursun, hemen 

hemen her sektörün inovasyonun gücünden yararlanmak istediği literatür 

taramasında gözler önüne serilmiĢtir.  

ÇekiĢmesiz pazar alanı yaratmak ve rekabeti etkisiz kılmak bakıĢ açısıyla 

firmalar kendi geleceklerini teminat altına almak için var güçleriyle çalıĢmaktadırlar. 

Bunun içinde yeni stratejiler üretmek birincil görevleri haline gelmiĢtir. Rekabetin 

çok çetin yaĢandığı kızıl okyanuslardan mavi okyanuslara geçmeleri firmaların 

lehine olacaktır. Mavi okyanuslara da inovasyon ile geçiĢ mümkün hale gelecektir 

(Kim ve Mauborgne, 2015: 4-7). Bu aĢamada literatürü incelemek çalıĢmamızın 

önemini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Mevcut alan yazın incelendiğinde 

inovasyon ve iĢletme performansı iliĢkisini inceleyen farklı çalıĢmalar ve birbirinden 

farklı sonuçlar elde edildiği görülebilmektedir. 

Park ve Kwon (2018), Güney Kore'de 837 firmanın verileriyle yapısal bir 

denklem modelleme yöntemi kullanarak, kapalı inovasyon stratejisinin açık 

inovasyon stratejisinden daha güçlü olduğu ve açık inovasyon stratejisinin Ar-Ge ve 

firma performansı üzerindeki etkisinin imalat sanayiinde kayda değer ölçüde 

gerçekleĢtiği sonucuna varmıĢtırlar.  Bu nedenle, çalıĢmalarında Güney Kore imalat 

sanayinde kapalı ve açık inovasyon stratejileri, Ar-Ge performansı ve firma 

performansı arasındaki iliĢkileri incelemeyi amaçlamıĢlardır. Bu çalıĢmayla, Ar-
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Ge'ye ve firma performansına katkıda bulunan inovasyon stratejilerinin türlerini 

belirlemeye çalıĢmıĢtırlar. GeliĢtirilen inovasyon stratejilerinin çok yönlü olmak 

suretiyle gerek Ar-Ge performansı gerekse de firma performansını direkt olarak 

etkilediği ve etkileĢimin pozitif ayrıĢtığı sonucuna varmıĢlardır. 

Gërguri‐ Rashiti vd. (2017), bilgi iletiĢim teknolojilerinin (BT) ve yenilik 

faaliyetlerinin firma performansı üzerindeki etkisini incelemiĢlerdir. 2002-2008 

yıllarını kapsayan çalıĢmaları sonucunda inovasyon faaliyetlerinin firma 

performansını arttırdığı sonucuna varmıĢlardır. 

Martinez-Conesa vd. (2017), kurumsal düzeyde ele alınan sosyal 

sorumlulukla beraber inovasyonun firma performansına etkisini, 552 Ġspanyol firma 

verisinden yararlanarak yapısal eĢitlik modelinde test etmiĢlerdir. Elde ettikleri 

bulgulara göre kurumsal sosyal sorumluluğun Ģirketlerin daha yenilikçi, verimli ve 

etkin olmasında itici güç olduğunu ortaya koymaktadırlar. 

Ramadani vd. (2017), ĠĢ Ortamı ve Kurumsal Performans Anketlerinden 

(BEEPS 2013-2014) elde edilen verilerini Balkan Ülkeleri üzerinde kullanarak bilgi 

yayılımlarının ve yenilikçiliğin firma performansı üzerindeki etkisini üzerinde 

olumlu bir etkisi olduğunu göstermektedir. 

Bayraktar vd. (2017),  140 Türk imalat Ģirketleri bağlamında rekabet 

stratejileri, inovasyon ve firma performansı arasındaki iliĢkileri incelemiĢlerdir. 

Sonuçlara bakıldığında, maliyet liderliği ve farklılaĢma gibi rekabetçi stratejilerin 

inovasyona zemin oluĢturabileceği ve bunun da firma performansını artırdığını 

göstermektedir. Yöneticiler de rekabetçi piyasa koĢullarına katılmak için maliyet 

liderliği ve farklılaĢma stratejileri uygulamakta cesur davranmalıdır. Yazarlara göre 

rekabet stratejileri ve firma performansı arasında bir köprü olarak önemli bir rol 

oynayan inovasyona ek önem vermelidirler. 

Chiahan ve Chunhsien (2017),  hizmet yeniliği ile firma performansı 

arasındaki iliĢkiyi, iki yönlü yenilikçiliğin (keĢif ve sömürme yeniliği) ve pazar 

yönlendirme yeteneklerinin (piyasa algılama ve müĢteri bağlama yetenekleri) nasıl 

Ģekillendirebileceğini incelemeyi amaçlamaktadırlar. Tayvan'da 170 servis odaklı 
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firma içeren orijinal bir veri seti kullanan yazarlar, iki yönlü yenilikçilik ve pazar 

yönlendirme yeteneklerinin hizmet odaklı firmalar için performansı önemli ölçüde 

artırabileceğini neticesine varmıĢlardır. 

Zhou vd. (2017), Çinli imalat sektörü üzerinde yaptıkları çalıĢmada devlet 

mülkiyetinin firmaların inovasyon yeteneği üzerinde fayda sağlayıp sağlamadığı 

konusunu araĢtırmıĢlardır. GeliĢmekte olan bir ekonomide devlet mülkiyetinin bir 

firmanın önemli Ar-Ge kaynaklarını elde etmesini sağladığını, ancak firmanın 

yenilik üretmek için bu kaynakları kullanmamasını sağladığını, Ar-Ge girdisini 

inovasyon çıktısına dönüĢtürmede devlet mülkiyetinin verimsizliğe sebep olduğu 

kanaatine varmıĢlardır.  

   Soto-Acosta vd. (2016), örgütsel inovasyonun e-ticaret ve firma 

performansı arasındaki iliĢkiyi araĢtırmıĢlardır.  Teknoloji-Organizasyon-Çevre 

(TOE) teorisine ve Bilgi Tabanlı Görünüm'e (KBV) dayanan bu makale, 175 

Ġspanyol imalatının bir veri seti üzerinde kısmi en küçük kareler metoduyla (PLS)  

yapısal eĢitlik modellemesi kullanarak bu iliĢkileri analiz eden bütünleyici bir 

araĢtırma modeli geliĢtirmiĢlerdir. Sonuçlar, e-ticaret kullanımının, dıĢ baskılardan 

ziyade teknolojik ve iç organizasyon kaynaklarından kaynaklandığını ifade eden 

araĢtırmacılar, sonuç olarak e-ticaret kullanımının örgütsel yenilik yoluyla firma 

performansına olumlu yansıdığını ifade etmiĢlerdir. 

Doran ve Ryan (2016), Ġrlanda'da 2181 firmanın verilerinden yararlanan 

yazarlar dokuz farklı eko yeniliği tetikleyen faktörleri incelemiĢler ve bu yeniliklerin 

firma performansını nasıl etkilediğini değerlendirmiĢlerdir. Dokuz eko yenilik 

çeĢidinden yalnızca ikisinin firma performansını olumlu etkilediği sonucuna 

varmıĢlardır. Sonuçlara göre firmaların eko-inovasyona teĢvik edilebilecek uygun 

mekanizmalar olarak düzenlemeye ve müĢteri baskısına ihtiyaç olduğu ifade ediliyor. 

Walker vd. (2015), Ampirik bulguları, hakemli dergilerde yayınlanan 44 

makaleden 52 bağımsız örnek kullanarak, tamamlayıcılık ve güvenilirlik için iki 

farklı prosedür (destek puanı ve meta-analiz) aracılığıyla nicel olarak derlemiĢlerdir. 

Her iki prosedürden elde edilen sonuçlar Ģunları göstermektedir: (1) Yönetim 

yenilikleri, performansı olumlu etkilemektedir; (2) Yönetimdeki yeniliklerin 
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performans üzerindeki yönünün ve gücünün teknolojik yenilikten farklı olmadığı ve 

(3) sanayi sektörü (imalat vs servis) ve Yönetimdeki yenilik-performans iliĢkisini 

orta düzeyde ölçerek (yenilik ve performans) araĢtırmacılara yeni bakıĢ açıları 

kazandırmak Ģeklinde ifade etmiĢlerdir. 

Wang vd. (2015), açık yenilik teorisinin ve bir firmanın dıĢ kaynaklı bilgi 

ediniminin yenilik dağıtımını ve performansını nasıl etkilediğini açıklamak isteyen 

yazarlara göre Özellikle, teknoloji izciliğinin yatay ve dikey teknoloji alımları ile 

iĢbirliğinin öncüsü olarak önemli bir rol oynadığını iddia etmektedirler. Ayrıca, yatay 

teknoloji iĢbirliği ve dikey teknoloji iĢbirliği, bu tür satın almaların yürütülmesinden 

kaynaklanan firma performansının belirlenmesinde arabuluculuk yapar. Yüksek 

teknolojik firmaların güçlerini birleĢtirmesi ile beklenmeyen inovatif hareketlerin 

ortaya çıkacağını savunan yazarlara göre bu durum firma performansının doğal 

olarak yükseleceği savını tartıĢmıĢlardır. 

  Lee ve Min (2015), çevreci ve finansal performans üzerine ekolojik yenilik 

için yeĢil araĢtırma ve geliĢtirme yatırımının etkisi incelemiĢlerdir. 2001-2010 

döneminde bir Japon imalat firmalarının bir örneğini kullanan çalıĢma, çevresel 

performansta eko yenilikçiliğin ve karbon emisyonlarının önemli bir vekili olan yeĢil 

araĢtırma ve geliĢtirme yatırımına odaklanmaktadır. Sonuçlara bakıldığında, yeĢil 

araĢtırma ve geliĢtirme ile karbon emisyonları arasında olumsuz bir iliĢki olduğunu 

gösterirken, yeĢil araĢtırma ve geliĢtirme, firma düzeyindeki finansal performans ile 

pozitif iliĢkilidir. Bulgulara göre, firmaların çevresel ve finansal performanslarını en 

iyi Ģekilde yönetmek için proaktif bir çevre stratejisi benimsemeleri için, acilen 

özgün kaynakları ve yetenekleri organize etmeleri gerektiğini açıkça 

desteklemektedir. Bu çalıĢmanın bulguları, Ģirketlerin üstün kurumsal çevresel ve 

finansal performans için benzersiz organizasyonel kaynakları ve yetenekleri nasıl 

yürüttüğü konusunda değerli bilgiler ve bilimsel tartıĢmaların temelini için zemin 

oluĢturduğu kanıtını bulmuĢlardır. 

Yejun vd. (2015), çalıĢmalarında kalabalıkçılıkla yenilik arasındaki nedensel 

iliĢkiyi araĢtırmıĢlardır. Kalabalık sağlama tekniklerinin yerleĢtirilmesi firma 

performansını doğrudan geliĢtirememekle birlikte, yenilikçiliğin belirgin 



 

105 

 

yetkinliklerinin geliĢtirilmesiyle dolaylı bir etki yaratmaktadır. Bir firma, örgütsel 

belleğini ve yeni ürün geliĢtirme veya oluĢturma yeteneğini artırmak için süreçleri, 

rutinleri ve bireyleri ile ilke ve uygulamalarını destekleyebiliyorsa, crowdsourcing'i 

10
baĢarılı bir Ģekilde tanıtacaktır.  

Hatzikian (2015), Yunanistan için inovasyon ve firma performansı arasındaki 

iliĢkiyi inceleyen araĢtırmacı (2004-2006) yılları arasında seçilen 372 ankete 

dayanan, yenilik, teknoloji ve bilimdeki kadınlar üzerine bir araĢtırma projesinin 

sonucunda inovasyonun firma performansını olumlu yönde etkilediği sonucuna 

varmıĢtır. 

Camison ve Lopez (2014),  örgütsel inovasyon ile teknolojik inovasyon 

yeteneklerinin iliĢkisini incelemek ve kaynak temelli yaklaĢımla iĢletme 

performansına etkilerini analiz etmek amacıyla 144 iĢletmede 48 maddeli ölçek ile 

bir araĢtırma yapmıĢlardır.  AraĢtırma sonucunda örgütsel inovasyon ile iĢletme 

performansı arasında ve örgütsel inovasyonun süreç inovasyonunu pozitif yönde 

etkilediğini, ürün inovasyonu ile firma performansı arasında anlamlı bir iliĢkinin 

varlığını tespit etmiĢlerdir. AraĢtırmada, süreç inovasyonunun firma performansına 

doğrudan etkisini tespit edememiĢ olup, süreç inovasyonunun ürün inovasyonu 

aracılığıyla iĢletme performansıyla iliĢkisi olduğu tespit edilmiĢtir. 

Tüfekci ve Tüfekci (2014), pazarlama inovasyon ile pazarlama performansı 

iliĢkisini incelemek amacıyla bir vaka çalıĢması yapmıĢlar ve araĢtırmada pazarlama 

inovasyonunu ürün, fiyat ve pazarlama iletiĢimi inovasyonları olarak ele almıĢlar 

olup, pazarlama performansını ise toplam hasılat ve müĢteri tatmini olarak ele 

almıĢlardır. AraĢtırma neticesinde inovatif pazarlama ile pazarlama performansının 

birbirlerini pozitif olarak etkilediği sonucuna varmıĢlardır. 

Mattsson ve Orfila-Sintes (2014), inovasyonların iĢletme performansı 

üzerindeki etkisini incelemek amacıyla 331 otelde 33 maddeli ölçek ile bir araĢtırma 

yapmıĢ ve araĢtırmada inovasyonlar olarak yönetimsel, dıĢsal, hizmet ve arka ofis 

inovasyonları ele alınmıĢtır. ĠĢletme performansı ise pazarlama performansı, 

                                                 

10
 ġirketlerin hedeflediği bir iĢi, olabildiğince geniĢ kitlelere ulaĢtıtmak için belli bir 

ödülllendirme stratejisi sunarak o kitlelerin çözüm önerilerini alma veya beklentilerini tespit iĢlemidir.  
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ekonomik performans ve finansal performans Ģeklinde ele alınmıĢtır. AraĢtırma 

sonucunda inovasyon türlerinin iĢletmenin doluluk ve karlılık performansını pozitif 

yönde etkilediğini tespit etmiĢlerdir. 

Küçük ve Kocaman (2014) müĢteri esaslılık, inovasyona dönüklük ve firma 

performans iliĢkisini turizm sektörü bağlamında incelemek amacıyla Ağrı ilinde bir 

araĢtırma yapmıĢlardır.  AraĢtırmada inovasyon yönlülüğü altı madde ile ve iĢletme 

performansını 12 madde (tedarikçi memnuniyeti, ürün geliĢtirme baĢarısı, müĢteri 

memnuniyeti, iĢ gören memnuniyeti, imaj, ortalama doluluk oranı, pazar payı, ürün 

kalitesi, verimlilik, amaçlara ulaĢma düzeyi, satıĢlar ve karlılık) ile ölçmüĢlerdir. 

AraĢtırma sonucunda inovasyona dönüklük ile iĢletme performansı arasında olumlu 

ve anlamlı bir iliĢkinin varlığını tespit etmiĢlerdir. 

Campo vd. (2014), inovasyon odaklılık, iĢletme performansı arasındaki 

iliĢkiyi pazar türbülansı aracı etkisi ile incelemek amacıyla 151 iĢletmede bir 

araĢtırma yapmıĢlar ve araĢtırmada inovasyon odaklılık düzeyi, rakip iĢletmelere 

göre karĢılaĢtırma esasına dayalı olarak ürün inovasyonu için sermaye artırımı, insan 

kaynaklarına yatırım ve yönetimsel inovasyona yatırım Ģeklinde ele alınmıĢtır. 

ĠĢletme performansı ise ekonomik sonuçlar, pazarlama performansı ve finansal 

performans Ģeklinde üç boyutta incelenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda inovasyonlar ile 

pazarlama performansı arasında doğrusal, kuvvetli ve pozitif iliĢki, ekonomik ve 

finansal performans ile ise dolaylı bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. 

Minna (2014), inovasyon yeteneği ile iĢletme performansı iliĢkisini 

incelemek amacıyla 311 iĢletmede 32 maddeli ölçek ile bir araĢtırma yapmıĢtır. 

AraĢtırmada inovasyon yeteneği yedi boyutta (dıĢsal bilgi, çalıĢma iklimi, kavrama 

ve örgütsel yapı, yenileme, katılımcı liderlik kültürü, bireysel aktivite ve know-how 

geliĢimi), iĢletme performansı ise finansal performans ve faaliyet performansı olmak 

üzere iki boyuta indirgeyerek değerlendirmeye tabi tutulmuĢtur. AraĢtırma 

neticesinde kavrama ve örgütsel yapı, katılımcı liderlik kültürü ve know-how geliĢimi 

ile finansal ve faaliyet performansı arasında pozitif bir iliĢki tespit edilmiĢtir. 

Raja ve Wei (2014), inovasyon, kalite uygulamaları ve iĢletme performansı 

arasındaki iliĢkiyi incelemek amacıyla Pakistan'da 157 iĢletmede 54 maddeli ölçek 
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ile bir araĢtırma yapmıĢlar ve araĢtırmada inovasyon tiplerini ürün/hizmet, örgütsel, 

pazarlama, süreç, inovasyonu olarak dört tipte değerlendirmiĢlerdir. ĠĢletme 

performansını ise müĢteri memnuniyeti, çalıĢan performansı, finansal performans ve 

toplumsal boyut Ģeklinde dört boyutta ele almıĢlardır. AraĢtırma neticesinde müĢteri 

inovasyonu ile pazarlama performansı ve toplumsal boyut arasında kuvvetli bir iliĢki, 

ürün ve süreç inovasyonları ile müĢteri performansı arasında kuvvetli bir iliĢki tespit 

edilmiĢtir. Ġnovasyon türleri ile finansal performans arasında ise daha zayıf bir iliĢki 

tespit edilmiĢtir. 

Erdem vd. (2013),  pazar odaklılık, inovasyon odaklılık ve iĢletme 

performansı üçlüsü arasındaki iliĢkiyi incelemek maksadıyla Antalya'da faaliyet 

gösteren 40 otelde 33 maddeli bir ölçek ile bir araĢtırma yapmıĢlardır.  AraĢtırmada 

inovasyon odaklılığın ölçülmesinde Calantone (2002), tarafından geliĢtirilen ölçek 

kullanılmıĢ olup iĢletme performansı 12 madde (tedarikçi memnuniyet düzeyi, ürün 

geliĢtirme baĢarısı, müĢteri memnuniyeti, iĢ gören memnuniyeti, imaj, ortalama 

doluluk oranı, pazar payı, ürün kalitesi, verimlilik, amaçlara ulaĢma düzeyi, satıĢlar 

ve karlılık) ile ölçülmüĢtür. AraĢtırma sonucunda inovasyon odaklılığın ile iĢletme 

performansını kuvvetli ve pozitif yönde etkilediğini tespit etmiĢlerdir. 

Lin vd. (2013), pazar talebi, ürün inovasyonu ve firma performansı iliĢkisini 

incelemek amacıyla Vietnam imalat sanayisinde faaliyet gösteren 208 iĢletmede 23 

maddelik ölçek ile bir araĢtırma yapmıĢlar ve araĢtırma sonucunda yeĢil ürün 

inovasyonu ile firma performansı arasında pozitif bir iliĢki olduğu tespit etmiĢlerdir. 

Hassan vd. (2013), farklı türdeki inovasyon türlerinin iĢletme performansı 

üzerindeki etkisini incelemek amacıyla Pakistan imalat sanayisinde faaliyet gösteren 

150 iĢletmede 41 maddelik ölçek ile bir araĢtırma yapmıĢlar ve araĢtırma sonucunda 

örgütsel inovasyonun, ürün, süreç ve pazarlama inovasyonlarını pozitif yönde 

etkilediğini tespit etmiĢlerdir. Süreç inovasyonunun, ürün inovasyonunu pozitif 

yönde etkilediğini ve pazarlama inovasyonunun da, ürün inovasyonunu pozitif yönde 

etkilediğini tespit etmiĢlerdir. Dört inovasyon türünün de (ürün, süreç, pazarlama ve 

örgütsel) iĢletmenin performansını pozitif yönde etkilediğini tespit etmiĢlerdir. 
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Ruiz-Jimenez ve Fuentes-Fuentes (2013), Ġspanya'da faaliyet gösteren 

teknoloji temelli iĢletmelerin ürün ve süreç inovasyonlarının, bilgi birleĢtirme 

kapasitesi ve iĢletme performansı üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla 205 

iĢletmede 19 maddelik ölçek ile bir araĢtırma yapmıĢlardır.  AraĢtırma sonucunda 

ürün ve süreç inovasyonlarının her ikisinin de iĢletme performansını doğrudan pozitif 

yönde etkilediğini tespit etmiĢlerdir. Ayrıca ürün ve süreç inovasyonlarının 

iĢletmenin bilgi birleĢtirme kabiliyeti ve iĢletme performansı iliĢkisinde aracı etkiye 

sahip olduğu da araĢtırmada ortaya konulmuĢ bir diğer sonuçtur. 

Uzkurt vd. (2013), inovasyon, örgüt kültürü ve iĢletme performansı iliĢkisini 

incelemek amacıyla bankacılık sektöründe 154 iĢletmede 46 maddeli ölçek ile bir 

araĢtırma yapmıĢlar ve araĢtırmada inovasyonları; artımsal inovasyon, müĢterilere 

avantaj sağlayan inovasyon ve iĢletmeye risk olan inovasyon Ģeklinde üç tür olarak 

ele almıĢlardır. ĠĢletme performansı ise finansal performans kapsamında karlılık, 

pazar payı ve pazar değeri boyutları ile ele alınmıĢtır. AraĢtırmada yapılan regresyon 

analizi sonucunda inovasyonların iĢletme performansı boyutlarını doğrudan ve 

pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Ayrıca, inovasyonların örgüt kültürü 

ve iĢletme performansı iliĢkisinde aracı etkisinin olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Thakur ve Hale (2013), hizmet inovasyonunun ABD ve Hindistan 

karĢılaĢtırması ile iĢletme performansı üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla 315 

iĢletmede 36 maddeli ölçek ile bir araĢtırma yapmıĢlardır. AraĢtırmada hizmet 

inovasyonunu altı madde ile iĢletme performansını ise finansal olmayan (müĢteri 

sadakati, imaj, diğer ürünlerin karlılığına katkı, müĢteri sayısı) ve finansal 

performansı (pazar payı, satıĢlar, karlılık, toplam satıĢlar) olmak üzere iki boyutta ele 

almıĢlardır. AraĢtırma sonucunda hizmet inovasyonunun her iki performans 

boyutunu da pozitif yönde etkilediğini tespit etmiĢlerdir. 

  Atalay vd. (2013), çalıĢmalarında 2011 yılı itibarıyla Türkiye‟de otomotiv 

yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren 113 firmanın üst düzey yöneticileri üzerinde 

yürüttükleri araĢtırmada teknolojik inovasyonun (ürün ve süreç yeniliği) firma 

performansı üzerinde önemli ve olumlu bir etkisi olduğu sonucuna ulaĢmıĢlardır. 
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Teknolojik olmayan yenilik (organizasyonel ve pazarlama yeniliği) ile firma 

performansı arasında anlamlı ve pozitif bir iliĢki için kanıt bulamamıĢlardır. 

Gronum vd. (2012), küçük ve orta büyüklükteki iĢletmelerde Ģebekelerin 

inovasyona ve iĢletme performansına etkisini incelemek amacıyla 1435 iĢletme 

üzerinde yaptıkları araĢtırma sonucunda Ģebeke kurma, inovasyon ve iĢletme 

performansı arasında pozitif bir iliĢki olduğunu tespit etmiĢlerdir. Bunun yanında, 

inovasyonlar ile iĢletme performansının dört türünün de (mal/hizmetlerin satıĢ 

gelirleri, sunulan ürün/hizmet aralığı, karlılık ve verimlilik) pozitif yönde iliĢkisi 

olduğu araĢtırmada tespit edilmiĢtir. 

Jimenez-Jimenez ve Sanz-Valle (2011), inovasyon, örgütsel öğrenme ve 

iĢletme performansı iliĢkisini incelemek amacıyla Ġspanya'da faaliyet gösteren 451 

iĢletmede 30 maddeli ölçek ile bir araĢtırma yapmıĢ ve araĢtırmada inovasyonlar üç 

boyutta; ürün, süreç ve yönetimsel inovasyon olarak ve iĢletme performansı pazar 

payı, karlılık ve verimlilik olarak ele alınmıĢtır. AraĢtırma sonucunda inovasyon 

türleri ile iĢletme performansı arasında oldukça güçlü bir iliĢki olduğu tespit 

edilmiĢtir. 

Günday vd. (2011), ürün, süreç, pazarlama ve örgütsel inovasyonların, 

inovasyon performansı, pazarlama performansı ve finansal performansa etkisini 

incelemek amacıyla imalat sanayinde faaliyet gösteren 184 iĢletmede 311 maddeli 

ölçek ile bir araĢtırma yapmıĢ ve örgütsel inovasyonların, süreç ve pazarlama 

inovasyonlarını pozitif yönde etkilediğini tespit etmiĢlerdir. Süreç inovasyonunun da 

ürün inovasyonunu pozitif yönde etkilediğini tespit etmiĢlerdir. Ayrıca pazarlama 

inovasyonunu, ürün inovasyonunu pozitif yönde etkilediğini tespit etmiĢlerdir. 

Nihayetinde ürün, süreç, pazarlama ve örgütsel inovasyonların iĢletmenin 

performansını pozitif yönde etkilediğini tespit etmiĢlerdir. 

Tajeddini (2011), inovasyon yönlülüğün faaliyet etkililiği ve maliyet 

verimliliğine etkisini restoranlar örnekleminde incelemek amacıyla 211 restoranda 

bir araĢtırma yapmıĢtır. AraĢtırmada Hurley ve Hult (1998) tarafından geliĢtirilen 

inovasyon yönlülük ölçeği kullanılmıĢ olup araĢtırma sonucunda iĢletme inovasyon 

yönlülüğünü faaliyet etkililiği (hizmet kalitesi, müĢteri memnuniyeti) ve maliyet 
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verimliliğini (üretkenlik, çalıĢan baĢına satıĢ) kuvvetli Ģekilde pozitif yönde 

etkilediği tespit edilmiĢtir. 

Özgür vd. (2011), inovasyonların, inovasyon performansına olan etkisini 

incelemek amacıyla imalat sanayinde faaliyet gösteren 110 iĢletmede 36 maddelik 

ölçek ile bir araĢtırma yapmıĢlar ve araĢtırma sonucunda inovasyon türlerinin 

tamamının inovasyon performansını pozitif yönde etkilediğini tespit etmiĢlerdir. 

Ayrıca, inovasyon performansına en ciddi tesir eden bağımsız değiĢkenin örgütsel 

inovasyon olduğunu saptamıĢlardır. 

Rosenbusch vd. (2011),  inovasyon ile iĢletme performansı iliĢkisini 

belirlemek amacıyla 47 çalıĢmaya meta analizi yapmıĢlar ve çalıĢma sonucunda 

kobilerin süreç ve ürün inovasyonları odaklı olmalarının iĢletme performansını 

pozitif yönde etkilediği sonucuna varmıĢlardır. 

Erdem vd. (2011), konaklama sektöründe inovasyon yönlülük ile iĢletme 

performansı iliĢkisini incelemek amacıyla Antalya'da faaliyet gösteren 44 otelde 33 

maddeli ölçek ile bir çalıĢma yapmıĢlardır.  AraĢtırmada inovasyon yönlülük 10 

önerme ile iĢletme performansı ise yedi boyutta ele alınmıĢtır. AraĢtırma sonucunda 

inovasyon yönlülüğün firma performansını anlamlı ve pozitif olarak etkilediğini 

tespit etmiĢlerdir. 

Dunk (2011),  faaliyet alanı sanayi firmaları olan Avustralya‟da 

gerçekleĢtirdiği çalıĢmasında, ürün inovasyonu ile finansal performans arasında 

pozitif yönlü bir iliĢki olduğu verisine ulaĢmıĢtır. 

Sdiri vd. (2010),  Tunus‟ta faaliyet gösteren 71 hizmet iĢletmesi örneğinde 

yürüttükleri araĢtırmalarında, inovasyonun verimlilik ve iĢ artıĢı üzerinde anlamlı ve 

pozitif yönlü bir etkiye sahip olduğu, buna karĢın satıĢ artıĢı üzerinde herhangi bir 

etkiye sahip olmadığı sonucuna ulaĢmıĢlardır.  

Eren vd. (2010),  Kocaeli Bölgesinde faaliyet gösteren 119 otomotiv firması 

örnekleminde gerçekleĢtirdikleri araĢtırmalarında, inovasyonun iĢletme performansı 

üzerinde doğrudan olumlu bir etkiye sahip olduğu bulgusunu ortaya koymuĢlardır. 
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Yang ve Lan  (2010),  üretim, elektronik, biliĢim, finans, kimya gibi çeĢitli 

sektörlerde faaliyet gösteren 217 firma üzerinde yaptıkları incelemede; örgütsel 

inovasyonu yönetsel inovasyon ve teknik inovasyon Ģeklinde iki grupta ve firma 

performansını pazarlama performansı, insan kaynaklarında etkinlik ve yeni ürün 

olmak üzere üç boyutta ele almıĢlardır. AraĢtırmacılar yaptıkları analizler sonucunda; 

yönetsel inovasyon ile firma performansının her üç boyutu arasında pozitif yönlü ve 

anlamlı bir iliĢki olduğu verisine ulaĢmıĢlardır. AraĢtırma bulguları, teknik 

inovasyonun, firma performansı boyutlarından sadece yeni ürün boyutu ile pozitif ve 

anlamlı bir iliĢki içerisinde olduğunu göstermektedir.  

Bowen vd. (2010), inovasyon ile iĢletme performansı iliĢkisini incelemek 

amacıyla 55 çalıĢmanın meta analizini yapmıĢlardır. ÇalıĢma sonucunda ürün ve 

süreç inovasyonları ile iĢletme performansı arasında pozitif bir iliĢki olduğunu tespit 

etmiĢler ve özellikle hizmet iĢletmeleri ve küçük iĢletmelerde inovasyonların pazar 

performansı ile iliĢkisinin diğer performans boyutlarına göre daha güçlü olduğunu 

belirtmiĢlerdir. 

 Rhee vd. (2010),  Güney Kore'de faaliyet gösteren küçük ve orta 

büyüklükteki iĢletmelerde inovasyon yönlülük ve iĢletme performansı iliĢkisini 

incelemek amacıyla 333 iĢletmede 31 maddeli ölçek ile bir çalıĢma yapmıĢlardır. 

AraĢtırma sonucunda öğrenme odaklılığın inovasyon yönlülüğü pozitif yönde 

etkilediği ve iĢletme inovasyon yönlülüğünün de iĢletme performansını pozitif yönde 

etkilediğini tespit etmiĢlerdir. 

Grawe vd. (2009), Çin‟de elektronik sektöründe faaliyet gösteren firmalar 

üzerinde gerçekleĢtirdikleri çalıĢmalarında, hizmet inovasyon kapasitesi ile firmanın 

pazarlama performansı arasında pozitif yönlü bir iliĢki bulunduğunu ortaya 

koymuĢlardır. 

Lyu vd. (2009), hizmet sektöründeki kobilerde bilgi teknolojileri, inovasyon 

ve iĢletme performansı iliĢkisini incelemek amacıyla 135 iĢletmede bir çalıĢma 

yapmıĢlar ve araĢtırmada inovasyonları; ürün, süreç ve yönetimsel inovasyon 

Ģeklinde üç tür olarak ele almıĢlardır. ĠĢletme performansını ise faaliyet performansı, 

müĢteri Ģikâyet oranı ve müĢterilere yanıt hızı olarak üç boyutta ele almıĢlardır. 
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AraĢtırma sonucunda tüm inovasyon türleri (ürün, süreç ve yönetimsel) ile firma 

performansı boyutları arasında pozitif ve anlamlı bir iliĢkinin varlığını tespit 

etmiĢlerdir. 

Van Auken vd. (2008), 1.091 Ġspanyol imalat KOBĠ'si arasındaki inovasyon 

derecesi (ürünlerde, süreçlerde ve yönetim sistemlerinde) ve performans arasındaki 

iliĢkiyi analiz etmiĢlerdir. Sonuçlara bakıldığında yeniliğin düĢük ve yüksek 

teknoloji endüstrilerindeki KOBĠ'lerin performansını olumlu etkilediğini 

göstermektedir. Yenilik, yüksek teknoloji firmalarına düĢük teknoloji firmalarından 

daha rekabetçi bir avantaj sağladığı sonucuna varmıĢlardır. Dolayısıyla inovasyonun 

bir firmanın sürdürülebilir rekabet avantajını önemli düzeyde desteklediğini ortaya 

koymuĢlardır.   

Mansury ve Love (2008),  ABD‟de Dunn & Bradstreet veri tabanında 

bulunan ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren iĢletmeler üzerinde 

gerçekleĢtirdikleri çalıĢmalarında, hizmet inovasyonunun satıĢların büyümesi 

üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğunu ancak verimlilik üzerinde herhangi bir 

etkiye sahip olmadığını belirlemiĢlerdir. 

Matzler vd. (2008),  Avusturya‟da bulunan 300 küçük ve orta ölçekli iĢletme 

örnekleminde yürüttükleri araĢtırmalarında, ürün inovasyonunun kârlılık ve büyüme 

üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğu bulgusuna ulaĢmıĢlardır. 

Günday vd. (2008), inovasyon belirleyicilerini ve inovasyon ile iĢletme 

performansı iliĢkisini incelemek amacıyla imalat sanayinde 184 iĢletmede 41 

maddeli bir ölçek ile araĢtırma yapmıĢlardır.  Ve araĢtırmada inovasyonları dört tür; 

ürün, süreç, pazarlama ve örgütsel inovasyon olarak, iĢletme performansını ise 

inovasyon, üretim, pazarlama ve finansal performans olmak üzere dört boyutta ele 

almıĢlardır.  AraĢtırma sonucunda dört tür inovasyonunda (ürün, süreç, pazarlama ve 

örgütsel) iĢletmenin üretim ve inovasyon performansını pozitif yönde etkilediği, 

ayrıca iĢletmenin inovasyon, üretim ve pazarlama performanslarının iĢletmenini 

finansal performansını etkilediğini tespit etmiĢlerdir. 
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Zehir ve ÖzĢahin (2007), imalat sanayiinde faaliyetlerini sürdüren ve ĠSO 500 

listesindeki 73 firma referans alınarak yürüttükleri incelemelerinde inovasyon ve 

firma performansının birbirlerini anlamlı ve pozitif yönlü olarak etkilediğini tespit 

etmiĢlerdir. 

Bhaskaran (2006) Avustralya‟nın Victoria bölgesinde faaliyet gösteren ve 

deniz ürünlerinin satıĢını gerçekleĢtiren 337 küçük ve orta ölçekli perakendeci 

iĢletme üzerinde gerçekleĢtirdiği çalıĢmasında, pazarlama inovasyonu üzerine 

odaklanan KOBĠ‟lerin kârlılık düzeylerinin ve satıĢ performanslarının yükseldiği ve 

büyük ölçekli iĢletmelerle baĢarılı bir Ģekilde rekabet edebildikleri sonucuna 

ulaĢmıĢtır. 

Li vd. (2006),  Çin‟de kurulu bulunan 194 ileri teknoloji firması üzerinde 

gerçekleĢtirdikleri araĢtırma sonucuna göre, teknolojik inovasyon ile firma 

performansı arasında pozitif yönlü bir iliĢki bulunduğunu belirtmektedirler. 

Lepoutre ve Heene (2006),  Hollanda‟da faaliyet gösteren çiçek yetiĢtiricisi 

firmalar örnekleminde gerçekleĢtirdikleri araĢtırmalarında, ürün inovasyonu ile ürün 

çekiciliği arasında pozitif bir iliĢki bulunduğu bilgisine ulaĢmıĢlardır. Yazarlar bu 

iliĢkiden hareketle ürün inovasyonunun pazar baĢarısına katkıda bulunacağını 

belirtmiĢlerdir.  

Thornhill (2006), bilgi, inovasyon ve iĢletme performansı arasındaki iliĢkiyi 

incelemek amacıyla Kanada iĢyeri ve çalıĢan anketi sonuçlarına göre 845 iĢletme 

verisine içerik analizi yapmıĢ ve çalıĢma sonucunda iĢletmelerin inovasyon yapması 

ile gelirlerinin artması (finansal performansı) arasında kuvvetli ve pozitif yönlü bir 

iliĢki olduğunu saptamıĢtır. 

Mazzanti vd. (2006), örgütsel inovasyon, insan kaynakları ve iĢletme 

performansı arasındaki iliĢkiyi incelemek amacıyla 71 iĢletmede bir çalıĢma 

gerçekleĢtirmiĢler ve araĢtırma sonucunda örgütsel inovasyon ile iĢletmenin genel 

performansı arasında kuvvetli ve pozitif bir iliĢkinin olduğunu tespit etmiĢlerdir. 

Prajogo ve Sohal (2006), imalat sanayinde ve hizmet sektöründe faaliyet 

gösteren iĢletmelerin inovasyon, iĢletme performansı iliĢkisini karĢılaĢtırmalı olarak 
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incelemek amacıyla Avustralya'da faaliyet gösteren 194 iĢletmede bir araĢtırma 

yapmıĢ ve araĢtırmada inovasyon türleri olarak ürün ve süreç inovasyonları ele 

alınmıĢtır. ĠĢletme performansını ise satıĢ büyüklüğü, pazar payı ve karlılık olarak 3 

boyutta incelemiĢtir. AraĢtırma sonucunda inovasyon türleri ile iĢletme performansı 

iliĢkisinde imalat sektörü ile hizmet sektörü arasında anlamlı bir farklılık tespit 

edilmemiĢ olup, her iki sektörde de inovasyonlar ile iĢletme performansı arasında 

pozitif iliĢki tespit edilmiĢtir. Ġnovasyonlar ile iĢletme performansı iliĢkisinde imalat 

sektörünün hizmet sektörüne göre daha güçlü iliĢkisi olduğu tespit edilmiĢtir. 

Shergill ve Nargundkar (2005), Hindistan‟daki 170 firmanın üst düzey 

pazarlama yöneticileri üzerinde yaptıkları araĢtırmada; pazar inovasyonu ile finansal 

performans arasında kısmi bir iliĢkinin olduğu bulgusuna ulaĢmıĢlardır. 

Cainelli vd. (2004) Ġtalya CIS 2 (Italian Community Innovation Survey) veri 

tabanında yer alan iĢletmelerin 1993-1995 yıllarındaki inovasyonları ile 1996-1998 

arasındaki üç yıllık ekonomik performanslarını inceledikleri araĢtırmalarında, 

yenilikçi firmaların yenilikçi olmayan firmalara nazaran daha yüksek iĢgücü 

verimliliğine ve satıĢ büyümesine sahip oldukları sonucuna ulaĢmıĢlardır.  Cainelli 

vd. (2006), aynı veri setini kullanarak iĢletmelerin 1993-1995 periyodundaki 

inovasyon düzeyleri ile 1993-1998 periyodundaki performansları arasındaki iliĢkiyi 

daha detaylı olarak ele almıĢlardır. Bir sonraki çalıĢmalarına isabet eden bu 

çalıĢmada, yenilikçi firmaların yenilikçi olmayan firmalara göre kaynaklarını 

inovasyon için daha etkin kullandıkları ve daha yüksek performans düzeyine sahip 

oldukları bulgusunu ortaya koymuĢlardır. Yazarlar inovasyon ve performans 

arasındaki bu iliĢkinin, kendi kendini güçlendiren bir mekanizma doğuracağını 

belirtmiĢlerdir. 

Jin vd. (2004),  Ġrlanda‟da imalat sektöründe faaliyet gösteren 531 firma 

üzerinde gerçekleĢtirdikleri araĢtırmada, örgütsel inovasyon tipolojisine bağlı olarak 

örgütleri, yenilikçi olmayanlar, adapte olanlar, yaratıcılar ve çok yönlü (bütüncül) 

yenilikçiler olarak dört gruba ayırmıĢlardır. Yaptıkları analizler sonucunda yenilikçi 

örgütlerin yenilikçi olmayan örgütlere göre daha iyi performans sergiledikleri ve çok 
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yönlü yenilikçi örgütlerin adapte olan örgütler ve yaratıcı örgütlerden daha yüksek 

performans düzeyine sahip oldukları bulgusuna ulaĢmıĢlardır.  

Hult, Hurley ve Knight (2004), inovasyon yönlülüğün iĢletme performansı 

üzerinde etkisinin olup olmadığını incelemek amacıyla 181 iĢletmede 39 maddeli 

ölçek ile bir araĢtırma yapmıĢ ve araĢtırma sonucunda iĢletme inovasyon 

yönlülüğünün iĢletmenin performansını doğrudan pozitif yönde etkilediği tespit 

edilmiĢtir. ĠĢletmenin baĢarılı bir performans gösterebilmesinde inovasyon 

faaliyetlerinin önemli olduğu sonucuna varılmıĢtır. 

Deshpande ve Farley (2004), örgütsel kültür, pazar odaklılık, inovasyon 

yönlülük ve iĢletme performansı arasındaki iliĢkiyi incelemek amacıyla daha önceki 

yıllarda farklı ülkelerde yapmıĢ oldukları altı çalıĢmaya içerik analizi yapmıĢlar ve 

analiz sonucunda pazar odaklılık ve inovasyon yönlülüğün iĢletme performansı 

üzerinde pozitif etkisinin olduğunu tespit etmiĢlerdir. 

GüleĢ ve Bülbül (2003),  yenilik yapısı ve yenilik ile iĢletme performansı 

arasındaki iliĢkiyi Türkiye‟nin en büyük 500 sanayi kuruluĢu örneğinde inceledikleri 

çalıĢmalarında yenilik düzeyi yüksek olan iĢletmelerin yenilik düzeyi düĢük olan 

iĢletmelere nazaran pazar payı, verimlilik, satıĢlar ve kârlılık Ģeklinde sıralanan 

performans kriterlerinin her birinde daha yüksek bir baĢarı düzeyine sahip oldukları 

sonucuna ulaĢmıĢlardır.  

  Mairesse ve Mohnen (2003),  Almanya, Fransa, Ġngiltere ve Ġspanya‟da 

faaliyet gösteren firmalar üzerinde gerçekleĢtirdikleri çalıĢmalarında, ürün 

inovasyonu ve verimlilik düzeyi arasında pozitif yönlü bir iliĢkinin bulunduğu, fakat 

süreç inovasyonu ile verimlilik arasında herhangi bir etkileĢimin olmadığı sonucuna 

ulaĢmıĢlardır. 

Baer ve Frese (2003), süreç inovasyonu, psikolojik güvenlik ve iĢletme 

performansı iliĢkisini incelemek amacıyla Almanya imalat sanayisinde 47 iĢletmede 

maddeli ölçek ile bir araĢtırma yürütmüĢ ve araĢtırma sonucunda süreç inovasyonu 

ile iĢletmenin finansal performansı arasında pozitif bir iliĢki tespit edilmiĢtir. 
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Calantone, Cavusgil ve Zhao (2002), öğrenme odaklılık, inovasyon yeteneği 

ve iĢletme performansı iliĢkisini incelemek amacıyla imalat sanayinde 187 iĢletmede 

28 maddeli ölçek ile bir araĢtırma yapmıĢlardır.  AraĢtırmada inovasyon yeteneğini 6 

madde ve iĢletme performansını objektif (yatırımın getirisi, aktif karlılık ve satıĢ 

gelirleri) ve sübjektif (toplam karlılık) boyutlar Ģeklinde ele almıĢlardır. AraĢtırma 

sonucunda iĢletmeninin inovasyon yeteneği ile iĢletme performansı arasında pozitif 

bir iliĢki tespit edilmiĢ ve iĢletme ne kadar çok inovasyon yönlü olursa o oranda 

iĢletme performansının artacağı yönünde çıkarımda bulunulmuĢtur. 

Klomp ve Van Leeuwen (2001), inovasyon ve iĢletme performansı arasındaki 

iliĢkiyi incelemek amacıyla Hollanda'nın toplumsal inovasyon anketinden derlenen 

veri üzerinde içerik analizi yapmıĢlar ve çalıĢma sonucunda ürün ve süreç 

inovasyonlarının iĢletmenin satıĢ performansını, verimliliğini ve istihdam 

büyüklüğüne önemli düzeyde katkı sağladığı sonucuna eriĢmiĢlerdir 

Gopalakrishnan ve Damanpour (2000), inovasyon boyutları ile iĢletme 

performansı arasındaki iliĢkiyi incelemek amacıyla bankacılık sektöründe 101 

iĢletmede 35 maddeli ölçek ile bir araĢtırma yürütmüĢ ve araĢtırma sonucunda 

inovasyonlar ile iĢletmenin finansal performansı arasında pozitif bir iliĢki tespit 

etmiĢtir. 

Subramanian ve Nilakanta (1996), inovasyon ile iĢletme performansı 

iliĢkisini incelemek amacıyla 143 iĢletme üzerinde bir anket uygulaması ile veri 

toplamıĢlar ve yapılan analizler sonucunda örgütsel inovasyonların koordinasyon, 

iĢbirliğini ve verimliliği arttırdığı, teknik inovasyonların ise iĢletmenin rekabet 

üstünlüğünü ve etkililiğini (Pazar payı, satıĢlar) arttırdığını tespit etmiĢlerdir. Genel 

olarak inovasyonların iĢletme performansını arttırdığını tespit etmiĢlerdir. 

Geroski (1995),  inovasyon ve büyüme arasındaki iliĢkiyi iki görüĢle ifade 

etmiĢlerdir. Bu görüĢlerden ilkine göre; yeni ürün, süreç ve uygulamaların firmanın 

rekabetçi konumunu güçlendirdiği yönündedir. Ġnovasyonun rekabetçi konumu 

güçlendirebilmesi için yenilikçi firmanın rakiplerine karĢı elde ettiği bu konumu 

savunabilmesi gereklidir. Ġkinci görüĢ ise inovasyonun örgütlere çevresel değiĢimlere 

uyum sağlama konusunda esneklik kazandırma ve içsel yeteneklerini artırma yoluyla 
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rekabet avantajı sağladığı seklindedir. Benzer Ģekilde (Damanpour vd., 2009), 

inovasyonun firma performansını olumlu yönde iki Ģekilde etkileyebildiğini 

vurgulamaktadırlar. Bunlardan ilki yenilikçi örgütler, kendilerini üst düzey 

performansa ulaĢtıracak olan birçok avantajı rakiplerine nazaran daha kısa sürede 

yakalayacaklardır. Ġkinci olarak, bir örgütün yerine getirebilecekleri ile yerine 

getirmiĢ olduğu arasındaki farklılık Ģeklinde ifade edilen performans açığı; 

inovasyonları gerçekleĢtirecek motivasyonu sağlayarak örgüt içerisinde bir değiĢim 

ihtiyacını doğuracaktır. Firmalar için bu ihtiyaç ve motivasyon, baĢarılı inovasyonlar 

gerçekleĢtirme noktasında sürükleyici güç olacaktır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

4. ĠNOVASYON FĠRMA PERFORMANSI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠLER 

VE ĠLĠġKĠLERĠN TÜRK SERMAYE PĠYASASINDAKĠ ETKĠLERĠ 

ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA 

4.1.AraĢtırmanın Konusu 

Belli amaçları yerine getirebilmek için ve iĢletmenin sürekliliği esası ile 

sürekli bir yaĢam döngüsü var kabul edilen iĢletmeler varlıklarını sürdürebilmenin 

yollarını aramaktadırlar. Bu sayede faaliyetlerini sürdürürken performanslarını da 

arttırarak, rekabette doğru pozisyon alabilmenin yolunu aramaktadırlar. Bunun içinde 

rekabette kendilerine avantaj sağlayacak enstrümanlara ihtiyaç duymaktadırlar. 

Ġnovasyon da bu enstrümanlardan biri olarak kabul edilmektedir. Türk sermaye 

sisteminde inovasyonun bahsedilen avantajları sağlayıp sağlamadığını 

gözlemleyerek, firmaların performansı üzerindeki etkilerini ortaya koymak 

çalıĢmanın konusunu oluĢturmaktadır. 

Bu bakıĢ açısıyla çalıĢmanın konusu; inovasyon ve firma performansı 

arasındaki iliĢki üzerine odaklanacak ve bu iki değiĢken arasındaki iliĢki Türk 

sermaye yapısının kalbi olarak nitelendirilen Borsa Ġstanbul(BĠST)‟da imalat 

sektöründe faaliyet gösteren 182 firma referans kabul edilerek elde edilen veriler 

ıĢığında analizler yapılacaktır. 

4.2.AraĢtırmanın Amacı Ve Önemi 

DeğiĢim ve dönüĢümün takip edilmekte güçlük çekildiği günümüz 

dünyasında, firmalar varlıklarını sürdürebilme mücadelesinde birtakım enstrümanlara 

ihtiyaç duymaktadırlar. Bahsi geçen değiĢime uyum sağlamak isteyen firmalar, 

küreselleĢmenin doğal çıktısı olan rekabetle baĢ edebilmek, pazar paylarını 

arttırabilmek, büyümek vb. gibi konular için yoğun mesai harcamaktadırlar. 

Dolayısıyla rakipleri göz ardı etmenin mümkün olmadığı bu süreçte katma değer 

ortaya koyacak, rekabette farkındalık yaratacak; öyle ki iĢler iyiye gitmediği zaman 

krizi fırsatsa dönüĢtürebilecek araçlara ihtiyaç vardır. 
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Ġnovasyonla ilgili alan yazın tarandığında yukarıda ifade edilen araçlardan en 

önemlilerinden birinin inovasyon kavramı olduğu görülmektedir. Literatürde 

inovasyonun birbirinden farklı değiĢkenlerle iliĢkisi incelenmiĢ, elde edilen 

bulguların birçoğunda inovasyonun farklılık yaratma, mevcut durumu bir üst 

seviyeye çıkarma hususunda çalıĢılan alan her ne olursa olsun, olumlu katkılarının 

olduğuna tanıklık edilmiĢtir.   

 Ġnovasyon ile firma performansı arasındaki etkileĢimi ele alan birçok 

çalıĢmanın literatürde yerini aldığı görülmektedir.  

Bu bağlamda ülkemiz sermaye yapısının ülkeler klasmanında geliĢmekte olan 

ülkeler kategorisinde yer aldığı bilinmektedir. AraĢtırmanın tarafımızca sunacağı 

temel taĢlarından biri geliĢen ülkeler ligine yükselmek için ihtiyaç duyulan katma 

değere katkı sunacağıdır.  Bu anlamda çalıĢmanın odağı literatürdeki boĢluğu 

doldurmada önemli bir rol üstleneceği düĢünülmektedir. Ayrıca araĢtırma sonuçları, 

firma performansının artırılması noktasında inovasyonun rolünü kanıtlayacak ve bu 

bağlamda firma yöneticileri baĢta olmak üzere tüm iĢletme paydaĢlarına bu konuda 

son derece anlamlı mesajlar verecektir. AraĢtırma sonuçlarının etkileri firmalarla 

sınırlı kalmayacaktır. BIST‟ de yatırım yapmak isteyen yatırımcılara alacakları 

kararlarda yol gösterecektir. Bu sayede yatırım yapılmak istenen firmanın 

inovasyona olan bakıĢ açısı önemli değiĢkenlerden biri olarak yerini alacaktır. 

Bu ifadeler odağında çalıĢmanın nihai amacı; inovasyon ve performans 

kavramları hakkında teorik altyapıyı sunmak, inovasyon ile firma performansı 

arasındaki iliĢkiyi yakalamak ve bu alanlarda bilgi sahibi olmak isteyen tüm taraflara 

ihtiyaç duyulan bilginin damıtılarak sunulmasıdır.   

4.3.AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

Bu çalıĢmada, inovasyon ve firma performansı arasındaki iliĢkiler, Borsa 

Ġstanbul (BĠST)‟da sektörel boyutta imalat sanayiinde faaliyet gösteren 182 firma 
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temel veri paketi olarak ele alınmıĢtır. Esasında BĠST‟ te faaliyet gösteren 513
11

 

firma vardır. Bu Ģirketlerin sektörel düzeydeki baĢlıkları Ģunlardır;  

 Tarım, Orman ve Balıkçılık,  

 Madencilik,  

 Elektrik, Gaz ve Su, 

 ĠnĢaat ve Bayındırlık,  

 Toptan ve Perakende Ticaret Otel ve Lokantalar, 

 UlaĢtırma HaberleĢme ve Depolama,  

 Mali KuruluĢlar,  

 Eğitim, Sağlık, Spor ve Diğer Sosyal Hizmetler,  

 Kiralama ve ĠĢ Faaliyetleri,  

 Teknoloji, Mesleki ve Bilimsel Teknik Faaliyetler,  

 Ġdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri,  

 Gayri Menkul Faaliyetleri  

 Ve Ġmalat Sanayii‟dir.  

Ġmalat sanayii‟nin tercih edilmesinin sebebi diğer sektörlerde araĢtırmanın 

sağlıklı sonuç verebilmesi için yeterli Ģirket sayısının bulunamamasıdır. AraĢtırmanın 

Ġmalat sanayii sektörü ölçeğinde ele alınması yöneticilerin sonuçların kendi 

performanslarını yansıtacağı algısı, Ar-Ge departmanı çalıĢanlarının anketi 

doldururken firmalarını daha iyi pozisyonda gösterme çabaları gibi birtakım 

sınırlılıklardan bahsedilebilir. Bundan ötürü ortaya konacak sonuçların ve bu 

sonuçların çıktısı olarak sunulacak yorumların ifade edilen durumları dikkate alarak 

değerlendirilmesi son derece zaruridir. Bu kısıtlara ek olarak araĢtırmanın bazı 

sınırlılıkları aĢağıdaki maddelerle ifade edilebilir: 

•AraĢtırmanın imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermekte olan firmalarla 

kısıtlandırılması, 

• Yönetim-çalıĢanların bir bölümünün farklı sebeplerden ötürü anketteki 

soruları araĢtırmanın önemini göz ardı ederek cevaplama ihtimali, 

                                                 

11
 https://www.kap.org.tr/tr/bist-sirketler EriĢim Tarihi: 05.04.2018 

https://www.kap.org.tr/tr/bist-sirketler
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• Soruların kiĢisel-firmasal performansı ölçmesine bağlı olarak içinde bazı 

kaygıları barındırması, 

• Gerçekte cereyan eden olayla, taĢınan kiĢisel algılar özelinde arasında 

değiĢiklik olabilme ihtimali. 

4.4.AraĢtırmanın Yöntemi 

4.4.1. AraĢtırmanın Evren ve Örneklemi 

Evren (population), araĢtırma bulgularının genellenerek içerisinden araĢtırma 

örnekleminin seçilerek oluĢturulan büyük gruba denir (Gürbüz ve ġahin, 2016: 127). 

Örneklem, evrenden seçilmesi gereken, araĢtırma problemini çözecek verilerin 

ulaĢıldığı, evreni temsil edebilme kabiliyetine sahip evrenin bir alt parçasıdır 

(Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2014: 32). Örnekleme (sampling) ise elde bulunan evrenden 

örnek seçme olayıdır (Arıkan, 2000: 119). 

AraĢtırmanın evreni, Türk Sermaye Sistemi açısından önemi büyük olan 

Borsa Ġstanbul‟da faaliyet gösteren 513 firma oluĢturmaktadır.  Anketin 

değerlendirilmesi ve tatbikinde,  bilgi toplanılmak istenen topluluk hakkında oluĢan 

tüm birimlerin gözlenmesi (Serper ve Aytaç, 2000: 1) biçiminde ifade edilen “tam 

sayım yöntemi” referans alınmıĢtır. 

Örneklem perspektifinde olan firmaların iletiĢim bilgileri Kamuyu 

Aydınlatma Platformu(KAP)‟un web adresinden sağlanmıĢtır. KAP‟ın sitesinde 

ġirketler sekmesinin alt baĢlığı olan BIST Ģirketleri olarak sunulan 513 firma 

bilginine ulaĢılmıĢtır. Sektörel bazlı verilen listelerde sektörlerde faaliyet gösteren 

firmaların sektörel bazda sayılarının birbirinden farklı olması, firma büyüklükleri vb. 

sebeplerinden dolayı örneklemin doğru rasyonel sonuçlar sunabilmesi gerekçesinden 

ötürü 513 firmadan Ġmalat Sanayiinde faaliyet gösteren 182 firma belirlenmiĢtir. 

Örneklem‟in genel boyutunu oluĢturan 182 firmaya 19 Nisan 2017 tarihinde 

ön bilgilendirme yazısını da içeren anket formu,  KAP‟ta Ģirketlerin bağlantı 

kurulacak kiĢiler olarak sunduğu kiĢilere e-posta kullanılarak iletilmiĢtir. 

Anketlerden dönüt bekleme süreci 23 ġubat 2018 tarihine kadar sürdürülmüĢtür. Bu 

zaman zarfında örneklemi oluĢturan firmaların anket formlarını cevaplama sürecini 
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hızlandırmak için belli periyotlarla hatırlatma e-postaları gönderilerek ve telefonla 

ikna etmek suretiyle anket formlarının doldurulması sağlanmıĢtır. 23 ġubat 2018 

tarihi itibariyle 138 adet firma anketleri doldurarak,  anket formlarının dönüĢü 

gerçekleĢmiĢtir. Anket formlarından 3 tanesi faklı gerekçelerle değerlendirmeye tabi 

tutulmamıĢtır. Değerlendirmeye konu olan anket sayısı 135 ve geri dönüĢ oranı 

%74.17‟dir. Eposta yoluyla yapılan çalıĢmalarda geri dönüĢ oranlarının %11 ile %20 

aralığında seyrettiği gözlemlenmiĢtir (Akinci vd., 2004: 224), (Biçkes, 2011: 206), 

(Mazzarol ve Reboud, 2005: 488). Literatürdeki bu oranlarla mukayese edildiğinde, 

eldeki geri dönüĢ oranının fazlasıyla tatminkâr olduğu söylenebilir.  Ancak esas 

olanın bilimsel olarak sağlam temellere oturtulmasıdır. 

Bu itibarla, 135 adet anket formunun bilimsel olarak makul sayıda olup 

olmadığına, bilimsel olarak karĢılık görebilmesi adına „‟herhangi bir örneklem 

yapılmak istenseydi kaç adetlik bir örneğe ihtiyaç duyulurdu” sorusunu 

cevaplamak son derece yerinde olacaktır. 

Ana kütleden örneklem seçilmesi aĢamasında değerlendirilen ve ana kütlenin 

veri olarak elde bulunup bulunmamasına göre literatürde çesitli formüller vardır. Bu 

çalıĢmada ana kütle belirgin olmasından dolayı örnek sayısının ne düzeyde olması 

gerektiği aĢaması için aĢağıdaki formüle baĢvurulmuĢtur (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 

2014: 48). 

  
     

   (   )       
 

Yukarıdaki Formüldeki; 

N: Hedef kitlede için düĢünülen(evren) birim sayısı, 

n: Örneklem hacim düzeyini yani örnekleme dahil edilecek birim adedini, 

p: Ele alınan olaydaki gerçekleĢme olasılığını, 

q: Ele alınan olayın gerçekleĢmeme olasılığını, 
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t: Anlamlılık düzeyinin belirli olduğu durumlarda, “t” tablosundaki teorik 

değeri, 

d: Olayın görülüĢ sıklığına göre baĢta kabul edilen + / - örnekleme hatasını 

ifade etmektedir. 

 Hedef kitledeki birim sayısı (N) 182‟dir. Bu sayıda 37 firmanın çeĢitli 

gerekçeler göstererek anket formunu doldurmayı reddetmiĢlerdir.  Ġncelenen olayın 

gerçekleĢme (p) ve gerçekleĢmeme (q) sıklığı ana kütlenin dengeli bir yapı ortaya 

koyması açısından 0,9 ve 0,1 olarak değerlendirmeye alınmıĢtır. „„ÇalıĢmada 

örnekleme hata düzeyi %5 olarak ve güven düzeyi %95 olarak kabul 

değerlendirilmiĢtir. %95 güven aralığında ve 0,05 anlamlılık düzeyinde teorik t 

değeri, t dağılımı kritik değerleri tablosunda 1.96 olarak tespit edilmiĢtir. Bulunan 

değerler formüldeki yerlerine konulduğunda çalıĢmanın örnek hacmi aĢağıdaki gibi 

hesaplanabilir‟‟: 

  
    (    )         

(    )  (     )  (    )         
 

n=78 

Elde edilen bu değer, örnekleme yapılması durumunda yeterli kabul edilecek 

değeri temsil etmektedir. ÇalıĢmada elde ettiğimiz 135 anket formunun yapılacak 

istatistiki değerlendirmelerde, bilimsel olarak da yeterli düzeyde olduğu sonucuna 

varılabilir.  

4.4.2. Anket Formunun Tasarlanması 

ÇalıĢmamızın odağını, inovasyonun firma performansı üzerindeki etkilerini 

ölçmek oluĢturmaktadır. Ölçümün Türk sermaye sistemi özelinde ele alınmıĢ olması 

çalıĢmanın hassasiyet düzeyine iĢaret etmektedir. ÇalıĢmada seçilen anket ölçeğinin 

olabildiği kadar sade, anlaĢılır olmasına dikkat edilmiĢtir.  Ġnovasyon ile yapılan 

çalıĢmalar dikkate alındığında tamamına yakınının oluĢturdukları ölçekte OECD 

tarafından yayınlanan „Oslo Kılavuzu: Yenilik Verilerinin Toplanması ve 

Yorumlanması Ġçin „Ġlkeler ‟ kaynağının referans alındığı görülmektedir. Bu 

bağlamda anket ölçeğinin çalıĢmamızın amacına katkı sunması ve komple bir 
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değerlendirme yapılabilmesi için literatürde bahsi geçen kılavuzdan yararlanılan 

anket ölçeği taraması yapılmıĢtır. 

Tarama sonucunda, (Gunday vd., 2011: 672-674) çalıĢmalarında kullandıkları 

ölçeğin çalıĢmamızın içerik ve amacına en uygun ölçek olduğuna karar verilmiĢtir. 

Anket ölçeği; 2 bölüm ve 8 baĢlıktan oluĢmaktadır. Katılımcılardan her bir ifade için 

katılım düzeylerini belirlemek adına beĢ noktalı likert tipi ölçek üzerinde ifade 

etmeleri istenerek katılımcılara sunulmuĢtur.  Bu baĢlıklar özetle;  

Ürün inovasyonu ölçümünü (5 ifade) ölçmek için, „AĢağıdaki faaliyet türleri 

ile ilgili olarak son üç yıl içinde ürün yenilikleri kuruluĢunuzda ne sıklıkla 

uygulanmıĢtır?‟ Sorusunu, (1=Uygulanmadı, 2= Ulusal Pazarlardan Taklit Edildi, 3=  

Uluslararası Pazarlardan Taklit Edildi, 4= Mevcut Ürün GeliĢtirildi, 5= Orijinal Yeni 

Bir Ürün GeliĢtirildi.) iĢaretlemeleri istenmiĢtir.  

 Süreç Ġnovasyonu ölçümünü ( 5 ifade) ölçmek için, „Son üç yılda 

organizasyonunuzda ne tür süreç yenilikleri uygulandı?‟ Sorusunu;  

(1=Uygulanmadı, 2= Ulusal Pazarlardan Taklit Edildi, 3=  Uluslararası Pazarlardan 

Taklit Edildi, 4= Mevcut Süreç GeliĢtirildi, 5= Orijinal Yeni Bir Süreç GeliĢtirildi) 

iĢaretlemeleri istenmiĢtir.  

Pazarlama inovasyonu ölçümünü (5 ifade) değerlendirmek için, „Son üç yılda 

organizasyonunuzda ne tür pazarlama yenilikleri uygulandı?‟ Sorusunu; 

(1=Uygulanmadı, 2= Ulusal Pazarlardan Taklit Edildi, 3=  Uluslararası Pazarlardan 

Taklit Edildi, 4= Mevcut Ürün GeliĢtirildi, 5= Orijinal Yeni Bir Pazar GeliĢtirildi) 

iĢaretlemeleri istenmiĢtir.  

Organizasyonel inovasyon ölçümünü (9 ifade) değerlendirebilmek için, „Son 

üç yılda organizasyonunuzda ne tür organizasyonel yenilikler uygulandı?‟ Sorusunu,  

(1=Uygulanmadı, 2= Ulusal Pazarlardan Taklit Edildi, 3=  Uluslararası Pazarlardan 

Taklit Edildi, 4= Mevcut Organizasyon GeliĢtirildi, 5= Orijinal Yeni Organizasyon 

GeliĢtirildi.) iĢaretlemeleri istendi.  

Ġnovatif performans ölçümünü (7 Ġfade) değerlendirmek için, „GeçmiĢ yıllara 

kıyasla son üç yıl içinde kuruluĢunuzdaki aĢağıdaki yenilikçi performans öğelerinin 
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baĢarı düzeyini nasıl değerlendiriyorsunuz?‟ Sorusunu, (1=Çok BaĢarısız, 

2=BaĢarısız, 3=Orta, 4= BaĢarılı, 5= Çok BaĢarılı.) verilen beĢ sayılık ölçekler 

arasından uygun olanı iĢaretlemeleri istenmiĢtir. Bu beĢ sayılık ölçekler, ürün 

performans ölçümünde, Pazar performans ölçümünde ve finansal performans 

ölçümünde aynen kullanıldığı için tekrar ifade edilmeyecektir. 

 Ürün performans ölçümünü (4 ifade) değerlendirmek için, 

„Organizasyonunuzdaki son üç yılda önceki yıllara kıyasla aĢağıdaki üretim 

performans öğelerinin baĢarı seviyesini nasıl değerlendirirsiniz?‟  Sorusunu, verilen 

beĢ sayılık ölçekler arasından uygun olanı iĢaretlemeleri istenmiĢtir. 

Pazar performans ölçümünü (3 ifade) değerlendirmek için, „Geçen yıllara 

kıyasla son üç yıl içinde kuruluĢunuzdaki aĢağıdaki Pazar performansı kalemlerinin 

baĢarı seviyesini nasıl değerlendirirsiniz?‟   Sorusunu, verilen beĢ sayılık ölçekler 

arasından uygun olanı iĢaretlemeleri istenmiĢtir. Ve son olarak;  

Finansal performans ölçümünü  (4 ifade) değerlendirmek için, „Son üç yıl 

içinde önceki yıllarla karĢılaĢtırıldığında kuruluĢunuzdaki aĢağıdaki finansal 

performans öğelerinin baĢarı düzeyini nasıl değerlendiriyorsunuz?‟ Sorusunu,  

verilen beĢ sayılık ölçekler arasından uygun olanı iĢaretlemeleri olmak üzere, 8 boyut 

ve toplam 42 ifadeden oluĢmaktadır.  

4.4.3. Anket Formunun Ön Testi 

Anket uygulamasını değerlendirmeden önce, anket formunda sunulan 

soruların cevaplayıcılar açısından anlaĢılıp anlaĢılmadığını belirlemek amacıyla 

anket formu örneklem perspektifinde bulunan 30 firma baz alınarak denemeye tabi 

tutulmuĢtur. Yapılan ön test neticesinde değiĢkenlerin güvenilirlik katsayılarına 

ulaĢıldığında, boyutlar itibarıyla cronbach alfa katsayılarının 0.70 değerinin oldukça 

üzerinde gerçekleĢtiği görülmüĢtür. Bu durum çalıĢmanın geçerliliği ve güvenirliliği 

baĢlığında paylaĢılacaktır. 



 

126 

 

4.4.4. Analiz Teknikleri 

Bağımsız değiĢken
12

 (inovasyon) ile bağımlı değiĢken
13

 (firma performansı) 

arasında cereyan eden etkileĢimi gözlemleyebilmek için korelasyon analizinden, 

eksojen değiĢkenlerin, endojen değiĢkenler üzerinde oluĢturduğu etki düzeylerinin ne 

ölçüde gerçekleĢtiğini yakalamak için çok yönlü regresyon analizi ve tek seferde 

birçok hipotez sonucunu test etme gibi avantajlarından dolayı da yapısal eĢitlik 

modellemesi ile verilerin ileri düzey analizi yapılmıĢtır.  

4.4.4.1. Genel Hatlarıyla Yapısal EĢitlik Modellemesi(YEM) 

Yapısal eĢitlik modelinin tarihçesi dört önemli aĢamadan oluĢmaktadır. 

Regresyon modeli ile baĢlayan ilk çalıĢmalar, değiĢkenler arasındaki iliĢkilerin bir 

Ģema ile ifade edildiği yol analizi ile devam etmiĢtir. Süreci yapısal eĢitlik modeline 

taĢıyan üçüncü aĢama doğrulayıcı faktör analizinde kaydedilen geliĢmelerdir. 

Özellikle doğrulayıcı faktör analizinin kullanılmaya baĢlanmasından sonra yapısal 

eĢitlik modeli ile ilgili ilk çalıĢmalar yapılmaya baĢlamıĢtır. Yapısal EĢitlik Modeli 

tarihsel geliĢimdeki ilk adım olan regresyon analizi, En Küçük Kareler yöntemi 

kullanılarak hesaplanan lineer regresyondur. Lineer Regresyon çalıĢmasının temeli 

Pearson tarafından 1896‟da ifade edilen korelasyon katsayısı ile baĢlamaktadır. 

Verilerin arasındaki iliĢkiyi ilk tanımlayan değer olan “korelasyon katsayısı”, 

iliĢkinin düzeyini ve yönünü açıklamaktadır. Pearson iki değiĢken arasındaki iliĢkiyi 

bağımlı ve bağımsız değiĢkenleri de tanımlayarak geliĢtirmiĢ, “Lineer Regresyon 

Modeli”ni ortaya koymuĢtur (Schumacker ve Lomax, 2015: 1-4).  

Faktör modellerinde sağlanan geliĢmeler ise Yapısal EĢitlik Modellemesinin 

ortaya çıkmasını sağlayan son ve en kritik aĢamadır. Spearman, ortak hareket eden 

değiĢkenlerden yola çıkarak faktör modellerinin temellerini atmıĢtır. Lawley ve 

Thurstone ise faktör modellerinin uygulama alanlarını zenginleĢtirmiĢtir. 1960 

sonrasında Jöreskog tarafından değiĢkenler grubunun bir yapı oluĢturup 

oluĢturmadığının test edilmesi amacı ile kullanılması Yapısal EĢitlik Modellemesinin 

ilk denemesi olarak ifade edilebilir. 1969 yılına gelindiğinde Jöreskog yılında 

                                                 

12
 Bu ifade yapısal eĢitlik modellemesi dilinde eksojen değiĢken olarak ifade edilmektedir.  

13
 Bu ifade yapısal eĢitlik modellemesi dilinde endojen değiĢken olarak ifade edilmektedir. 
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“Doğrulayıcı Faktör Analizi” yazılımını geliĢtirmiĢtir. Yazılım ile veri analizlerinin 

daha kolay çözümlenmesi bu alandaki çalıĢmalara hız kazandırmıĢtır. 1970‟li yılların 

baĢında K.Jöreskog, J.Keesling, ve D.Wiley‟in faktör modelleri ve yola analizi ile 

ilgili çalıĢmaları JWK modeli olarak bir çatıda birleĢmiĢ, Yapısal EĢitlik Modeli 

oluĢturulmuĢtur (Santor, 1999: 15). JWK, Yapısal EĢitlik Modelini çözümlemek için 

bir yazılım geliĢtirmiĢtir. LISREL programı olarak ifade edilen bu program yöntemin 

kullanılması ve yaygınlaĢmasında en önemli faktörlerden birisidir. Lisrel programı 

halen aktif olarak kullanılmaktadır. Günümüze gelindiğinde ise birçok program 

Yapısal EĢitlik Modellemesi için üretildiği görülmektedir. Yapısal EĢitlik 

Modellemesi‟nin artan rağbeti de bu tür paket yazılımlardaki ilerleme ile sürekli 

olarak artarak devam etmiĢtir (Khine, 2013: 3).  Yapısal EĢitlik Modelli, gözlenen ve 

örtük değiĢkenlerin iliĢkilerini bir kuramsal modelin ifade ettiği çerçevede, bir veri 

setinde gerçekleĢip gerçekleĢmediğini kontrol eden kantitatif bir analiz Ģeklidir 

(Schumacker ve Lomax, 2015: 2). Yapısal EĢitlik Modellemesi aynı anda yapılan 

birden fazla regresyon analizi olarak da değerlendirilebilir (Byrne, 2013: 96) 

Yapısal EĢitlik Modellemesi sayesinde yapısal olarak değiĢim gösteren teorik 

modeller de test edilebilmektedir. Bir teori genel olarak geçerli olsa da farklı 

coğrafyalarda farklılaĢması gerekebilir. Bu Ģekilde mekân, zaman ya da profillere 

göre farklılaĢan bir teorik yapı olduğunda, Yapısal EĢitlik Modellemesi değiĢimi 

çözümleyebilmektedir. Analiz esnasında model sonuçları “düzeltme önerileri” 

üretmektedir. Bu sonuçlara “Modifikasyon Ġndeksleri” adı verilir. 

Modifikasyon Ġndeksleri ile revize edilen yapısal model ve daha kuvvetli ve 

yeni duruma uyumlu bir sonuca ulaĢtırır. Test sonucunda torik olarak mantıklı, 

güvenilir, geçerli ve veriye uyumu kabul edilir düzeye ulaĢılması hedeflenmektedir 

(Khine, 2013: 13). Yapısal EĢitlik Modeli‟nde iki tip değiĢken vardır. Birincisi 

gözlenen değiĢken, ikincisi örtük değiĢkendir (Schumacker ve Lomax, 2015: 7). 

Gözlenen değiĢken, ölçüm araçları ile ölçülmüĢ ve karĢılığında kantitatif bir sonuç 

bulunan değiĢkenlerdir. Örtük değiĢken ise kendi baĢına soyut bir kavramı ifade eden 

ve birden fazla gözlenen değiĢken ile açıklanan değiĢkenlerdir. Örneğin “bağlılık” 

örtük bir değiĢkendir ve tekrar satın alma, tavsiye, memnuniyet gibi gözlenen 

değiĢkenler bağlılığı açıklayan gözlenen değiĢkenlerdir. 
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Klasik bir regresyon modeli sadece gözlenen değiĢkenlerden oluĢur. 

Regresyon modelinde tek bir bağımlı ve gözlenen değiĢken bulunmak zorundadır. 

Yapısal EĢitlik Modellemesi bu açıdan regresyon modelinden ayrıĢmaktadır. 

Modelde bir adet ya da daha fazla bağımlı değiĢken bulunabilir. Hatta bir değiĢken 

modelde hem bağımlı hem bağımsız değiĢken olarak yer alabilmektedir. 

Yapısal EĢitlik Modellemesi‟nde egzojen ve endojen Ģeklinde nitelendirilen 

iki farklı değiĢken türünden yararlanılmaktadır. Egzojen değiĢkenler, baĢka 

değiĢkenlerin varlığından ötürü etki altına girmeyen yani sadece bağımsız biçimde 

modelde yer alan değiĢken türüdür. Endojen değiĢkense farklı değiĢkenlerin 

varlığından kaçınılmaz olarak etkilenen değiĢken türüdür.  

AraĢtırmacılar arasında Yapısal EĢitlik Modellemesi‟nin artan ünü 

bulunmaktadır (Khine, 2013: 91). Popüler olmasının sebebi araĢtırmacıların Yapısal 

EĢitlik Modellemesi ile bilimsel sorgulamalar yapabilmesi ve tamamen teoriye dayalı 

bir yapı olmasıdır. Teorik yapısı sağlam olmayan bilimsel çalıĢma faaliyetlerinin 

Yapısal EĢitlik Modellemesi‟nde olumlu sonuca ulaĢma olasılığı azdır (ġimĢek, 

2007: 8). 

ÇalıĢmanın analizinde önce betimsel istatistiklerden yararlanmak suretiyle 

regresyon-korelasyon analizleri ile veriler arası etkileĢim gözlenerek doğrulayıcı 

faktör analizi ile ölçeğimizin dağılımı gözlenmiĢtir. Yapısal eĢitlik modellemesine 

hazırlık aĢamasında doğrulayıcı faktör analizi yapılarak kurulan modelin uyum 

düzeyi saptanarak, yol analizi ile tasarlanan model kurulmuĢtur. ÇalıĢmanın ileri 

kısmında tüm bu süreç gösterilecektir.  

4.5.AraĢtırmanın Geçerliliği ve Güvenilirliği 

AraĢtırmanın amacıyla uyumlu olması bakımından,  ele alınacak olan çok 

değiĢkenli istatistiksel analizlerden daha yapılmadan, kullanılan ölçekleri açıklayan 

maddelerin araĢtırmanın doğruluğuna katkı sunacak Ģekilde, birbirleriyle iliĢkili, 

tutarlı, anlaĢılır ve yeterli sayıda olduğunun değerlendirilmesi hayati öneme sahiptir 

(Kalaycı, 2010: 403). Geçerlilik, değerlendirilmek istenen bir kavramın veya bir veri 

setinin ölçülüp ölçülmediğini ifade eder (Sekaran ve Bougie, 2016: 205). Geçerlilik; 

içerik geçerliliği, varsayımsal geçerlilik, eĢanlı geçerlilik ve yapısal geçerlilik olarak 
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tasnif edilebilir (Nakip, 2006: 150).  Bu araĢtırmada, anket formunun geçerlilik 

doğrulamasında çalıĢmanın doğası gereği içerik geçerliliği tercih edilmiĢtir.  

Ġçerik geçerliliği, anketin makul miktarda ve ölçülmek istenen durumu temsil 

edebilme kapasitesine sahip soruları test ederek, emin olmak için yapılır. Ġçerik 

geçerliliği, “ölçek haline getirilen kavram ve onun açıklanmasındaki eksiksizlik” ve 

“ölçekteki tutum cümlelerinin kavramı temsil etme derecesi” olmak üzere iki 

olgunun irdelenmesini kapsamaktadır. Ġçerik geçerliliği tercih edilecekse,  bu 

konudaki en yaygın içerik geçerliliği yöntemi, değerlendirilecek konuyu uzman 

kiĢilerle paylaĢmak suretiyle ilgili uzman kiĢilerin görüĢlerinin alınmasıdır (BaĢ, 

2001: 184-185). Anket sorularını bir araya getirme, değerlendirmeye hazır hale 

getirme sürecinde öğretim üyelerinin görüĢ ve düĢüncelerine baĢvurulmuĢ içerik 

geçerliliği noktasında teyit alınmıĢtır.  Pilot uygulama esnasında anketlerin içeriği, 

tutarlılığı ve anlaĢılabilirliği hususunda herhangi bir sorunla karĢılaĢmaması, 

çalıĢmada uygulanan anketin içerik geçerliliği noktasında yeterli düzeyde olduğu 

söylenebilir. 

Bir ölçekteki güvenirliğini test etmek maksadıyla farklı farklı yöntemlerden 

yararlanılmaktadır (AltunıĢık vd., 2012: 125). Bu yöntemler arasında araĢtırmacılar 

tarafından en yaygın olarak tercih edilen Cronbach‟s Alpha katsayısıdır (Ural ve 

Kılıç, 2011: 286). Bir ölçeğin geçerlilik kazanabilmesi için, güvenilir olma 

zorunluluğu vardır; ancak bu durum her güvenilir ölçeğin, geçerlilik kazandığı 

anlamı taĢımadığı bilinmelidir. Güvenilirliği değerlendirmek amacıyla test-yeniden 

test, alternatif form, ikiye bölme yöntemi ve alfa yöntemi (cronbach alfa katsayısı) 

Ģeklinde sıralanan çeĢitli yaklaĢımlardan yararlanılmaktadır (Nakip, 2006: 145).  

Cronbach's Alpha; sürekli, aralıklı veya ardıĢık seçenekli cevaplar içeren “k” kadar 

sorudan oluĢan bir ölçeğin, bir değiĢkeni ölçmedeki gücünü, yeterliğini ve 

güvenirliğini veren genel bir güvenirlik katsayısıdır (Özdamar, 2011: 604). Bu 

bağlamda araĢtırmanın güvenilirlik ölçümü için cronbach alfa katsayısı 

kullanılmıĢtır.  

Cronbach Alfa (α) katsayısı, likert tipi ölçekli soruların olduğu ölçeklerde 

kullanılan ve alfa katsayısının 0,70‟in üzerinde olması, genellikle ölçeğin güvenilir 
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olduğunu gösteren parametre olarak kabul görmektedir (AltunıĢık vd., 2012: 126).  

Ankette kullanılan ölçeklerin, güvenilirlik analizi sonucu tespit edilen Cronbach 

Alpha (α) katsayıları Tablo 7 „de gösterilmiĢtir. 

4.5.1. Ġnovasyon Ölçeğine Dair Açıklayıcı Faktör Analizi ve Güvenilirlik 

Analizi Sonuçları 

Bu kısımda yukarıda ifade edilen hususları genel çerçeve olarak 

değerlendirdiğimizde çalıĢmanın inovasyon ölçeğinin literatürün beklediği düzeylere 

eriĢip eriĢmediği sonuçlarıyla birlikte verilmiĢtir. Bu sayede çalıĢma için düĢünülen 

en uygun modelin yapısal eĢitlik modellemesi özelinde doğru yorumlanabilmesine 

olanak sağlamıĢtır. Elde edilen sonuçlar doğrulayıcı faktör analizi ile teyit edilerek 

modelin alt yapısını oluĢturan hipotezlerin desteklenip desteklenmediği gözler önüne 

serilmiĢtir. 
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Tablo 7. İnovasyon Ölçümü Ölçeğine İlişkin Faktör ve Güvenirlik Analizleri 

Sonuçları 

Ġfadeler Öğe 

Silindiğind

e 

Ölçek 

Ortalması 

Öğe 

Silindiğind

e Varyans 

Ortalaması 

Düzeltilmi

Ģ 

Madde- 

Toplam 

Korelasyo

n 

Öğe 

Silindiğind

e 

Cronbach's 

Alpha  

1.Mevcut ürünlerin imalat kalitesindeki 

bileĢenlerinin ve malzemelerinin arttırılması 

86,27 429,66 0,68 0,98 

2.Mevcut ürünlerin bileĢenleri ve 

malzemelerindeki üretim maliyetinin düĢürülmesi 

86,19 431,08 0,71 0,98 

3.MüĢteriler için geliĢtirilmiĢ kullanım 

kolaylığına ve mevcut müĢteri memnuniyetine yol 

açan mevcut ürünlerin yeniden geliĢtirilmesi 

86,09 432,86 0,74 0,97 

4.Mevcut olanlardan farklı teknik özelliklere ve 

iĢlevlere sahip yeni ürünler geliĢtirilmesi 

86,17 429,59 0,75 0,97 

5.Mevcut ürünlerin bileĢenlerinden tamamen 

farklı olan yeni ürünler geliĢtirilmesi 

86,31 423,29 0,78 0,97 

6.Üretim süreçlerinde katma değeri olmayan 

faaliyetlerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması 

86,06 433,61 0,79 0,97 

7.Üretim süreçlerinde teknikler, Makine ve 

yazılım gibi değiĢken maliyet unsurlarının 

azaltılması 

85,95 432,53 0,83 0,97 

8.Üretim süreçlerinde, tekniklerde, makinelerde 

ve yazılımlarda çıktı kalitesinin artırılması 

85,93 433,57 0,84 0,97 

9.Teslimat ile ilgili süreçlerde katma değer 

yaratmayan faaliyetlerin belirlenmesi ve ortadan 

kaldırılması 

85,99 434,62 0,80 0,97 

10.Teslimat ile ilgili lojistik süreçlerinde değiĢken 

maliyetlerin azaltılması ve / veya sevkiyat hızının 

arttırılması ürünler geliĢtirilmesi 

85,99 430,71 0,83 0,97 

11.Görünüm, ambalaj, Ģekil ve hacim gibi 

değiĢikliklerle temel teknik ve iĢlevsel özelliklerini 

değiĢtirmeden mevcut ve / veya yeni ürünlerin 

tasarımını yenilemek 

86,13 427,85 0,81 0,97 

12.Ürünün teslimatı ile ilgili lojistik süreçlerini 

değiĢtirmeden dağıtım kanallarını yenilemek 

86,01 430,11 0,86 0,97 

13.Mevcut ve / veya yeni ürünlerin tanıtımı için 

kullanılan ürün tanıtım tekniklerini yenilemek 

85,96 432,24 0,85 0,97 

14.Mevcut ve / veya yeni ürünlerin fiyatlaması 

için kullanılan ürün fiyatlandırma tekniklerini 

yenilemek 

85,91 435,32 0,81 0,97 

15.Genel pazarlama yönetimi faaliyetlerini 

yenilemek 

85,91 433,68 0,79 0,97 

16.Firma faaliyetlerini yenilikçi bir tarzda 

yürütmek için kullanılan usul ve süreçleri 

yenilemek 

85,84 441,70 0,75 0,97 

17.Tedarik zinciri yönetim sistemini yenilemek 85,86 440,32 0,75 0,97 

18.Üretim ve kalite yönetim sistemlerini 

yenilemek 

85,90 438,02 0,79 0,97 

19.Ġnsan kaynakları yönetim sisteminin 

yenilenmesi 

85,94 432,62 0,83 0,97 

20.ġirket içi yönetim bilgi sistemini ve bilgi 

paylaĢımı uygulamasını yenilemek 

85,87 435,16 0,79 0,97 

21.Ekip çalıĢmasını kolaylaĢtırmak için 

organizasyon yapısını yenilemek 

85,92 434,54 0,77 0,97 

22.Pazarlama ve üretim gibi farklı iĢlevler 

arasında koordinasyonu kolaylaĢtırmak için 

organizasyon yapısını yenilemek 

85,88 437,26 0,74 0,97 

23.Proje türü organizasyonunu kolaylaĢtırmak 85,81 438,56 0,78 0,97 
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için organizasyon yapısını yenilemek 

24.Stratejik ortaklıklar ve uzun vadeli iĢ 

iĢbirliğini kolaylaĢtırmak için organizasyon 

yapısını yenilemek 

85,79 436,97 0,77 0,97 

Cronbach's Alpha= 0,975 

 

 

Tablo 7‟de görüldüğü üzere inovasyon ölçümüne dair maddesel analiz 

sonuçları irdelendiğinde, herhangi bir ifadeyle diğer ifadeler arasındaki iliĢki 

düzeyinin 0,30 değerinin altında gerçekleĢmemesi gerekliliğinden, inovasyon 

ölçümünde kullanılan bir ifadenin diğer ifadelerle iliĢkisi 0,30'un altında olan ifade 

görülmediğinden ölçekten madde çıkarımına gerek olmadığı belirlenmiĢtir. 24 

maddelik ölçeğin genel güvenirlik düzeyinin yüksek seviyede olduğu belirlenmiĢtir 

(Cronbach's Alpha= 0,975). 

Tablo 8. İnovasyon Ölçeğinin Madde-Toplam Puan Korelasyon Analiz Değerleri 

Ġfadeler r p Ġfadeler r p 

 1 0,716 0,000**  13 0,860 0,000** 

 2 0,743 0,000**  14 0,823 0,000** 

 3 0,767 0,000**  15 0,809 0,000** 

 4 0,779 0,000**  16 0,767 0,000** 

 5 0,804 0,000** 17 0,766 0,000** 

 6 0,811 0,000**  18 0,804 0,000** 

 7 0,845 0,000**  19 0,844 0,000** 

 8 0,851 0,000**  20 0,810 0,000** 

 9 0,813 0,000**  21 0,790 0,000** 

 10 0,842 0,000**  22 0,763 0,000** 

 11 0,825 0,000**  23 0,798 0,000** 

 12 0,875 0,000**  24 0,792 0,000** 

**p<0.01      

 

Ġnovasyon ölçeği madde-toplam korelasyonu değerlerine bakıldığında ( Tablo 

8) ölçekte bulunan 24 ifadenin madde-toplam puan korelasyonunun p<0,01 önem 

düzeyinde anlamlı bulunduğu ve ifadelerin toplam korelasyon değerlerinin, ,716 ile 

,875 arasında gerçekleĢtiği belirlenmiĢtir. Bu bulgulara göre ölçekteki kalan 

ifadelerin birbirini desteklediğini göstermektedir. 
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Anket formunda inovasyon ölçeğine ait toplam 24 sorudan oluĢan ölçeğin 

faktör analizinde aranan ön Ģart olarak kabul edilen, değiĢkenlerin birbirleri arasında 

belli oran çerçevesinde korelasyon bulunmak zorunluluğu ve KMO değerinin kabul 

edilebilir alt değer olan 0.60‟ın üzerinde olması gerekliliğine uymaktadır. KMO 

örnekleme katılan katılımcı sayısının faktör analizi yapılabilmesi için yeterli sayıya 

sahip olup olmadığını ölçmektedir. 

 

Tablo 9: İnovasyon Ölçeğine İlişkin KMO ve Bartlett Testi Sonucu  

Kaiser-Meyer-Olkin Testi (KMO) 0,899 

Bartlett's Testi Ki-kare 4950,515 

Sd 276 

p. 0,000 

 

Tablo 9 incelendiğinde, KMO katsayısının 0,899 olarak gerçekleĢtiği ve 

Bartlett's testi neticesiyse p<0,01 önem düzeyinde anlamlı olarak gerçekleĢtiği 

görülmüĢtür.  UlaĢılan bulgulara göre örneklem büyüklüğü için faktör analizi 

yapılabilir sınırlarda olması uygunluk düzeyini ortaya koymaktadır. Bu bulgular esas 

alınarak 24 ifadelik inovasyon ölçeğinin açıklayıcı faktör analizi 

değerlendirilmesinde temel bileĢenler yöntemi ve varimax döndürmesi 

uygulanmıĢtır. 24 ifadelik ölçekte faktör analizi sonucu toplam varyansın %83,331 

açıklayan ve öz değerleri 1‟in üzerinde olan 4 faktörlü bir yapı ortaya çıktığı 

belirlenmiĢtir. (Tablo 10) Scree plot test grafiğine bakıldığında faktör sayısının 4 ile 

sınırlandırılmasının yeterli olduğu görülmüĢtür. Varimax döndürme yöntemi sonrası 

ifadelerin faktörlere göre dağılımları irdelendiğinde tüm maddelerin faktör yapıları 

bakımından mantıksal bütünlük sağladığı görülmüĢtür. 
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Şekil 19. İnovasyon Ölçeği Scree Plot Test Sonucu 

Tablo 10. İnovasyon Ölçümü Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi Sonuçları 

B
il

eĢ
en

le
r
 

BaĢlangıç Öz değerleri Yüklerin Kareler 

Toplamı 

Döndürme Sonrası Yüklerin Kareler 

Toplamı 

T
o

p
la

m
 

V
ar

y
an

sl
ar

ın
 %

 

Y
ığ

m
al

ı 
%

 

T
o

p
la

m
 

V
ar

y
an

sl
ar

ın
 %

 

Y
ığ

m
al

ı 
%

 

T
o

p
la

m
 

V
ar

y
an

sl
ar

ın
 %

 

Y
ığ

m
al

ı 
%

 

1 15,57

7 

64,90

3 

64,903 15,577 64,903 64,903 5,604 23,351 23,351 

2 1,980 8,248 73,151 1,980 8,248 73,151 5,250 21,875 45,226 

3 1,468 6,118 79,270 1,468 6,118 79,270 4,709 19,621 64,847 

4 1,075 4,061 83,331 0,975 4,061 83,331 4,436 18,484 83,331 

. . .              

. . .              

. . .              

. . .              

. . .              

. . .              

24 0,010 0,043 100,00

0 

            

 

Tablo 10‟da görüldüğü gibi 24 maddelik inovasyon ölçümü ölçeğinin 4 

faktörlü bir yapıda çıktığı ve 4 faktör toplam varyansın %83,331‟ini açıkladığı 

görülmüĢtür. Birinci faktör toplam varyansın %23,351‟ini, ikinci faktör toplam 

varyansın %21,875‟ini, üçüncü faktör toplam varyansın %19,621‟ini ve dördüncü 

faktör toplam varyansın %18,484‟ünü açıkladığı belirlenmiĢtir. 
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Tablo 11. Ġnovasyon Ölçümü Ölçeğine ĠliĢkin Faktör Yapısına Göre Dağılımı  

Maddeler Faktörler 

1 2 3 4 

5. Teslimat ile ilgili lojistik süreçlerinde değiĢken 

maliyetlerin azaltılması ve / veya sevkiyat hızının 

arttırılması ürünler geliĢtirilmesi 

0,769       

1. Üretim süreçlerinde katma değeri olmayan 

faaliyetlerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması 

0,776       

3. Üretim süreçlerinde, tekniklerde, makinelerde ve 

yazılımlarda çıktı kalitesinin artırılması 

0,834       

2. Üretim süreçlerinde teknikler, Makine ve yazılım gibi 

değiĢken maliyet unsurlarının azaltılması 

0,835       

4. Teslimat ile ilgili süreçlerde katma değer yaratmayan 

faaliyetlerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması 

0,836       

3. Mevcut ve / veya yeni ürünlerin tanıtımı için kullanılan 

ürün tanıtım tekniklerini yenilemek 

  0,499     

4. Mevcut ve / veya yeni ürünlerin fiyatlaması için 

kullanılan ürün fiyatlandırma tekniklerini yenilemek 

  0,502     

2. Ürünün teslimatı ile ilgili lojistik süreçlerini 

değiĢtirmeden dağıtım kanallarını yenilemek 

  0,556     

1. Görünüm, ambalaj, Ģekil ve hacim gibi değiĢikliklerle 

temel teknik ve iĢlevsel özelliklerini değiĢtirmeden mevcut 

ve / veya yeni ürünlerin tasarımını yenilemek 

  0,587     

5. Genel pazarlama yönetimi faaliyetlerini yenilemek   0,617     

5. Mevcut ürünlerin bileĢenlerinden tamamen farklı olan 

yeni ürünler geliĢtirilmesi 

    0,525   

4. Mevcut olanlardan farklı teknik özelliklere ve iĢlevlere 

sahip yeni ürünler geliĢtirilmesi 

    0,733   

3. MüĢteriler için geliĢtirilmiĢ kullanım kolaylığına ve 

mevcut müĢteri memnuniyetine yol açan mevcut 

ürünlerin yeniden geliĢtirilmesi 

    0,847   

1. Mevcut ürünlerin imalat kalitesindeki bileĢenlerinin ve 

malzemelerinin arttırılması 

    0,862   

2. Mevcut ürünlerin bileĢenleri ve malzemelerindeki 

üretim maliyetinin düĢürülmesi 

    0,895   

4. Ġnsan kaynakları yönetim sisteminin yenilenmesi       0,671 

5. ġirket içi yönetim bilgi sistemini ve bilgi paylaĢımı 

uygulamasını yenilemek 

      0,692 

6. Ekip çalıĢmasını kolaylaĢtırmak için organizasyon 

yapısını yenilemek 

      0,742 

1. Firma faaliyetlerini yenilikçi bir tarzda yürütmek için 

kullanılan usul ve süreçleri yenilemek 

      0,760 

8. Proje türü organizasyonunu kolaylaĢtırmak için 

organizasyon yapısını yenilemek 

      0,761 

3. Üretim ve kalite yönetim sistemlerini yenilemek       0,795 

2. Tedarik zinciri yönetim sistemini yenilemek       0,822 

7. Pazarlama ve üretim gibi farklı iĢlevler arasında 

koordinasyonu kolaylaĢtırmak için organizasyon yapısını 

yenilemek 

      0,833 

9. Stratejik ortaklıklar ve uzun vadeli iĢ iĢbirliğini 

kolaylaĢtırmak için organizasyon yapısını yenilemek 

      0,719 

 

Faktör yüklerine göre ifadelerin toplandıkları faktörlerdeki yüklerin birbirine 

uzaklığının en az %10 olması istenmektedir. %10‟un altında olan ifadeler 

olmadığından faktör analizi sonucuna göre madde çıkarımı yapılmasına gerek 
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görülmemiĢtir. Faktörlerin birbirleri arasında içsel tutarlılığının hesaplanmasında, 

Cronbach Alpha değeri kullanılmıĢtır. Cronbach alpha değerinin 0.70‟in üzerinde 

olması güvenirliğinin yeterli düzeyde olduğu anlamına gelmektedir. 

Faktörler incelendiğinde; 

Faktör 1: 

1. faktör altında 5 ifade toplanmıĢ ve bu ifadeler ile yük değerleri ve diğer 

istatistiksel değerler Tablo 12'de gösterilmiĢtir. Bu faktöre ait toplanan ifadelere 

bakıldığında faktör “Süreç Ġnovasyonu Ölçümü” olarak adlandırılmıĢtır. 

Tablo 12.Süreç İnovasyonu Ölçümü 

FAKTÖR 1: Süreç Ġnovasyonu Ölçümü Faktör 

Yükü 

Faktör 

Güvenirliği 

5.Teslimat ile ilgili lojistik süreçlerinde değiĢken maliyetlerin 

azaltılması ve / veya sevkiyat hızının arttırılması ürünler 

geliĢtirilmesi 

0,769 

0,972 

1.Üretim süreçlerinde katma değeri olmayan faaliyetlerin 

belirlenmesi ve ortadan kaldırılması 

0,776 

3.Üretim süreçlerinde, tekniklerde, makinelerde ve yazılımlarda 

çıktı kalitesinin artırılması 

0,834 

2.Üretim süreçlerinde teknikler, Makine ve yazılım gibi değiĢken 

maliyet unsurlarının azaltılması 

0,835 

4.Teslimat ile ilgili süreçlerde katma değer yaratmayan faaliyetlerin 

belirlenmesi ve ortadan kaldırılması 

0,836 

 

Süreç inovasyonu ölçümü faktörüne ait faktör yükleri 0,769 ile 0,836 

değerleri arasında olduğu belirlenmiĢtir. 

Faktör 2: 

2. faktör altında 5 ifade toplanmıĢ ve bu ifadeler ile yük değerleri ve diğer 

istatistiksel değerler Tablo 13'de gösterilmiĢtir. Bu faktöre ait toplanan ifadelere 

bakıldığında faktör “Pazarlama Ġnovasyonu Ölçümü” olarak adlandırılmıĢtır. 
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Tablo 13.Pazarlama İnovasyonu Ölçümü 

FAKTÖR 2: Pazarlama Ġnovasyonu Ölçümü Faktör Yükü Faktör 

Güvenirliği 

3.Mevcut ve / veya yeni ürünlerin tanıtımı için kullanılan ürün 

tanıtım tekniklerini yenilemek 

0,499 

0,944 

4.Mevcut ve / veya yeni ürünlerin fiyatlaması için kullanılan ürün 

fiyatlandırma tekniklerini yenilemek 

0,502 

2.Ürünün teslimatı ile ilgili lojistik süreçlerini değiĢtirmeden dağıtım 

kanallarını yenilemek 

0,556 

1.Görünüm, ambalaj, Ģekil ve hacim gibi değiĢikliklerle temel teknik 

ve iĢlevsel özelliklerini değiĢtirmeden mevcut ve / veya yeni ürünlerin 

tasarımını yenilemek 

0,587 

5.Genel pazarlama yönetimi faaliyetlerini yenilemek 0,617 

Pazarlama inovasyonu ölçümü faktörüne ait faktör yükleri 0,499 ile 0,617 

arasında gerçekleĢtiği tespit edilmiĢtir. 

Faktör 3: 

3. faktör altında 5 ifade toplanmıĢ ve bu ifadeler ile yük değerleri ve diğer 

istatistiksel değerler Tablo 14'de gösterilmiĢtir. Bu faktöre ait toplanan ifadeler ele 

alındığında faktör “Ürün Ġnovasyonu Ölçümü” olarak adlandırılmıĢtır. 

Tablo 14. Ürün İnovasyonu Ölçümü 

FAKTÖR 3: Ürün Ġnovasyonu Ölçümü Faktör Yükü Faktör 

Güvenirliği 

5.Mevcut ürünlerin bileĢenlerinden tamamen farklı olan yeni 

ürünler geliĢtirilmesi 

0,525 

0,933 

4.Mevcut olanlardan farklı teknik özelliklere ve iĢlevlere sahip yeni 

ürünler geliĢtirilmesi 

0,733 

3.MüĢteriler için geliĢtirilmiĢ kullanım kolaylığına ve mevcut 

müĢteri memnuniyetine yol açan mevcut ürünlerin yeniden 

geliĢtirilmesi 

0,847 

1.Mevcut ürünlerin imalat kalitesindeki bileĢenlerinin ve 

malzemelerinin arttırılması 

0,862 

2.Mevcut ürünlerin bileĢenleri ve malzemelerindeki üretim 

maliyetinin düĢürülmesi 

0,895 

 

Ürün inovasyonu ölçümü faktörüne ait faktör yükleri 0,525 ile 0,895 arasında 

olduğu belirlenmiĢtir. 

Faktör 4: 

4. faktör altında 9 ifade toplanmıĢ ve bu ifadeler ile yük değerleri ve diğer 

istatistiksel değerler Tablo 15'de gösterilmiĢtir. Bu faktöre ait toplanan ifadelere 

bakıldığında faktörün “Organizasyonel Ġnovasyonu Ölçümü” olarak adlandırılması 

uygun görülmüĢtür. 



 

138 

 

Tablo 15. Organizasyonel İnovasyonu Ölçümü 

FAKTÖR 4: Organizasyonel Ġnovasyonu Ölçümü Faktör Yükü Faktör 

Güvenirliği 

7.Pazarlama ve üretim gibi farklı iĢlevler arasında koordinasyonu 

kolaylaĢtırmak için organizasyon yapısını yenilemek 

0,833 

0,961 

2.Tedarik zinciri yönetim sistemini yenilemek 0,822 

3.Üretim ve kalite yönetim sistemlerini yenilemek 0,795 

8.Proje türü organizasyonunu kolaylaĢtırmak için organizasyon 

yapısını yenilemek 

0,761 

1.Firma faaliyetlerini yenilikçi bir tarzda yürütmek için kullanılan 

usul ve süreçleri yenilemek 

0,760 

6.Ekip çalıĢmasını kolaylaĢtırmak için organizasyon yapısını 

yenilemek 

0,742 

9.Stratejik ortaklıklar ve uzun vadeli iĢ iĢbirliğini kolaylaĢtırmak 

için organizasyon yapısını yenilemek 

0,719 

5.ġirket içi yönetim bilgi sistemini ve bilgi paylaĢımı uygulamasını 

yenilemek 

0,692 

4.Ġnsan kaynakları yönetim sisteminin yenilenmesi 0,671 

Organizasyonel inovasyonu ölçümü faktörüne ait faktör yükleri 0,671 ile 

0,833 arasında olduğu belirlenmiĢtir. 
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Tablo 16.İnovasyon Ölçümünün %27’lik Alt ve Üst Grupları Arasındaki Farklar 

Maddeler  n  ̅ s.s t p 

1 Alt 36 2,11 1,35 -11,02 

 

0,000* 

Üst 36 4,72 0,45 

 2 Alt 36 2,17 1,28 -10,84 

 

0,000* 

Üst 36 4,67 0,53 

 3 Alt 36 2,36 1,25 -10,52 

 

0,000* 

Üst 36 4,69 0,47 

 4 Alt 36 2,17 1,16 -12,51 

 

0,000* 

Üst 36 4,75 0,44 

 5 Alt 36 1,75 0,97 -17,22 

 

0,000* 

Üst 36 4,78 0,42 

 6 Alt 36 2,36 1,10 -11,15 

 

0,000* 

Üst 36 4,64 0,54 

 7 Alt 36 2,42 1,11 -11,98 

 

0,000* 

Üst 36 4,78 0,42 

 8 Alt 36 2,47 1,03 -12,23 

 

0,000* 

Üst 36 4,75 0,44 

 9 Alt 36 2,44 1,16 -10,46 

 

0,000* 

Üst 36 4,67 0,53 

 10 Alt 36 2,28 1,19 -11,55 

 

0,000* 

Üst 36 4,72 0,45 

 11 Alt 36 2,08 1,16 -12,75 

 

0,000* 

Üst 36 4,72 0,45 

 12 Alt 36 2,33 1,07 -12,76 

 

0,000* 

Üst 36 4,78 0,42 

 13 Alt 36 2,53 1,16 -10,76 

 

0,000* 

Üst 36 4,75 0,44 

 14 Alt 36 2,67 1,12 -9,85 

 

0,000* 

Üst 36 4,67 0,48 

 15 Alt 36 2,56 1,18 -10,44 

 

0,000* 

Üst 36 4,75 0,44 

 16 Alt 36 3,03 1,08 -8,15 

 

0,000* 

Üst 36 4,64 0,49 

 17 Alt 36 2,94 1,09 -8,83 

 

0,000* 

Üst 36 4,69 0,47 

 18 Alt 36 2,81 1,09 -9,38 

 

0,000* 

Üst 36 4,67 0,48 

 19 Alt 36 2,47 1,18 -10,65 

 

0,000* 

Üst 36 4,72 0,45 

 20 Alt 36 2,64 1,22 -10,10 

 

0,000* 

Üst 36 4,81 0,40 

 21 Alt 36 2,53 1,28 -9,88 

 

0,000* 

Üst 36 4,75 0,44 

 22 Alt 36 2,69 1,31 -8,96 

 

0,000* 

Üst 36 4,75 0,44 

 23 Alt 36 2,89 1,21 -8,49 

 

0,000* 

Üst 36 4,72 0,45 

 24 Alt 36 2,78 1,22 -8,81 0,000* 

Üst 36 4,72 0,51 

 

Ġnovasyon ölçümü ölçeğinin, ölçtüğü özellik açısından kiĢileri ayırt etmede 

ne kadar yeterli olduğunu belirlemek amacıyla özgün ölçekte toplam puana göre 

belirlenmiĢ alt % 27 ve üst % 27‟lik grup ortalamaları farkına dayalı madde analizi 

yapılmıĢtır. Bu analiz için katılımcıların inovasyon ölçümünden aldıkları puanlar en 
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yüksekten en düĢüğe doğru sıralanmıĢtır. Son olarak araĢtırmaya katılan 

katılımcıların en yüksekten en düĢüğe doğru sıralanmıĢ puanlarına göre üst % 27‟lik 

ve alt % 27‟lik gruplar oluĢturulmuĢtur. Daha sonra üst % 27‟lik grup yüksek 

düzeyde inovasyon düzeyine, alt %27‟li grup düĢük düzeyde inovasyon düzeyi 

olarak nitelendirilmiĢtir. Ölçek aracılığıyla hesaplanan puanlarla, puanlara göre 

belirlenen üst % 27‟lik ve alt % 27‟lik gruplar arasında anlamlı bir fark olup 

olmadığını belirlemek için bağımsız örneklem t-testi yapılmıĢtır ( Tablo 11). Tablo 

11 incelendiğinde, % 27‟lik üst grup ile % 27‟lik alt grup arasında puan ortalamaları 

açısından farkların istatistiksel açıdan anlamlı olduğu görülmüĢtür. (p<0.05)  
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4.5.2. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 

Ġnovasyon ölçümü ölçeğinin alt boyutlarının yer aldığı DFA sonuçları ġekil 

20 ve Tablo 17‟de verilmiĢtir. 

 

Şekil 20. İnovasyon Ölçümü Ölçeğine İlişkin DFA Analizi Sonuçları 
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Tablo 17. İnovasyon Ölçeğine Ait Ölçüm Modelleri Sonucu 

Faktör/Madde StandartlaĢtırılmıĢ 

Yükler 

t-değeri R
2
 

Ürün Ġnovasyonu Ölçümü   

ÜRÜN1 0,93 14,28 0,87 

ÜRÜN2 0,97 15,38 0,94 

ÜRÜN3 0,91 13,68 0,83 

ÜRÜN4 0,78 10,78 0,61 

ÜRÜN5 0,68 8,96 0,47 

Süreç Ġnovasyonu Ölçümü   

SÜREC1 0,91 13,69 0,83 

SÜREC2 0,94 14,51 0,88 

SÜREC3 0,95 14,76 0,90 

SÜREC4 0,95 14,74 0,90 

SÜREC5 0,91 13,71 0,83 

Pazarlama Ġnovasyonu Ölçümü 

PAZAR1 0,85 12,20 0,72 

PAZAR2 0,95 14,65 0,90 

PAZAR3 0,94 14,35 0,88 

PAZAR4 0,86 12,47 0,74 

PAZAR5 0,80 11,17 0,64 

Organizasyonel Ġnovasyonu Ölçümü 

ORG1 0,81 11,33 0,66 

ORG2 0,83 11,73 0,69 

ORG3 0,89 13,09 0,79 

ORG4 0,94 14,44 0,88 

ORG5 0,91 13,61 0,83 

ORG6 0,85 12,22 0,72 

ORG7 0,79 10,89 0,62 

ORG8 0,79 10,82 0,62 

ORG9 0,80 11,02 0,64 

 

Ġnovasyon ölçeğine ait DFA analizi yapılırken ölçeğin alt boyutları URUN= 

Ürün Ġnovasyonu Ölçümü, SUREC= Süreç Ġnovasyonu Ölçümü, PAZAR= 

Pazarlama Ġnovasyonu Ölçümü, ORGANIZA= Organizasyonel Ġnovasyonu Ölçümü 

Ģeklinde isimlendirilmiĢtir. 

Ġnovasyon alt boyutlarından ürün inovasyon ölçümünde 0,97‟lik katsayı ile 

URUN2 "Mevcut ürünlerin bileĢenleri ve malzemelerindeki üretim maliyetinin 

düĢürülmesi " maddesi en etkili değiĢken olarak belirlenirken, süreç inovasyon 

ölçümü boyutu üzerinde 0,95‟lik katsayı ile SUREC3 “Üretim süreçlerinde, 
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tekniklerde, makinelerde ve yazılımlarda çıktı kalitesinin artırılması" ve SUREC 4” 

Teslimat ile ilgili süreçlerde katma değer yaratmayan faaliyetlerin belirlenmesi ve 

ortadan kaldırılması” maddeleri en etkili değiĢken olarak belirlenirken, Pazarlama 

inovasyon ölçümü boyutu üzerinde 0,95‟lik katsayı ile PAZAR2= “Ürünün teslimatı 

ile ilgili lojistik süreçlerini değiĢtirmeden dağıtım kanallarını yenilemek” değiĢkeni 

en etkili değiĢken olarak belirlenirken, Organizasyonel Ġnovasyonu Ölçümü boyutu 

üzerinde 0,94‟lük katsayı ORG4 “Ġnsan kaynakları yönetim sisteminin yenilenmesi” 

değiĢkeni en etkili değiĢken olduğu belirlenmiĢtir. 

Tablo 18. İnovasyon Ölçümü Ölçeği Alt Boyutlarına Ait Ölçüm Sonucu İlişki 

Değerleri 

  Ürün 

Ġnovasyonu 

Ölçümü 

Süreç 

Ġnovasyonu 

Ölçümü 

Pazarlama 

Ġnovasyonu 

Ölçümü 

Organizasyonel 

Ġnovasyonu 

Ölçümü 

Ürün Ġnovasyonu Ölçümü 1    
Süreç Ġnovasyonu Ölçümü 0,64* 1   
Pazarlama Ġnovasyonu 

Ölçümü 
0,71* 0,80* 1  

Organizasyonel 

Ġnovasyonu Ölçümü 
0,57* 0,75* 0,83* 1 

*p<0.05     

 

Tablo 18 incelendiğinde alt boyutlar arasında en yüksek iliĢkinin 

organizasyonel inovasyon ölçümü ile pazarlama inovasyonu ölçümü arasında 

0,83‟lük iliĢki olduğu ve bu iliĢkinin anlamlı olduğu belirlenmiĢtir (p<0.05). 

Organizasyon inovasyon ölçümünde artıĢ olduğunda, pazarlama inovasyonu 

ölçümünde pozitif yönde kuvvetli bir artıĢ olacağı belirlenmiĢtir. (p<0.05, r=0,830) 

ÇalıĢmanın uygulama kısmında kurulan DFA‟lara ait uyum kriterlerinin yer 

aldığı Tablo 19 incelendiğinde Ġnovasyon ölçeğine iliĢkin DFA analizi için uyum 

kriterlerin geneli için kabul edilebilir uyum sınırlar arasında yer aldığını söylemek 

mümkündür. Bu kriterler dıĢında χ2 (243)=1089,07; χ2/sd =4,48 < 5 değeri de model 

uygunluğunun belirlenmesinde kullanılan diğer bir istatistik olup, modelin istatistiki 

açıdan uygun olduğunun diğer bir göstergesidir. 
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Tablo 19. Kurulan İnovasyon Ölçeğinin DFA Modeli İçin Uyum Kriterlerine Ait 

Değerler 

Uyum 

Kriterleri 

Mükemmel 

Uyum 

Kabul Edilebilir 

Uyum 

GeliĢtirilen Ölçeğe 

Ait Değerler 

χ2/sd ≤3 ≤  4,480 

RMSEA 0 < RMSEA <0.05      ≤ RMSEA ≤      0,061 

SRMR   ≤  SRMR <          ≤ SRMR ≤      0,090 

NFI      ≤  NFI ≤         ≤NFI ≤      0,920 

NNFI      ≤  NNFI ≤         ≤NNFI ≤      0,930 

CFI      ≤  CFI ≤         ≤CFI ≤      0,930 

GFI 0.95 ≤  GFI ≤         ≤GFI ≤      0,910 

IFI 0.95 ≤  CFI ≤  1 0.90 ≤IFI ≤ 0.95 0,930 

RFI 0.95 ≤  RFI ≤  1 0.90 ≤RFI ≤ 0.95 0,910 

AGFI      ≤  AGFI ≤         ≤ AGFI ≤      0,900 

    Kaynak: (Schermelleh-Engel vd., 2003) 

Tablo 19 incelendiğinde, inovasyon ölçeğine ait χ2/sd, (RMSEA, SRMR, NFI, 

NNFI, GFI, AGFI, IFI, RFI)
14

 değerlerin kabul edilebilir uyum kriterleri içerisinde 

olduğu belirlenmiĢtir.  

                                                 

14
 (RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation, SRMR:  Standardized Root Mean 

Square Residual, GFI: Goodness of Fit Index, AGFI: AdjustedGoodness of Fit Index) 
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Tablo 20. Performans Ölçümü Ölçeğine İlişkin Faktör ve Güvenirlik Analizleri 

Sonuçları 

Maddeler Öğe 
Silindiğinde 

Ölçek 
Ortalması 

Öğe 
Silindiğinde 

Varyans 
Ortalaması 

Düzeltilmiş 
Madde- 
Toplam 

Korelasyon 

Öğe 
Silindiğinde 
Cronbach's 

Alpha 

1.Rakiplerden önce pazara yeni ürün ve 

hizmetler sunma becerisi 

63,44 172,37 0,88 0,97 

2.Mevcut ürün portföyünde yeni ürün yüzdesi 63,47 170,85 0,91 0,97 

3.Yeni ürün ve hizmet projelerinin sayısı 63,49 170,66 0,91 0,97 

4.ĠĢ süreçleri ve yöntemleri için sunulan 

yenilikler 

63,46 170,89 0,91 0,97 

5.Yeni ürünlerin ve hizmetlerin kalitesi 

tanıtıldı 

63,49 171,07 0,87 0,97 

6.Fikri mülkiyet koruması altındaki inovasyon 

sayısı 

63,97 169,85 0,72 0,98 

7.Ġdari sistemi ve firma aklını firmanın çevre 

koĢullarına uygun olarak yenilemek 

63,41 174,42 0,76 0,97 

8.Uygunluk kalitesi 63,30 180,03 0,83 0,97 

9.Üretim maliyeti 63,30 180,61 0,82 0,97 

10.Üretim (hacim) esnekliği 63,24 179,95 0,81 0,97 

11.Üretim ve teslim hızı 63,17 178,59 0,86 0,97 

12.MüĢteri memnuniyeti 63,01 181,52 0,74 0,97 

13.Toplam satıĢ 63,20 178,40 0,81 0,97 

14.Pazar Payı 63,26 179,28 0,76 0,97 

15.SatıĢ getirisi (kâr / toplam satıĢ) 63,24 179,96 0,80 0,97 

16.Aktif kârlılığı (kar / toplam aktifler) 63,22 179,71 0,84 0,97 

17.Firmanın genel karlılığı 63,22 179,58 0,82 0,97 

18.Yatırımlar hariç nakit akıĢı 63,23 179,98 0,81 0,97 

Cronbach's Alpha= 0,974 

 

Tablo 17‟de bulunan performans ölçümü ölçeğine iliĢkin madde analizi 

sonuçları incelendiğinde, bir maddenin diğer maddelerle olan iliĢkisinin 0,30'un 

altında olmaması gerektiğinden, performans ölçümü ölçeğinde bir maddenin diğer 

maddelerle iliĢkisi 0,30'un altında olan madde olmadığından ölçekten madde 

çıkarımına gerek olmadığı belirlenmiĢtir. 18 maddelik ölçeğin genel güvenirlik 

düzeyinin yüksek seviyede olduğu belirlenmiĢtir (Cronbach's Alpha= 0,974 
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Tablo 21. Performans Ölçeğinin Madde-Toplam Puan Korelasyonu Değerleri 

 Maddeler r p Maddeler r p 

1 0,893 0,000** 10 0,832 0,000** 

2 0,925 0,000**  11 0,871 0,000** 

3 0,919 0,000**  12 0,765 0,000** 

4 0,924 0,000**  13 0,831 0,000** 

5 0,886 0,000**  14 0,782 0,000** 

6 0,761 0,000**  15 0,822 0,000** 

7 0,793 0,000**  16 0,853 0,000** 

8 0,847 0,000**  17 0,84 0,000** 

9 0,841 0,000**  18 0,828 0,000** 

**p<0.01      

 

Performans ölçeği madde-toplam korelasyonu değerleri incelendiğinde ( 

Tablo 18) ölçekte bulunan 18 maddenin madde-toplam puan korelasyonunun p<0,01 

önem düzeyinde anlamlı bulunduğu ve maddelerin toplam korelasyon değerlerinin 

,761 ile ,925 arasında değiĢtiği belirlenmiĢtir. Bu bulgular ölçekte kalan maddelerin 

sorunlu olmadığını göstermektedir. 

Tablo 22. İnovasyon Ölçeğine İlişkin KMO ve Bartlett Testi Sonucu  

Kaiser-Meyer-Olkin Testi (KMO) 0,933 

Bartlett's Testi Ki-kare 3718,61 

Sd 153 

p. 0,000 

 

Tablo 19 incelendiğinde, KMO katsayısının 0,933 olduğu ve Bartlett's testi 

sonucunun ise p<0,01 önem düzeyinde anlamlı olduğu belirlenmiĢtir. Bu bulgular 

örneklem büyüklüğünün faktör analizi yapılması için uygun olduğunu 

göstermektedir. 

Bu bulgulara dayanarak 18 maddelik performans ölçeğinin açıklayıcı faktör 

analizi olarak temel bileĢenler yöntemi ve varimax döndürmesi uygulanmıĢtır. 18 

maddelik ölçekte faktör analizi sonucu toplam varyansın %78,966‟sını açıklayan ve 

öz değerleri 1‟in üzerinde olan 2 faktörlü bir yapı ortaya çıktığı belirlenmiĢtir. (Tablo 

15) 
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Scree plot test grafiği incelendiğinde faktör sayısının 2 ile sınırlandırılmasının 

yeterli olduğu görülmektedir. Varimax döndürme yöntemi sonrası maddelerin 

faktörlere göre dağılımları incelendiğinde tüm maddelerin faktör yapıları bakımından 

mantıksal bütünlük sağladığı görülmüĢtür. 

 

Şekil 21. Performans Ölçeği Scree Plot Test Sonucu 
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Tablo 23. Performans Ölçümü Ölçeğine İlişkin Faktör Analizi Sonuçları 

B
il

eĢ
e
n

le
r
 

BaĢlangıç Öz değerleri Yüklerin Kareler Toplamı Döndürme Sonrası 

Yüklerin Kareler Toplamı 

T
o

p
la

m
 

V
ar

y
an

sl
ar

ın
 %

 

Y
ığ

m
al

ı 
%

 

T
o

p
la

m
 

V
ar

y
an

sl
ar

ın
 %

 

Y
ığ

m
al

ı 
%

 

T
o

p
la

m
 

V
ar

y
an

sl
ar

ın
 %

 Yığmalı 

% 

1 12,94 71,887 71,887 12,94 71,887 71,887 7,735 42,972 42,972 

2 1,274 7,078 78,966 1,274 7,078 78,966 6,479 35,994 78,966 

. . .        

. . .        

. . .              

. . .              

. . .              

. . .              

. . .              

. . .              

18 0,014 0,077 100,000             

 

Tablo 20‟de görüldüğü gibi 18 maddelik performans ölçümü ölçeğinin 2 

faktörlü bir yapıda çıktığı ve 2 faktör toplam varyansın %78,966‟sını açıkladığı 

görülmektedir. Birinci faktör toplam varyansın %42,972‟sini, ikinci faktörün toplam 

varyansın %35,994‟ünü açıkladığı belirlenmiĢtir. 
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Tablo 24. Performans Ölçümü Ölçeğine İlişkin Faktör Yapısına Göre Dağılımı  

Maddeler Faktörler 

1 2 

12.MüĢteri memnuniyeti 0,710 
 

18.Yatırımlar hariç nakit akıĢı 0,738 
 

8.Uygunluk kalitesi 0,744 
 

11.Üretim ve teslim hızı 0,754 
 

9.Üretim maliyeti 0,767 
 

14.Pazar Payı 0,776 
 

13.Toplam satıĢ 0,777 
 

17.Firmanın genel karlılığı 0,780 
 

10.Üretim (hacim) esnekliği 0,781 
 

15.SatıĢ getirisi (kâr / toplam satıĢ) 0,800 
 

16.Aktif kârlılığı (kar / toplam aktifler) 0,818 
 

7.Ġdari sistemi ve firma aklını firmanın çevre koĢullarına uygun 

olarak yenilemek  
0,715 

6.Fikri mülkiyet koruması altındaki inovasyon sayısı 
 

0,728 

1.Rakiplerden önce pazara yeni ürün ve hizmetler sunma becerisi 
 

0,809 

4.ĠĢ süreçleri ve yöntemleri için sunulan yenilikler 
 

0,856 

2.Mevcut ürün portföyünde yeni ürün yüzdesi 
 

0,862 

3.Yeni ürün ve hizmet projelerinin sayısı 
 

0,864 

5.Yeni ürünlerin ve hizmetlerin kalitesi tanıtıldı 
 

0,868 

 

Faktör yüklerine göre maddelerin toplandıkları faktörlerdeki yüklerin 

birbirine uzaklığının en az %10 olması eğer %10‟un altında olan maddeler 

olmadığından faktör analizi sonucuna göre madde çıkarımı yapılmasına gerek 

duyulmamıĢtır. Faktörlerin içsel tutarlılıklarının hesaplanmasında, Cronbach Alpha 

değeri kullanılmıĢtır. Cronbach alpha değerinin 0.70‟in üzerinde olması 

güvenirliğinin yeterli düzeyde olduğu anlamına gelmektedir. 

Faktörler incelendiğinde; 

Faktör 1: 

1. faktör altında 11 ifade toplanmıĢ ve bu ifadeler ile yük değerleri ve diğer 

istatistiksel değerler Tablo 17'de gösterilmiĢtir. Bu faktöre ait toplanan maddeler 
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incelendiğinde faktörün “Pazar Ürünlerinin Finansal Performansı” olarak 

adlandırılması uygun görülmüĢtür. 

Tablo 25.Pazar Ürünlerinin Finansal Performansı 

FAKTÖR 1: Pazar Ürünlerinin Finansal Performansı Faktör Yükü Faktör 

Güvenirliği 

12.MüĢteri memnuniyeti 0,710 

0,967 

18.Yatırımlar hariç nakit akıĢı 0,738 

8.Uygunluk kalitesi 0,744 

11.Üretim ve teslim hızı 0,754 

9.Üretim maliyeti 0,767 

14.Pazar Payı 0,776 

13.Toplam satıĢ 0,777 

17.Firmanın genel karlılığı 0,780 

10.Üretim (hacim) esnekliği 0,781 

15.SatıĢ getirisi (kâr / toplam satıĢ) 0,800 

16.Aktif kârlılığı (kar / toplam aktifler) 0,818 

 

Pazar ürünlerinin finansal performansı faktörüne ait faktör yükleri 0,710 ile 

0,818 arasında olduğu belirlenmiĢtir. 

Faktör 2: 

2. faktör altında 7 ifade toplanmıĢ ve bu ifadeler ile yük değerleri ve diğer 

istatistiksel değerler Tablo 18'de gösterilmiĢtir. Bu faktöre ait toplanan maddeler 

incelendiğinde faktör “Ġnovatif Performans Ölçümü” olarak adlandırılmıĢtır. 

Tablo 26. İnovatif Performans Ölçümü  

FAKTÖR 2: Ġnovatif Performans Ölçümü  Faktör Yükü Faktör 

Güvenirliği 

7.Ġdari sistemi ve firma aklını firmanın çevre koĢullarına uygun 

olarak yenilemek 

0,715 

0,965 

6.Fikri mülkiyet koruması altındaki inovasyon sayısı 0,728 

1.Rakiplerden önce pazara yeni ürün ve hizmetler sunma becerisi 0,809 

4.ĠĢ süreçleri ve yöntemleri için sunulan yenilikler 0,856 

2.Mevcut ürün portföyünde yeni ürün yüzdesi 0,862 

3.Yeni ürün ve hizmet projelerinin sayısı 0,864 

5.Yeni ürünlerin ve hizmetlerin kalitesi tanıtıldı 0,868 

 

Ġnovatif Performans ölçümü faktörüne ait faktör yükleri 0,715 ile 0,868 

arasında olduğu belirlenmiĢtir. 
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Tablo 27.İnovatif Performans Ölçümünün %27’lik Alt ve Üst Grupları Arasındaki 

Farklar 

Maddeler  n  ̅ s.s t p 

1 Alt 36 2,33 0,83 -12,64 

 

0,000* 

Üst 36 4,50 0,61 

 2 Alt 36 2,28 0,81 -12,76 

 

0,000* 

Üst 36 4,50 0,65 

 3 Alt 36 2,25 0,84 -13,00 

 

0,000* 

Üst 36 4,50 0,61 

 4 Alt 36 2,28 0,85 -13,28 

 

0,000* 

Üst 36 4,53 0,56 

 5 Alt 36 2,33 0,93 -11,22 

 

0,000* 

Üst 36 4,50 0,70 

 6 Alt 36 1,78 1,02 -10,74 

 

0,000* 

Üst 36 4,31 0,98 

 7 Alt 36 2,58 1,11 -8,17 

 

0,000* 

Üst 36 4,42 0,77 

 8 Alt 36 3,06 0,71 -9,36 

 

0,000* 

Üst 36 4,47 0,56 

 9 Alt 36 3,06 0,67 -9,53 

 

0,000* 

Üst 36 4,44 0,56 

 10 Alt 36 3,11 0,75 -8,92 

 

0,000* 

Üst 36 4,50 0,56 

 11 Alt 36 3,06 0,71 -9,73 

 

0,000* 

Üst 36 4,53 0,56 

 12 Alt 36 3,36 0,76 -8,89 

 

0,000* 

Üst 36 4,72 0,51 

 13 Alt 36 3,03 0,77 -9,61 

 

0,000* 

Üst 36 4,56 0,56 

 14 Alt 36 3,00 0,86 -8,37 

 

0,000* 

Üst 36 4,47 0,61 

 15 Alt 36 3,03 0,81 -8,25 

 

0,000* 

Üst 36 4,42 0,60 

 16 Alt 36 3,08 0,77 -8,09 

 

0,000* 

Üst 36 4,44 0,65 

 17 Alt 36 3,08 0,69 -8,59 

 

0,000* 

Üst 36 4,44 0,65 

 18 Alt 36 3,00 0,76 -8,25 0,000* 

Üst 36 4,36 0,64 

 

Ġnovatif Performans ölçeğinin ölçek aracılığıyla hesaplanan puanlara göre 

belirlenen üst % 27‟lik ve alt % 27‟lik gruplar arasında anlamlı bir fark olup 

olmadığını belirlemek için bağımsız örneklem t-testi yapılmıĢtır ( Tablo 19). Tablo 

19 incelendiğinde, % 27‟lik üst grup ile % 27‟lik alt grup arasında puan ortalamaları 

açısından farkların istatistiksel açıdan anlamlı olduğu görülmüĢtür. (p<0.05)  
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4.5.3. Ġnovatif Performans Ölçeğine Dfa Sonuçları 

Ġnovatif Performans Ölçeğinin Alt Boyutlarının Yer Aldığı DFA Analizi 

Sonuçları ġekil 4 ve Tablo 23‟de verilmiĢtir. 

 

 

Şekil 22. İnovatif Performans Ölçeğine İlişkin DFA Analizi Sonuçları 
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Tablo 28. İnovatif Performans Ölçeğine Ait Ölçün Modelleri Sonucu 

Faktör/Madde StandartlaĢtırılmıĢ Yükler t-

değeri 

R
2
 

Ġnovatif Performans Ölçümü   

INOV1 0,95 14,71 0,87 

INOV2 0,99 16,01 0,94 

INOV3 0,99 16,05 0,83 

INOV4 0,97 15,53 0,61 

INOV5 0,92 14,00 0,47 

INOV6 0,72 9,64 0,83 

INOV7 0,74 10,11 0,88 

Pazar Ürünlerinin Finansal Performansı 

FINANS1 0,86 12,37 0,74 

FINANS2 0,88 12,87 0,77 

FINANS3 0,86 12,41 0,74 

FINANS4 0,89 13,06 0,79 

FINANS5 0,77 10,42 0,59 

FINANS6 0,83 11,8 0,69 

FINANS7 0,79 10,8 0,62 

FINANS8 0,85 12,2 0,72 

FINANS9 0,89 13,05 0,79 

FINANS10 0,87 12,63 0,76 

FINANS11 0,86 12,37 0,74 

 

Ġnovatif performans ölçeğine ait DFA analizi yapılırken ölçeğin alt boyutları 

PERFORMA= Ġnovatif Performans Ölçümü, FINANS= Pazar Ürünlerinin Finansal 

Performans Ģeklinde isimlendirilmiĢtir. 

Ġnovatif performans alt boyutlarından inovaktif performans ölçümünde 

0,99‟luk katsayı ile INOV2 " Mevcut ürün portföyünde yeni ürün yüzdesi " maddesi 

ve INOV3 “Yeni ürün ve hizmet projelerinin sayısı” maddesinin en etkili değiĢken 

olarak belirlenirken, Pazar ürünlerinin finansal performansı boyutu üzerinde 0,89‟luk 

katsayı FINANS4 “Üretim ve teslim hızı” değiĢkeni ve FINANS9 “Aktif kârlılığı 

(kar / toplam aktifler) ” maddeleri en etkili değiĢken olduğu belirlenmiĢtir.  
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Tablo 29. İnovatif Performans Ölçeği Alt Boyutlarına Ait Ölçüm Sonucu İlişki 

Değerleri 

  Ġnovatif Performans Ölçümü Pazar Ürünlerinin Finansal Performansı 

Ġnovatif Performans 

Ölçümü 
1  

Pazar Ürünlerinin 

Finansal Performansı 
0,83* 1 

*p<0.05   
 

Tablo 29 incelendiğinde inovatif performans ölçümü ile Pazar ürünlerinin 

finansal performans arasındaki 0,83‟lük bir iliĢkinin olduğu belirlenmiĢtir (p<0.05). 

Ġnovatif performans ölücümün de artıĢ olduğunda, Pazar ürünlerinin finansal 

performansında pozitif yönde kuvetli bir artıĢ olacağı belirlenmiĢtir. (p<0.05, 

r=0,830) 

ÇalıĢmanın uygulama kısmında kurulan DFA‟lara ait uyum kriterlerinin yer 

aldığı Tablo 30 incelendiğinde Ġnovasyon performansa iliĢkin DFA analizi için uyum 

kriterlerin geneli için kabul edilebilir uyum sınırlar arasında yer aldığını söylemek 

mümkündür. Bu kriterler dıĢında χ2 (130)=501,94; χ2/sd =3,86 < 5 değeri de model 

uygunluğunun belirlenmesinde kullanılan diğer bir istatistik olup, modelin istatistiki 

açıdan uygun olduğunun diğer bir göstergesidir. 

Tablo 30. Kurulan İnovatif Performansa Ait DFA Modeli İçin Uyum Kriterlerine Ait 

Değerler. 

Uyum 

Kriterleri 

Mükemmel 

Uyum 

Kabul Edilebilir 

Uyum 

GeliĢtirilen Ölçeğe 

Ait Değerler 

χ2/sd ≤3 ≤  3,86 

RMSEA 0 < RMSEA <0.05      ≤ RMSEA ≤      0,046 

SRMR 0 ≤  SRMR <          ≤ SRMR ≤      0,047 

NFI      ≤  NFI ≤         ≤NFI ≤      0,950 

NNFI      ≤  NNFI ≤         ≤NNFI ≤      0,960 

CFI      ≤  CFI ≤         ≤CFI ≤      0,970 

GFI      ≤  GFI ≤         ≤GFI ≤      0,920 

IFI 0.95 ≤  CFI ≤  1 0.90 ≤IFI ≤ 0.95 0,970 

RFI 0.95 ≤  RFI ≤  1 0.90 ≤RFI ≤ 0.95 0,950 

AGFI      ≤  AGFI ≤         ≤ AGFI ≤      0,920 

    Kaynak: (Schermelleh-Engel vd., 2003). 
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Tablo 30 incelendiğinde, inovasyon ölçeğine ait χ2/sd, RMSEA, SRMR, NFI, 

NNFI, GFI, AGFI, IFI, RFI değerlerin kabul edilebilir uyum kriterleri içerisinde 

olduğu belirlenmiĢtir. 

4.6.AraĢtırma Modeli Ve Hipotezler 

Ġnovasyonun firma performansı üzerine etkisinin belirlenmesi için kurulan 

yapısal eĢitlik modellemesine ait sonuçlar ġekil 5 ve Tablo 26‟da verilmiĢtir. 

Ġnovasyon ölçümünü belirleyen değiĢkenlerin firma performansı üzerindeki etkisini 

gözlemlemek için tasarlanan alternatif araĢtırma hipotezleri aĢağıdaki gibi 

oluĢturulmuĢtur. 

 H1:  Ürün Ġnovasyonu firma performansı üzerinde pozitif etkiye sahiptir. 

 H2:  Süreç Ġnovasyonu firma performansı üzerinde pozitif etkiye sahiptir. 

 H3: Pazarlama Ġnovasyonu firma performansı üzerinde pozitif etkiye sahiptir. 

 H4: Organizasyonel Ġnovasyon firma performansı üzerinde pozitif etkiye 

sahiptir. 

ġekil 5‟de kurulan model için, Tablo 27 de görüleceği üzere inovasyon 

ölçümü alt boyutlarından, pazarlama inovasyon ölçümleri ile organizasyonel 

inovasyon ölçümlerinin firma performansı üzerinde etkisine ait kurulan hipotezler 

istatistiksel açıdan %95 güvenirlilikle anlamlı bulunmuĢtur.  
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Şekil 23. Hipoteze Ait Yem Modeli Sonucu 
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Tablo 31. Kurulan YEM Modeline Ait Uyum Kriterlerine Ait Değerler 

Uyum 

Kriterleri 

Mükemmel 

Uyum 

Kabul Edilebilir 

Uyum 

GeliĢtirilen Ölçeğe 

Ait Değerler 

χ2/sd ≤3 ≤  3,800 

RMSEA 0 < RMSEA <0.05      ≤ RMSEA ≤      0,045 

SRMR   ≤  SRMR <          ≤ SRMR ≤      0,095 

NFI      ≤  NFI ≤         ≤NFI ≤      0,940 

NNFI      ≤  NNFI ≤         ≤NNFI ≤      0,950 

CFI      ≤  CFI ≤         ≤CFI ≤      0,950 

GFI      ≤  GFI ≤         ≤GFI ≤      0,980 

IFI 0.95 ≤  CFI ≤  1 0.90 ≤IFI ≤ 0.95 0,950 

RFI 0.95 ≤  RFI ≤  1 0.90 ≤RFI ≤ 0.95 0,930 

AGFI      ≤  AGFI ≤         ≤ AGFI ≤      0,930 

    Kaynak: (Schermelleh-Engel vd., 2003). 

Tablo 26 incelendiğinde, kurulan modele ait χ2/sd, RMSEA, SRMR, NFI, 

NNFI, GFI, AGFI, IFI, RFI değerlerin kabul edilebilir uyum kriterleri içerisinde 

olduğu belirlenmiĢ ve model uyum kriterlerine uygun olduğu için kabul edilebilir 

seviyede olduğu belirlenmiĢtir. 

4.7.AraĢtırma Bulguları ve TartıĢma 

Tablo 32. Kurulan Modele Ait Standartlaştırılmış Parametre Tahminleri, T 

İstatistikleri Ve Hipotezler  

Hipotezler Yollar 

StandartlaĢtırılmıĢ 

Parametre 

Tahminleri 

t 

istatistiği 
Sonuç 

H1 (URUN)     (INO_PERF) 0,10 1,52 Desteklenmedi 

H2 (SUREC)     (INO_PERF) -0,01 -0,10 Desteklenmedi 

H3 (PAZAR)     (INO_PERF) 0,48 4,20 Desteklendi 

H4 (ORGANIZA)     (INO_PERF) 0,38 4,22 Desteklendi 

 

 

Tablo 32 incelendiğinde ürün inovasyon ölçümünün ve süreç inovasyon 

ölçümünün firma performansı üzerindeki etkisine ait kurulan hipotezler istatistiksel 

açıdan doğrulanmadığı belirlenmiĢtir. 
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Pazar inovasyon ölçümü ve organizasyonel inovasyon ölçümünün firma 

performansı üzerindeki etkisine ait kurulan hipotezlerin istatistiksel açıdan 

doğrulandığı belirlenmiĢtir. 

Kurulan Yem modeline ait regresyon modeli sonucu aĢağıda verilmiĢtir. 

Firma Performansı =0,48*Pazar inovasyon ölçümü+0,38*organizasyonel 

inovasyon ölçümü 

Kurulan model incelendiğinde, pazarlama inovasyon ölçümünde bir birimlik 

artıĢın firma performansına pozitif yönde 0,48‟lik bir etkisi olacağı, organizasyonel 

inovasyon ölçümündeki bir birimli artıĢın firma performansını pozitif yönde 0.38‟lik 

bir etkisi olacağı, belirlenmiĢtir. 

5. TARTIġMA 

Bu baĢlık altında, araĢtırma bulguları literatürdeki araĢtırma sonuçları ile 

karĢılaĢtırılmıĢ ve bulgulara iliĢkin yorumlara yer verilmiĢtir. ÇalıĢmanın bu kısmı 

karıĢıklığı önlemek ve bilgi akıĢını düzenli bir biçimde aktarabilmek amacıyla farklı 

baĢlıklar altında toplanmıĢtır. ÇalıĢmanın temel değiĢkenleri inovasyon ve firma 

performansıdır. AraĢtırma bulguları, çalısmanın temel değiĢkenleri ve bu 

değiĢkenlerin alt boyutlarının tamamı arasında anlamlı ve pozitif yönlü iliĢkiler 

olduğunu göstermektedir. Ayrıca inovasyon ile firma performansının alt boyutları 

arasındaki iliĢkide bütün inovasyon türleri aracı rolü üstlendiği bulgusuna 

ulaĢılmıĢtır. Böylesi bir sonuca ulaĢılmasının ana sebebi, araĢtırmada seçilen 

örneklem çerçevesinden kaynaklandığı Ģeklinde yorumlanabilir. Daha önceki 

bölümlerde de vurgulandığı gibi araĢtırmanın örneklem çerçevesini BIST‟te kayıtlı 

imalat sanayinde kayıtlı 182 firma oluĢturmaktadır. Bu firmalar faaliyette 

bulundukları sektörlerde öncü konumda bulunan, profesyonel yönetim anlayıĢına 

sahip, çağın gerektirdiği değiĢimleri gerçekleĢtirmeye çalıĢan, öğrenme, ar-ge ve 

inovasyonun rekabet yarıĢındaki önemini kavramıĢ firmalardır. Dolayısıyla böyle bir 

örneklem üzerinde gerçekleĢtirilen bu araĢtırmada, böylesi sonuçlara ulaĢmak doğal 

olarak karĢılanabilir. 

ÇalıĢma kapsamında ele alınan inovasyon ölçümünde temele teĢkil eden ürün 

inovasyonu, süreç inovasyonu, organizasyonel inovasyonu ve pazar inovasyonu ile 
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firma performansının boyutları olan piyasa inovatif, üretim performansı, finansal 

performans ve pazarlama performansı arasında anlamlı ve pozitif yönlü iliĢkilerin 

bulunduğu yapılan analizler sonucunda görülmüĢtür. UlaĢılan bu sonuçlar, literatür 

taramasında sunulan pek çok araĢtırma sonucu ile desteklenmektedir. 

Bulgu ve analizler sonucunda ulaĢılan inovasyon ile firma performansı 

arasındaki pozitif yönlü bu iliĢki, inovasyonların taĢımakta olduğu Ģu potansiyellerle 

açıklanabilir: Ġnovasyon yaratma sürecinde firmalar, çevresel değiĢimlere uyum 

sağlama konusunda esneklik kazanmakta ve temel yeteneklerini 

geliĢtirebilmektedirler. Ayrıca yeni ürün, süreç ve uygulamalar yaratma yoluyla 

oluĢturulan inovasyonlar, firmaların rekabetçi konumlarını güçlendirmektedir. Bu 

rekabetçi konum, rakiplere karĢı savunulabildiği taktirde, yenilikçi firmalar, 

kendilerini üst düzey performansa taĢıyacak olan birçok avantajı rakiplerine nazaran 

daha kısa sürede yakalayabileceklerdir.
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6. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Firmalar iktisadi yaĢamlarını sürdürülebilir kılmak için birtakım hedeflere 

ulaĢma amacını güderek kurulurlar. Fakat bu süreçte firmaların amaçlarına ulaĢmak 

için seçtikleri yollar birbirlerinden farklı farklı olabilmektedir. Bu da performans 

düzeylerinde ortaya farklı tabloların çıkmasına ön ayak olmaktadır. Bir firmanın 

performans düzeyini; yönetim felsefesi, insan gücü kalitesi, çevresi, strateji haritası, 

inovasyona bakıĢı, müĢteriye verilen değer, standartları yakalama düzeyi vb. gibi 

sayısız faktör doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir.  

Bu çalıĢmayla, Türk sermaye sisteminde faaliyet gösteren 182 imalatçı 

firmanın örneklemini kullanarak inovasyonun firma performansı üzerine etkisini 

rapor etmek çalıĢmanın nihai hedefidir. Ġnovasyon ve firma performansı değiĢkenleri 

temel kabul edilerek birbirleri üzerindeki iliĢkileri belirlenen teorik model vasıtasıyla 

ampirik olarak testi yapılmıĢtır. ÇalıĢma sadece inovasyonun farklı firma 

performanslarını nasıl etkilediğini açıklamakla kalmamakta, aynı zamanda inovasyon 

performansının, inovasyon türleri ve performans yönleri arasında bir aracı rol 

oynadığını da göstermektedir.  

Bulgular, imalat sanayinde faaliyet gösteren firmalarda gerçekleĢtirilen 

inovasyonların, firma performansı üzerinde olumlu ve anlamlı etkileri olduğunu 

desteklemektedir. Ġnovasyon ölçeğindeki inovasyon kalemlerinin kendi aralarında da 

etkileĢimin olduğu yapılan analizlerle de ortaya konmuĢtur. Böylece, H3 ve H4 

hipotezleri desteklenmektedir. Ancak, ürün inovasyonları ve inovatif firma 

performansı (H1) ile süreç inovasyonları ve inovatif firma performansı (H2) 

arasındaki iliĢki, bu öğeler arasında anlamlı pozitif korelasyon olmasına rağmen, 

anlamlı bulunmamıĢtır. Bunun sebebi yol analizinde diğer tüm değiĢkenlerin 

kullanılmasından dolayı korelasyon analizi ile gözlemlenen değiĢkenlerle iliĢkiler 

doğrudan olmayı bırakmakta ve desteklenmeyecek olan hipotezleri yönlendiren bir 

aracılık yapısına dönüĢmektedir. Hatta anlamlı bulunmayan hipotezler tek tek ele 

alındığında hipotezin kabul edilebilir sınırlara geçtiği gözlenmektedir. Öte yandan, 

objektif firma verileri dikkate alındığında, inovatif firmaların daha yüksek pazar 
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payı, toplam satıĢ ve ihracat hacmine sahip olduğu görülmektedir. Bu pazar ve 

finansal kriterler için, inovasyonun tüm bileĢenlerinde anlamlı ve olumlu rol 

oynamaktadırlar.  

Ayrıca gerçekleĢtirilen korelasyon analizi neticeleri, inovasyon ile firma 

performansının farklı boyutları arasında da anlamlı ve pozitif yönlü iliĢkiler 

bulunduğunu gün yüzüne çıkarmaktadır. Ġnovasyon ile firma performansı özelinde 

gözlemlenen bu iliĢki (Atalay vd., 2013), (Gunday vd., 2011), (Biçkes, 2011), (Eren 

vd., 2010), (Grawe vd., 2009), (Matzler vd., 2008), (Zehir ve ÖzĢahin, 2007), 

(Shergill ve Nargundkar, 2005) ve (Cainelli vd., 2004) gibi pek çok araĢtırma 

sonuçlarıyla desteklenmektedir. Bu bağlamda, inovasyon ölçümünde yüksek skor 

üreten firmalar, inovasyon ölçümünde düĢük skor üreten firmalara nispetle daha üst 

düzey performans ürettikleri rahatlıkla ifade edilebilir.  

Bu bulgular, çalıĢma için düĢünülen kavramsal modeli teyit ederek, çeĢitli 

yönetimsel çıkarımlar sunmaktadır. Birincisi, Ģirketlerin yöneticileri, sürdürülebilir 

rekabet gücüne ulaĢmak için önemli araçlar olduklarından, yeniliklere daha fazla 

önem vermelidir. GeliĢtirilmiĢ inovatif performans, yeniliklerin uygulanması 

derecesine bağlıdır. Ġnovasyon yeteneklerini geliĢtirmek için kaynaklara sahip olan 

firmalar, yüksek düzeyde inovasyon faaliyetlerini teĢvik edip uygularlarsa, üretim ve 

pazar performanslarında daha önemli bir iyileĢme bekleyebilirler. SatıĢ, ihracat ve 

pazar payı gibi piyasa performans göstergelerinin, gerçekleĢtirilen inovasyon 

türleriyle desteklendiği de görülmektedir. 

Tüm inovasyon tiplerinin birini diğerinden ayırmadan firma performansıyla 

ile mükemmel denebilecek uyum değerlerinin yakalanması firmalara adeta mesaj 

niteliğindedir. Bu nedenlerle, yöneticiler yenilikçi yeteneklere daha fazla yatırım 

yapmalı ve her türden yeniliği tanıtmak için yeni giriĢimleri desteklemelidir. 

Bulgular, inovasyon stratejisinin, firma performansının önemli bir temel itici gücü 

olduğu gerçeğini desteklemektedir ve iĢ hayatının ayrılmaz bir parçası olarak 

geliĢtirilmeli ve yürütülmelidir. Yöneticiler, operasyonel performanslarını artırmak 

için yenilikleri tanımalı ve yönetmelidir. Ġnovasyonların doğasını tam olarak 

anlayabilmek, firmaların pazar, üretim ve teknoloji stratejilerini 



 

162 

 

önceliklendirmelerine yardımcı olacak ve uygun olan bir sonraki eylem planına ön 

ayak olacaktır. 

AraĢtırma neticeleri referans alınarak, çalıĢmanda iĢin mutfağında yer alan 

tüm uygulayıcılara dönük önerileri Ģöyle ifade edebiliriz: 

• Rekabetin vazgeçilmez doğası iyi kavranılmalıdır. Bu da firmaların bilgiyi 

en büyük güç kabul ederek, çalıĢanların eğitimlerini, geliĢimlerini inovasyon odaklı 

bir yönetim anlayıĢıyla sürdürmek hususunda gereken özen gösterilmelidir. 

• BaĢarı değerlendirme sistemi yeniden düzenlenmelidir. Firmaya katkı sunan 

çalıĢanlar tek düze satıĢ hacminde yakaladıkları artıĢ endeksli bir prim anlayıĢı revize 

etmelidir. Fikir geliĢtiren, yenilik üretip bunu ticarileĢtiren, paylaĢımcılık ruhuyla 

hareket eden gibi özelliklere haiz çalıĢanlar,  ödüllendirme mekanizmasında ve firma 

kariyer basamakları belirlenirken önemli artılar kazandıran hususlar olarak 

belirlenmelidir. 

• Rekabette bilgiye önce ulaĢma, rekabetin neden olduğu birçok tahribata 

karĢı kalkan görevi görmektedir. Bilgiye ulaĢmada yaĢanan olumsuzluklar doğru ve 

etkin belirlenerek bu olumsuzlukların giderilmesi sağlanmalıdır. 

• ÇalıĢanların temininde insan kaynakları departmanı yenilikçi düĢünen, 

paylaĢımcı ruha sahip, inovasyon odaklı çalıĢama anlayıĢıyla bütünleĢmiĢ bireyler 

belirlenen doğru kıstaslarla firmaya kazandırılmalıdır. Burada sadece baĢvuran 

kiĢilerin mezuniyet derecesi, bildiği dil sayısı gibi genel kriterler çerçevesinde 

yapılan değerlendirilmelerin uzun vadede inovasyon iklimli bir kültürün oluĢmasında 

bir zaman kaybı yaĢatacağı göz ardı edilmemelidir. 

• Potansiyel yaratıcı gücün, yeni fikirlerin, kolektif aklın, paylaĢımcı ve 

katılımcı bir yapının ortaya çıkabilmesi için katı hiyerarĢi ve merkezilikten uzak 

esnek bir örgüt yapısı yaratılmalıdır. 

• Ar-Ge firmaların olmazsa olmazı kabul edilmelidir. Bu sayede bu 

departmana doğrudan veya dolaylı hizmeti bulunan tüm taraflara yeterince 

finansman sağlanmalıdır. ÇalıĢanlar baĢta olmak üzere kaynak dağılımı sağlanırken 
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Ar-Ge kültürünün tüm firmaya yayılması sağlanmalıdır. Ġhtiyaç duyulan fiziki 

altyapı, zaman gibi ihtiyaç duyulan ortam sağlanmalıdır. 

• Ödül ve ceza sistemi yazılırken risk faktörünün pozisyonu iyi 

konumlanmalıdır. Her inovatif çalıĢmanın baĢarıyla sonuçlanmayacağı çalıĢanlara 

aktarılmalı, sonucunda motivasyon kırıcı yaptırımların olmayacağı özellikle 

vurgulanmalıdır. Firmanın yenilikçi düĢünce formunu sekteye uğratacak 

faaliyetlerden kaçınılmadır. 

Bu hususlar dikkate alınmadığı takdirde,  inovasyon gibi risk kırıcı, katma 

değer oluĢumunda öncü, rekabet savar özellikleri bünyesinde barındıran büyük bir 

güçten mahrum olunacak ve performans düzeyleri olumsuz etkilenerek, rekabette 

arzu edilen avantajlı durumdan uzaklaĢılarak, sınırsız kabul edilen firma ömürleri son 

bulacaktır. 

Bütün bilimsel araĢtırmaların tabiatında olduğu gibi bu araĢtırmanın da 

birtakım kısıtları vardır. Bu çalıĢmadaki ana kısıtlayıcısı, alan araĢtırmasında Türk 

sermaye sisteminin kalbi olan Borsa Ġstanbul‟da kayıtlı olan imalat sanayiinde 

faaliyetlerini sürdüren 182 firmadır. Bu bağlamda, yaptığımız değerlendirmeler, 

yorumlar sadece bu ölçekte anlamlı ve geçerli olacaktır. Bu çalıĢma Borsa 

Ġstanbul‟da faaliyet gösteren tüm firmalar üzerinde çalıĢılarak elbette ki daha 

kapsamlı, sanayi ve sektör bazlı sonuçlar elde edilebilecektir. Bu Ģekilde bütüncül 

olarak ele alınabileceği gibi esasında daha spesifik olarak; sektörel ve bölgesel bazlı 

çalıĢmalarla daha anlamlı sonuçlar elde edilebileceği gerçeği unutulmamalıdır.  

Bu araĢtırma sonuçları, bundan sonra ele alınan farklı sektör ve sanayi 

kolunda faaliyet gösteren firmalar referans alınarak oluĢturulacak örneklemlerle test 

edilebilecektir. UlaĢılan bulgular mukayese edilebilirliğe hizmet edeceğinden 

inovasyon ve firma performansı iliĢkisini değerlendirebilmeye ilave katkı sunacaktır. 

Dolayısıyla firma yöneticileri baĢta olmak üzere tüm paydaĢların ihtiyaç duyduğu 

bilgilerin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. 

Elde edilen sonuçlar ülke yöneticilerine de anlamlı mesajlar ulaĢtıracaktır. 

Ġnovatif düĢüncenin desteklenerek firma performansının arttırılmasının; en 
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nihayetinde ülke ekonomisine sağlayacağı faydalar göz önünde bulundurulmalıdır. 

Bunun içim inovasyon, Ar-Ge gibi performansa doğrudan etki eden faktörleri firma 

felsefesi haline dönüĢtüren firmalara çeĢitli teĢvik ortamı sunarak devlet eliyle daha 

çok özendirilmesi sağlanmalıdır. 

Yatırımcılar hisse senedi alarak yatırım yapmak arzu ettiklerinde firmaların 

mali tablolarında Ar-Ge harcamalarını yıllar itibariyle karĢılaĢtırarak artıĢ trendini 

yakalayan firmaları tercih edebilirler. Esasında bu durumla daha çok inovatif firma 

iklimini yakalayan firmaların kar payı dağıtımının daha iyi düzeylerde olabileceği 

gerçeği unutulmamalıdır. 

 Alan yazın araĢtırmacılarına da birtakım öneriler sunulabilir: 

• Bu çalıĢmanın özünde bulunmayan inovasyon ve firma performansı 

değiĢkenleri arasındaki iliĢkilere etki edeceği düĢünülene yeni değiĢkenler ilave 

edilerek farklı modeller üretip, testleri yapılabilir. 

• Ġnovasyon ve firma performansı etkileĢimi firma yaĢı, firma büyüklüğü gibi 

parametreler odağında karĢılaĢtırmalı analize tabi tutulabilir. 

• Firmaların yönetim anlayıĢı ile inovasyon – performans etki düzeyini 

gözlemleyecek çalıĢmalar yapılabilir. 
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8. EKLER 

 

Sayın Katılımcı, 

Bu anket formu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

tarafından yürütülmekte olan‟‟Ġnovasyonun Firma Performansı Üzerine Etkisi: Türk 

Sermaye Piyasası Üzerine Bir Ġnceleme‟‟ Ġsimli çalıĢmanın araĢtırma kısmı ile 

ilgilidir. Bu araĢtırma çalıĢması tamamen akademik bir amaca yönelik olup elde 

edilen sonuçlarla bilimin geliĢmesine katkıda bulunulacaktır. 

Uygulamanın kapsadığı soruları cevaplandırmak, hiç kuĢkusuz zamanımızın 

bir kısmını alacaktır. Ancak, üniversite ve iĢ hayatı arasındaki iliĢkileri güçlendirmek 

ve elde edilen sonuçlardan ortaklaĢa yararlanmak düĢüncesi ile bize yardımcı 

olacağınızı ümit etmekteyiz. Bu anket, sizin de içinde bulunduğunuz süreçlerle ilgili 

yapılabilecek çalıĢmalarda bizlere yol gösterecektir. Gönderilecek cevaplar kesinlikle 

gizli tutulacaktır; ayrıca anketlerde isim ve soyisim belirtilmesine gerek yoktur. Elde 

edilen sonuçlar isim belirtmeksizin genel ve ortalama özellikler Ģeklinde, bu 

araĢtırmamıza katılan Ģirketlerden arzu edenlere de gönderilecektir. Birbirine 

benzeyen ve tekrar gibi görünen sorular araĢtırma tekniği açısından sorulması 

zorunlu sorulardır. Dolayısıyla bütün soruların cevaplandırılması, değerlendirmenin 

yapılabilmesi için büyük önem arz etmektedir. Ġlginiz için teĢekkürlerimizi sunar, 

çalıĢmalarınızda baĢarılar dileriz. 

Saygılarımızla… 

 Prof. Dr. Mehmet AYGÜN 

  Öğr. Gör. Yakup ASLAN 

AraĢtırma Sorumlusu: Öğr. Gör. Yakup ASLAN    -yaslan@beu.edu.tr 

AraĢtırma DanıĢmanı: Prof. Dr. Mehmet AYGÜN – maygun@yyu.edu.tr  
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A1. Ürün Ġnovasyonu Ölçümü 

1.AĢağıdaki faaliyet türleri ile ilgili olarak son üç yıl içinde ürün yenilikleri 

kuruluĢunuzda ne derece uygulanmıĢtır? BeĢ sayılık ölçekler arasında değiĢen 1-

„Uygulanmadı‟, 2= „Ulusal pazarlardan taklit edildi', 3= „Uluslararası pazarlardan 

taklit edildi‟, 4= „mevcut ürün geliĢtirildi‟, 5= „orijinal yeni bir ürün geliĢtirildi‟. ) 

 1 2 3 4 5 

1.Mevcut ürünlerin imalat kalitesindeki 

bileĢenlerinin ve malzemelerinin arttırılması 

     

2.Mevcut ürünlerin bileĢenleri ve 

malzemelerindeki üretim maliyetinin 

düĢürülmesi 

     

3.MüĢteriler için geliĢtirilmiĢ kullanım 

kolaylığına ve mevcut müĢteri 

memnuniyetine yol açan mevcut ürünlerin 

yeniden geliĢtirilmesi 

     

4.Mevcut olanlardan farklı teknik özelliklere 

ve iĢlevlere sahip yeni ürünler geliĢtirilmesi 

 

     

5.Mevcut ürünlerin bileĢenlerinden tamamen 

farklı olan yeni ürünler geliĢtirilmesi 

 

     

 

A2.Süreç Ġnovasyonu Ölçümü 

2. Son üç yılda organizasyonunuzda ne tür süreç yenilikleri uygulandı? BeĢ sayılık 

ölçekler arasında değiĢen 1-„uygulanmadı‟, 2= „Ulusal pazarlardan taklit edildi', 3= 

„Uluslararası pazarlardan taklit edildi‟, 4= „mevcut süreçler geliĢtirildi‟, 5= „orijinal 

yeni bir süreç geliĢtirildi‟. 

 

  

 1 2 3 4 5 
1.Üretim süreçlerinde katma değeri olmayan 

faaliyetlerin belirlenmesi ve ortadan kaldırılması 
     

2.Üretim süreçlerinde teknikler, Makine ve yazılım 

gibi değiĢken maliyet unsurlarının azaltılması 
     

3.Üretim süreçlerinde, tekniklerde, makinelerde ve 

yazılımlarda çıktı kalitesinin artırılması 
     

4.Teslimat ile ilgili süreçlerde katma değer 

yaratmayan faaliyetlerin belirlenmesi ve ortadan 

kaldırılması 

     

5.Teslimat ile ilgili lojistik süreçlerinde değiĢken 

maliyetlerin azaltılması ve / veya sevkiyat hızının 

arttırılması ürünler geliĢtirilmesi 
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A3. Pazarlama Ġnovasyonu Ölçümü 

3. Son üç yılda organizasyonunuzda ne tür pazarlama yenilikleri uygulandı? 

BeĢ sayılık ölçekler arasında değiĢen 1-„uygulanmadı‟, 2= „Ulusal pazarlardan taklit 

edildi', 3= „Uluslararası pazarlardan taklit edildi‟, 4= „mevcut pazarlar geliĢtirildi‟, 5= 

„orijinal yeni bir pazar geliĢtirildi‟ 

A4.Organizasyonel Ġnovasyon Ölçümü 

4. Son üç yılda organizasyonunuzda ne tür süreç yenilikleri uygulandı? BeĢ sayılık 

ölçekler arasında değiĢen 1-„uygulanmadı‟, 2= „Ulusal pazarlardan taklit edildi', 3= 

„Uluslararası pazarlardan taklit edildi‟, 4= „mevcut organizasyon geliĢtirildi‟, 5= 

„orijinal yeni bir organizasyon geliĢtirildi‟. ) 

 1 2 3 4 5 

1.Firma faaliyetlerini yenilikçi bir tarzda 

yürütmek için kullanılan usul ve süreçleri 

yenilemek 

     

2.Tedarik zinciri yönetim sistemini yenilemek      

3.Üretim ve kalite yönetim sistemlerini yenilemek      

4.Ġnsan kaynakları yönetim sisteminin 

yenilenmesi 

     

5.ġirket içi yönetim bilgi sistemini ve bilgi 

paylaĢımı uygulamasını yenilemek 

     

6.Ekip çalıĢmasını kolaylaĢtırmak için 

organizasyon yapısını yenilemek 

     

7.Pazarlama ve üretim gibi farklı iĢlevler arasında 

koordinasyonu kolaylaĢtırmak için organizasyon 

yapısını yenilemek 

     

8.Proje türü organizasyonunu kolaylaĢtırmak için 

organizasyon yapısını yenilemek 

     

9.Stratejik ortaklıklar ve uzun vadeli iĢ iĢbirliğini 

kolaylaĢtırmak için organizasyon yapısını 

     

 1 2 3 4 5 
1.Görünüm, ambalaj, Ģekil ve hacim gibi 

değiĢikliklerle temel teknik ve iĢlevsel 

özelliklerini değiĢtirmeden mevcut ve / veya yeni 

ürünlerin tasarımını yenilemek 

 

     

2.Ürünün teslimatı ile ilgili lojistik süreçlerini 

değiĢtirmeden dağıtım kanallarını yenilemek 
     

3.Mevcut ve / veya yeni ürünlerin tanıtımı için 

kullanılan ürün tanıtım tekniklerini yenilemek 
     

4.Mevcut ve / veya yeni ürünlerin fiyatlaması 

için kullanılan ürün fiyatlandırma tekniklerini 

yenilemek 

     

5.Genel pazarlama yönetimi faaliyetlerini 

yenilemek 
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yenilemek 

 

A5. Ġnovatif Performas Ölçümü 

5.GeçmiĢ yıllara kıyasla son üç yıl içinde kuruluĢunuzdaki aĢağıdaki yenilikçi 

performans öğelerinin baĢarı düzeyini nasıl değerlendiriyorsunuz? (BeĢ sayılık ölçekler 

arasında değiĢen 1-„çok baĢarısız‟, 5= „çok baĢarılı'.) 

 1 2 3 4 5 

1.Rakiplerden önce pazara yeni ürün ve 

hizmetler sunma becerisi 

     

2.Mevcut ürün portföyünde yeni ürün yüzdesi      

3.Yeni ürün ve hizmet projelerinin sayısı      

4.ĠĢ süreçleri ve yöntemleri için sunulan 

yenilikler 

     

5.Yeni ürünlerin ve hizmetlerin kalitesi 

tanıtıldı 

     

6.Fikri mülkiyet koruması altındaki inovasyon 

sayısı 

     

7.Ġdari sistemi ve firma aklını firmanın çevre 

koĢullarına uygun olarak yenilemek 

     

A6. Ürün Performans Ölçümü 

6. Organizasyonunuzdaki son üç yılda önceki yıllara kıyasla aĢağıdaki üretim 

performans öğelerinin baĢarı seviyesini nasıl derecelendirirsiniz? (BeĢ sayılık ölçekler 

arasında değiĢen 1-„çok baĢarısız‟, 5= „çok baĢarılı'.) 

 1 2 3 4 5 

1.Uygunluk kalitesi      

2.Üretim maliyeti      

3.Üretim (hacim) esnekliği      

4.Üretim ve teslim hızı      

A7. Pazar Performans Ölçümü 

7. Geçen yıllara kıyasla son üç yıl içinde kuruluĢunuzdaki aĢağıdaki pazar performansı 

kalemlerinin baĢarı seviyesini nasıl derecelendirirsiniz? (BeĢ sayılık ölçekler arasında 

değiĢen 1-„çok baĢarısız‟, 5= „çok baĢarılı'.) 

 1 2 3 4 5 

1.MüĢteri memnuniyeti      

2.Toplam satıĢ      

3.Pazar Payı      

A8. Finansal Performas Ölçümü 

8. Son üç yıl içinde önceki yıllarla karĢılaĢtırıldığında kuruluĢunuzdaki aĢağıdaki 

finansal performans öğelerinin baĢarı düzeyini nasıl değerlendiriyorsunuz? (BeĢ sayılık 

ölçekler arasında değiĢen 1-„çok baĢarısız‟, 5= „çok baĢarılı'.) 

 1 2 3 4 5 

1.SatıĢ getirisi (kâr / toplam satıĢ)      

2.Aktif kârlılığı (kar / toplam aktifler)      

3.Firmanın genel karlılığı      
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4.Yatırımlar hariç nakit akıĢı      
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