
T.C. 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

 

 

   

             

     

 

AR-GE VE İNOVASYON FAALİYETLERİNİN BÜYÜME İLE 

İLİŞKİSİ: KOBİ’LER ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 

 

 

 

 

  

İŞLETME ANABİLİM DALI 

DOKTORA TEZİ 

 

 

 

Hazırlayan 

Zekeriya ŞAHİN 

 

 

 

Tez Danışmanı 

Prof. Dr. Burhanettin Aykut ARIKAN 

 

 

 

İSTANBUL–2020



 
 

 

  



 
 

TEZ TANITIM FORMU 

 

ADI SOYADI : Zekeriya ŞAHİN 

TEZİN DİLİ : Türkçe 

TEZİN ADI : Ar-Ge ve İnovasyon Faaliyetlerinin Büyüme ile İlişkisi: 

Kobi’ler Üzerine Bir İnceleme 

ENSTİTÜ : İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

ANABİLİM DALI : İşletme 

TEZİN TÜRÜ : Doktora 

TEZİN TARİHİ : .05/03/2020 

SAYFA SAYISI : 185 

TEZ DANIŞMANI : Prof. Dr. Burhanettin Aykut ARIKAN 

DİZİN TERİMLERİ : Ar-Ge, İnovasyon, Büyüme, Ekonomik Büyüme, KOBİ, 

Girişim. 

TÜRKÇE ÖZET           : Bu tez, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin büyüme İle 

İlişkisini ortaya koymaya yönelik, alan uygulamalı yapılan 

bir çalışmadır. 

DAĞITIM LİSTESİ : 1. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

2. YÖK Ulusal Tez Merkezine 

 

Zekeriya ŞAHİN 

 



 
 

T.C. 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 

 

 

   

             

     

 

AR-GE VE İNOVASYON FAALİYETLERİNİN BÜYÜME İLE 

İLİŞKİSİ: KOBİ’LER ÜZERİNE BİR İNCELEME 

 

 

 

 

 

  

İŞLETME ANABİLİM DALI 

DOKTORA TEZİ 

 

 

 

Hazırlayan 

Zekeriya ŞAHİN 

 

 

 

Tez Danışmanı 

Prof. Dr. Burhanettin Aykut ARIKAN 

 

 

 

İSTANBUL–2020 

 

 



 
 

BEYAN 

Bu tezin hazırlanmasında bilimsel ahlak kurallarına uyulduğu, başkalarının 

eserlerinden yararlanılması durumunda bilimsel normlara uygun olarak atıfta 

bulunulduğu, kullanılan verilerde herhangi tahrifat yapılmadığını, tezin herhangi bir 

kısmının bu üniversite veya başka bir üniversitedeki başka bir tez olarak 

sunulmadığını beyan ederim.  

                                                                                                      Zekeriya ŞAHİN 

                                                                                …. /…../  2020   

  



 
 

T.C. 

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ  

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE 

Zekeriya ŞAHİN’in “Ar-Ge ve İnovasyon Faaliyetlerinin Büyüme ile İlişkisi: 

KOBİ’ler Üzerine Bir İnceleme” adlı tez çalışması, jürimiz tarafından İŞLETME 

anabilim dalında DOKTORA tezi olarak kabul edilmiştir. 

 

 

 Başkan 

 

 

Prof. Dr. İzzet GÜMÜŞ 

 
Üye 

 

 

 
Prof. Dr. Orhan İŞCAN 

 

 Üye  Prof. Dr. Orhan Burhanettin Aykut ARIKAN 

(Danışman) 

 Üye 

 

 Prof. Dr. Mustafa KARA  

 

 
Üye 

 

 

 Dr. Öğr. Üyesi Gül Nihan GÜVEN YEŞİLDAĞ 

 

 

ONAY 

Yukarıdaki imzaların, adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım. 

... / ... / 2020 

 

İmzası 

Prof. Dr. İzzet GÜMÜŞ 

Enstitü Müdürü



I 
 

ÖZET 

Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge), yeni bir süreç, hizmet ve ürün geliştirerek 

bunları pazara sunma ve ekonominin ihtiyaçlarını gidermekle insan sermayesinden 

faydalanabilen ya da teknik içerik taşımakta olan faaliyetler şeklinde tanımlanabilir. 

Hızlı bir şekilde devam eden küresel gelişmelere ayak uydurabilmek için işletmelerin 

Ar-Ge’ye yoğunluk vermeleri gerekmektedir. Küresel açıdan rekabetin arttığı 

pazarlarda işletmelerin öne çıkabilmesi ve adından söz ettirmesi önemlidir.  Hizmet 

ve ürün çeşitliliği fazla olan ülkelerin ve işletmelerin fark yaratabilmesi amacıyla; 

yeniliklerin ortaya konulması ve Ar-Ge faaliyetlerine gereken önemin verilmesi 

gerekmektedir. Üreticilerin sağlamış olduğu katma değerin büyümesi, işletmelerin 

elde edeceği kazanımlar ve işletmelerin katma değer elde edebilmesi için Ar-Ge ve 

inovasyon uygulamalarını gerçekleştirmesi gerekmektedir. İnovasyon ve Ar-Ge, 

işletmelerin ihtiyaçlarını ve sorunlarını iyi bir şekilde tanımlayarak bunlara yönelik 

araştırmalar yapmakta ve ürün ve hizmetin temin edilmesini amaçlamaktadır. 

İnovasyon ve Ar-Ge faaliyetlerine yönelik girişimler; kamu kurumları, üniversiteler ve 

kar amacı gütmeyen işletmeler tarafından gerçekleştirilmektedir. 

Ekonomik anlamda rekabetin ve kazancın en önemli unsurlarından biri 

inovasyon olmaktadır. İnovasyon, girişimcilere kar sağlayarak teknolojik alanda 

ortaya çıkan gelişmeler sonucunda ortaya çıkan her şey olarak tanımlanabilir. 

İnovasyonun, ekonomik anlamda büyümenin üzerinde olumlu bir etkisi vardır. 

İnovasyon, ekonomik büyümeye makro düzeyde bir katkı sağlamakta ve işletmelerin 

pazar paylarını ve karlarını da mikro düzeyde artırmaktadır. Bunun sonucunda 

işletmelerin gerçekleştirmiş olduğu inovasyonla birlikte uzun vadeli bir ekonomik 

büyüme ortaya çıkmaktadır.  

KOBİ’ler tek başlarına birer küçük ekonomik birim olma özelliği taşımaktadır. 

Ekonominin temelini oluşturmakta olan KOBİ’ler, yönetim kademesinde hızlı bir 

mobilite sağladıklarından dolayı yeniliklere ve pazara uyum sağlamakta oldukça 

başarılıdırlar. Sosyal yapıda ve ekonomik büyüme içinde KOBİ’ler, birer kararlılık 

unsuru olmakla birlikte istihdama katkı sağlamakta, ülkenin kalkınmasında ve 

sanayisinin gelişmesinde önemli bir rol üstlenmektedir. KOBİ’ler büyük sanayi 

işletmelerine ara malı ve girdi ürettiklerinden dolayı büyük önem taşımaktadırlar. 

Küresel rekabet arenasında hızlı bir şekilde büyüyen ve gelişen ekonomiler 

düzeyine ulaşabilmek ve büyümeyi genişletmek için, KOBİ’lerin ekonomi içindeki 

payının artırılması ve daha çok ihracat yaparak pazar alanlarını genişletmeleri 

gerekmektedir. 
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Yapılan analizler sonucunda, bireylerin meslekteki çalışma süresi ile ürün 

inovasyonu, strateji inovasyonu ve süreç inovasyonu arasında anlamlı bir ilişki 

olduğu tespit edilmiştir. Çalışan bireylerin meslekteki çalışma süreleri, yapılacak 

olan işin nitelikli bir şekilde yapılabilmesi açısından önemlidir. Dolayısıyla 

çalışanların aynı meslekte uzun süre çalışmalarından kaynaklı olarak yenilenme ve 

güncellemeye yönelik çalışmalar yapılması, inovasyon yapılmasının hızlandırmasını 

ve ekonomik büyümenin gerçekleştirilmesine katkı sağlayabilir. 

Uygulanan regresyon analizi neticesinde, büyüme ile Ar-Ge ürünlerinin 

kalitesi, üst yönetim desteği ve Ar-Ge işgücü verimliliği arasında anlamlı olan bir 

ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ar-Ge teşvikleri, uzun dönemde büyümeyi 

desteklemektedir. Dolayısıyla Ar-Ge teşviklerinin büyümeyi hızlandırması sebebiyle 

işletmelerin Ar-Ge performansını geliştirici faaliyetlerini destekleyecek politikalar 

geliştirmesi yararlı olabilir. 

Anahtar Sözcükler: Ar-Ge, İnovasyon, Büyüme, Ekonomik Büyüme, KOBİ, 

Girişim. 
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SUMMARY 

Research and development (R & D) can be defined as activities that develop a 

new process, service and product, offer them to the market and meet the needs of 

the economy, utilize human capital or carry technical content. In order to keep up 

with the rapid global developments, enterprises should focus on R & D. It is 

important for enterprises to come forward and make a name for themselves in 

markets where competition increases globally. In order to make a difference in 

countries and businesses with a wide range of services and products; The 

importance of innovation and R & D activities should be given. The R & D and 

innovation practices should be implemented in order to increase the added value 

provided by the producers and to obtain the added value of the enterprises. 

Innovation and R & D aim at identifying the needs and problems of enterprises in a 

good way and conducting researches and providing products and services. 

Initiatives for innovation and R & D activities; It is realized by public institutions, 

universities and non-profit organizations. 

Innovation is one of the most important elements of competition and profit in 

the economic sense. Innovation can be defined as everything that arises as a result 

of technological developments by making profits for entrepreneurs. Innovation has a 

positive effect on economic growth. Innovation makes a contribution to economic 

growth at the macro level and increases the market shares and profits of enterprises 

at the micro level. As a result of this, a long-term economic growth is emerging with 

the innovation realized by the enterprises. 

SMEs alone are small economic units. SMEs, which form the basis of the 

economy, are very successful in adapting to the innovations and the market as they 

provide a rapid mobility in the management level. In social structure and economic 

growth, SMEs contribute to employment together with an element of stability, and 

play an important role in the development of the country and the development of the 

industry. SMEs are of great importance because they produce intermediate goods 

and inputs to large industrial enterprises. In order to reach rapidly growing and 

developing economies and expand growth in the global competition arena, SMEs 

need to increase their share in the economy and expand their market areas by 

exporting more. 

As a result of the analyzes, it was found that there is a significant relationship 

between the working time of individuals in the profession and product innovation, 

strategy innovation and process innovation. Working time of the individuals working 

in the profession is important in terms of the quality of the work to be performed. 
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Consequently, renewal and updating works due to the long-term work of the 

employees in the same profession may contribute to accelerating innovation and 

achieving economic growth. 

As a result of the regression analys, it was found that there is an important 

relationship between growth and R & D products quality, senior management 

support and R & D labor productivity. R & D incentives support long-term growth. 

Therefore, it may be beneficial for enterprises to develop policies to support R & D 

performance improvement activities as R & D incentives accelerate growth. 

Key Words: R & D, Innovation, Growth, Economic Growth, SME, Enterprise. 
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GİRİŞ 

İşletmelerde yeni üretim ve ürün süreçlerinin meydana getirilmesine yönelik 

olarak yapılan yaratıcı ve sistemli çalışmalara Ar-Ge denilmektedir. Aynı zamanda 

Ar-Ge, süreç ve ürün yeniliğine ya da artmakta olan bilimsel bilgilere yönelik 

organize edilen çabalar olarak da tanımlanabilir. Ekonomik ve teknik açıdan hızlı bir 

şekilde faaliyetlerini sürdüren ve değişen işletmelerin devamlılıklarını koruyabilmeleri 

açısından sürekli bir değişim ve gelişim içinde olmaları gerekmektedir. Dolayısıyla 

işletmeler, ortaya çıkan tüm yeniliklerin ana kaynağı haline gelen sistematik ve planlı 

Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirebilirler. Ar-Ge, devamlı değişmekte olan çevrede 

faaliyetlerini sürdüren işletmelerin, ortaya çıkan bütün değişikliklere ayak 

uydurabilmelerini sağlamak, büyüme gelişmelerine yardımcı olmak ve canlılıklarını 

korumalarını sağlayabilmeyi amaçlamaktadır.  

Ar-Ge, inovasyonun gerçekleştirilmesi için bir ön koşul olmaktadır. Ar-Ge 

çalışmaları sonucunda meydana gelen yenilikçi yaklaşımlar ele alındığında, 

yeniliklerin ticarileştirilebilmesi ile inovasyonun ortaya çıktığı söylenebilir. Küresel 

rekabetin ortaya çıktığı ortamlarda varlığını sürdürmek isteyen işletmeler için 

inovasyon önemli bir araç görevi görmektedir. İnovasyon, işletmelerin varlıklarını 

sürdürebilmesi, karlılığını artırabilmesi ve küresel pazarlarda lider konumuna 

yükselebilmesini amaçlamaktadır. Dolayısıyla inovasyon faaliyetleri kapsamında 

aynı zamanda ekonomik büyümeye yönelik faaliyetler de sürdürülmektedir. 

Dünyadaki bütün ülkelerin temel amaçları, ekonomik büyümeyi devamlı 

kılmaktır. Ekonomik büyümenin sürekli hale getirilmesi de ekonomik büyümeye 

yönelik dinamiklere sahip olabilmek ve bu dinamikleri doğru bir şekilde kullanarak 

geliştirmekten geçmektedir. Teknoloji, üretime yönelik unsurların verimli bir şekilde 

işlenmesini ve üretim süreçlerine yansıtılmasını sağlamaktadır. Teknolojinin 

gelişmesi de Ar-Ge ile mümkün olmaktadır. Ar-Ge’ye yönelik harcamaların 

artırılması ile üretim süreçleri içinde kullanılmış olan teknolojinin yenilikler ile 

güçlenerek verimliliğin artırılması sağlanmaktadır. Ekonomik büyüme bu anlamda 

dünyadaki bütün ülkelerin ekonomik alandaki politikalarının ana hedefini 

oluşturmakta ve işletmeler tarafından uygulanan politikalar ile de sürdürülebilir hale 

getirilmeye çalışılmaktadır.  

Ekonominin temel taşını oluşturan KOBİ’ler, gün geçtikçe artan rekabet 

ortamlarında hızlı bir şekilde gelişerek bütün piyasaların önemli bir unsuru 

durumuna gelmiştir. Böylece KOBİ’ler ekonomik kalkınma ve büyüme açısından 

ciddi bir rol üstlenmiştir. İnovasyon, istihdam ve girişimcilik kavramlarını ifade eden 

KOBİ’ler, devamlı bir şekilde değişen ve gelişen piyasalarda liderlik etme görevini 
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üstlenmiştir. Ancak bunun yanında gün geçtikçe artan canlı bir iç talep, sayıca yeterli 

olan ihracat yapan yeni işletmelerin meydan gelmemesi, inovasyon ve Ar-Ge 

faaliyetlerinin yetersiz kalması, KOBİ’lerin gelişmesini ve büyümesini 

engellemektedir.  

Çalışma beş ana bölümden oluşmaktadır. Söz konusu bölümlerin başlıkları, alt 

başlıkları ve kapsamı şu şekilde sıralanabilir; 

Birinci bölümde, Ar-Ge uygulamaları başlığı altında Ar-Ge’nin tanımı ve Ar-Ge 

ile ilişkili kavramlar, Ar-Ge’nin amacı ve önemi, gelişimi, dahili ve harici Ar-Ge 

kaynakları, Ar-Ge yatırımları ve harcamaları ile Ar-Ge merkezleri konuları izah 

edilmiştir. 

İkinci bölümde, İnovasyon kavramı ve ilgili kavramlar adı altında inovasyon, 

yenilik ve taklit kavramları açıklanmıştır. Ardından liderlik, işbirliği, analiz, risk alma 

girişimcilik vb. gibi inovasyon ilkeleri üzerinde durulmuştur. Ardından ürün 

inovasyonu, süreç inovasyonu, uygulama inovasyonu, deneyim inovasyonu vb. gibi 

inovasyon çeşitleri üzerinde durulduktan sonra ticarileştirme, erişilebilir bilgi, yaratıcı 

çalışma, deneme ve uygulama, benimseme ve yayılma gibi inovasyon sürecinin 

bileşenleri konuları incelenmiştir. 

Üçüncü bölümde, ekonomik büyümenin teorik çerçevesi başlığı altında klasik 

dönem öncesi büyüme teorileri, klasik büyüme teorileri, keynesyen büyüme teorileri, 

neo-klasik büyüme teorileri, içsel büyüme teorileri ile ekonomik büyüme 

modellerinde Ar-Ge ve yenilik konularına açıklık getirilmiştir. 

Dördüncü bölümde, KOBİ kavramı, KOBİ’lerin özellikleri ve sınıflandırılması 

başlığı altında KOBİ kavramı, girişim kavramı, girişimci ve teşebbüs kavramları 

açıklanmıştır. Ardından bağımsız olma, makine sayısı, teşebbüs yeteneği, personel 

sayısı, kişisel ilişkiler vb. gibi KOBİ’lerin özellikleri incelenmiştir. Daha sonra 

KOBİ’lerin fonksiyonları, çalışan sayısı bakımından sınıflandırılması ele alındıktan 

sonra KOBİ’lerin sınıflandırılmasında kullanılan kriterler anlatılmıştır. 

Beşinci bölümde, “Ar-Ge ve İnovasyon Faaliyetlerinin Büyüme ile İlişkisi: 

Kobi’ler Üzerine Bir İnceleme” başlığı altında yapılmış olan araştırma sonucunda 

elde edilmiş olan veriler istatistiki yöntemler kullanılarak yani faktör, frekans, anova, 

korelasyon ve regresyon analiz yöntemi  kullanılarak analiz edilmiştir. Daha sonra 

analizlerden elde edilen sonuçlar yorumlanmış, bu sonuçlar araştırılarak sorunların 

çözümüne yönelik öneriler oluşturulmuştur.  
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BİRİNCİ BÖLÜM  

AR-GE UYGULAMALARI 

1.1. AR-GE’NİN TANIMI VE AR-GE İLE İLİŞKİLİ KAVRAMLAR 

Yeni bilgiler için gerekli olan yatırımlar, teknolojik yönden iyileştirilmiş yeni 

süreç veya ürünlerin ortaya çıkması adına teknolojik, örgütsel, bilimsel, ticari ve 

finansal anlamda yenilikler oluşturmaya yönelik faaliyetler Ar-Ge olarak 

tanımlanmaktadır. Yenilik ve Ar-Ge birbirini tamamlayan iki unsur olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Ar-Ge, yeni fikirlerin oluşmasına ve gelişmesine yardımcı olurken, 

yenilikçi bir işletme imajı veya kültürü de Ar-Ge'ye katkıda bulunmaktadır1.  

Ar-Ge, finansal yönden güçlü olan işletmelerin çalışmalar yapacağı faaliyetleri 

kapsamaktadır. İşletmeleri destekleyen uygulamalardan biri olan Ar-Ge’nin, 

işletmelerin varlığını ilgilendirmesi yönüyle stratejik bir önemi bulunmaktadır. Ar-Ge 

faaliyetlerini önemseyen işletmelerin, bu çalışmalar için belli bir bütçe ayırması 

gerekmektedir. Ar-Ge faaliyetlerinin sektörlere, işletmelere, topluma ve ekonomiye 

yansıması Ar-Ge'nin faaliyet çemberini daha da genişletmektedir. Ar-Ge faaliyetleri 

yapmayan işletmeler; aracılık, üretim, işbirliği ya da destek hizmeti için bu 

faaliyetlerin parçası durumunda olmaktadır. Ar-Ge faaliyetleri dolaylı olarak da olsa 

ekonominin büyümesine katkıda bulunmaktadır. Yeniliğin yayılması bu nedenle 

yalnızca işletmeleri değil sosyal, ekonomik etkileri sebebiyle tüm toplumu etkileyen 

ve ilgilendiren bir konu haline gelmiştir2. Dolayısıyla tezin bu kısmında; Ar-Ge’nin 

tanımı ve Ar-Ge ile ilişkili kavramlara yer verilmiştir. 

1.1.1. Ar-Ge’nin Tanımı  

Araştırma ve geliştirme terimi, yeni ya da geliştirilmiş ürünler, süreçler 

yaratmak amacıyla işletmeler ve bireysel girişimcilerin üstlendiği faaliyetleri 

tanımlamak için kullanılmaktadır. Ar-Ge genel bir ifadeyle, üniversitelerde ve 

laboratuvarlarda yapılan bilimsel araştırmalardan, ticari satış veya kullanımdan önce 

ürünleri test etme ve rafine etmeyi kapsamaktadır. Ar-Ge'nin teşviki ve katkıları; 

yönetim, ekonomi ve diğer sosyal bilimler disiplinlerinde geniş çapta ele alınan 

konular olmaktadır. Ar-Ge faaliyetlerine yönelik toplam harcama; aynı zamanda 

                                                           
1 Sinem Güravşar Gökçe, İnovasyon Kavramı ve İnovasyonun Önemi, Fırat Kalkınma Ajansı, 

16 Temmuz 2010, 1-5, s. 3. 
2 Muazzez Babacan (Editör), Araştırma-Geliştirme İşlevi, İlkeler ve İşlevlerle İşletme, 1. 

Baskı, Detay Yayınları, Ankara, 2012, s. 549. 
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işletmelerin, endüstrilerin ve ülkelerin yenilikçi performansının da bir göstergesi 

olmaktadır3. 

Ar-Ge; bilgi oluşturma aşamasında katkı sağlayan her çeşit temel, deneysel ve 

uygulamalı araştırma geliştirme faaliyetleri olarak tanımlanmaktadır. Bilgi oluşturma 

aşamasında her çeşit temel, deneysel geliştirme ve uygulamalı araştırma, Ar-Ge 

çalışması kapsamında bulunmaktadır. Ar-Ge faaliyetleri kısaca üç farklı şekilde 

tanımlanabilir. Birincisi; temel araştırma, somut uygulama ortamı olmayan genellikle 

gözlenebilir realitelerin ve olguların temelleri hakkında bilgi elde etmeyi amaçlayan 

araştırmalar olmaktadır. İkincisi; uygulamalı araştırma, hedef doğrultusunda somut 

bir sonuç elde etmek için uygulama, araştırma ve deneysel çalışmaları içermektedir. 

Üçüncüsü ise; deneysel geliştirme, uygulama ve temel araştırma aşamasında 

oluşan bilgileri, hizmet, yeni ürün, sistem ve süreçler geliştirmek için uğraşılan 

sistemli çalışmalar olmaktadır4.  

Ar-Ge teknik ve bilimsel bilgi dağarcığını artırmak için sistemli bir temele bağlı 

biçimde yürütülen, yaratıcı çaba ve bilgi dağarcığının farklı uygulamalarda 

kullanılması olarak tanımlanabilir. Ar-Ge kavramı bazılarına göre bilimsel çalışmalar 

yapmak iken bazılarına göre yeni ürün elde etmek olarak da tanımlanmaktadır. 

Teknolojik veya bilimsel belirsizliğin oluştuğu durumlarla alakalı faaliyetler, Ar-Ge 

çalışmaları kapsamında yer almaktadır. Ar-Ge çalışmaları ile yeni ürün ya da hizmet 

geliştirmek veya geliştirilmesi için bilimsel bir altyapı oluşturmak amaçlanmaktadır. 

Ar-Ge var olan bir ürünün daha ucuz ve etkin biçimde üretilmesi veya daha önce 

üretilmemiş fakat ilerleyen zamanlarda üretilmesi düşünülen araştırmalara kaynak 

ayrılmasıdır. Aynı zamanda Ar-Ge, bir araştırmayı, henüz bulunmamış olanı 

bulmayı, ürün veya bilgiyi yenilemeyi ya da geliştirmeyi içermektedir5. 

1 1.2. Ar-Ge ve İnovasyon  

İnovasyon ve Ar-Ge; varlıklarını idame ettirebilmesi, kârlılıklarını arttırabilmesi 

ve pazarlarda lider konuma gelebilmek için çözümler üretmeyi amaçlamaktadır. 

İnovasyonun gerçekleştirilmesi için, sistematik şekilde yönetilmekte olan Ar-Ge 

çalışmalarına gereksinim vardır. İnovasyon kavramı, önemli ya da yeni ölçülerde 

                                                           
3 Bronwyn H. Hall, Research and Development, Second Edition, Contribution to the 

International Encyclopedia of the Social Sciences, 2006, p. 1.  
4 İ. Semih Akçomak ve Elif Kalaycı, Ar-Ge ve Yeniliğin Ölçümü ve Ar-Ge ve Yenilik Anketi 

Verilerinin Araştırmada Kullanılması, (Editör: Erkan Erdil ve M. Teoman Pamukçu), Bilim ve 
Teknoloji Politikaları Araştırma Merkezi, ODTÜ-TEKPOL, Ankara, 2016, 1-20, s. 3. 

5 Mahmut Kurtaran, Hakkâri İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar–Ge Bülteni, Bülten, 2014, Yıl: 1, 
Sayı: 1, s. 2. 
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değiştirilmiş olan hizmet, süreç ya da malların; yeni pazarlama yönetimlerinin; iş 

uygulamalarında, dış ilişkilerde ya da işyeri organizasyonlarında yeni örgütsel 

yönetimin uygulanması şeklinde tanımlanabilir. İnovasyon en temel koşulu; belirgin 

şekilde bir değişiklik veya yenilik olmaktadır. İnovasyon yalnızca yeni düşünceler 

üretebilme yeteneği olmamakla birlikte bu düşünceleri ve fikirleri hayata geçirerek 

ticarileştirmeyi ifade etmektedir6.  

İnovasyon kavramının esas niteliği; meydana gelen sonuçların yeni birer ek 

ticari gelirler oluşturması gerekliliğidir. Söz konusu unsurları kapsayacak şekilde 

yeni ürün, süreç ve üretim yöntemi, yapı, malzeme gibi geliştirme faaliyetleri 

inovasyon şeklinde tanımlanabilmektedir. İnovasyon kavramı, kazandırılan yenilikler 

şeklinde nitelendirilmektedir. İnovasyonun gerçekleştirilebilmesi amacıyla yeni 

düşünceler gerekmektedir. Bütün inovasyon süreçleri birer özgün proje olmakla 

birlikte inovasyon; sürekliliği bulunan ve aynı zamanda işletmelerin hepsini 

ilgilendiren kurumsal bir fonksiyon olmaktadır7.  

1.1.3. Ar-Ge ve Bürokrasi  

Kırtasiyecilik ve negatif düşünceleri temsil etmekte olan sınıf olarak 

tanımlanan bürokrasi, Ar-Ge faaliyetlerinin önünde bulunan engellerin başında 

gelmektedir. Sınıf anlamında kullanılan bürokrasi ile kırtasiye, KOBİ’lerin finansal 

sıkıntılarının ortadan kaldırılamaması sorununa neden olmaktadır. Bürokrasi 

yalnızca, yapılan işlerin yavaşlamasına sebep olmakta ve kaynak israfına yol 

açmaktadır. Ar-Ge faaliyetlerine ayrılmış olan kaynakların kıtlığı ve söz konusu 

miktarın da en uygun olan projelere, gerekli miktarda ve gerekli zamanda tahsis 

edilmesi, etkin şekilde çalışabilecek köprü vb. gibi kuruluşlar ile kullandırılması 

durumunda yapılması gereken pek çok şey vardır8.   

Ar-Ge’ye yönelik yapılan teşviklere başvuru süreçleri yoğun bir şekilde 

bürokrasi barındırmaktadır. Yapılmak istenen Ar-Ge çalışmaları ile alakalı uzun 

rapor yazılması buna örnek olarak verilebilir. Ar-Ge çalışmaları konusunda istenmiş 

olan raporun kapsamının geniş olmasından dolayı raporun değerlendirilme süreci bir 

yılı bulabilmektedir9.  

                                                           
6 MÜSİAD, a.g.e., s. 55. 
7 Banger ve Çalışır, a.g.e., s. 25. 
8 Müjde Oktay, ARGE Yapan Kobi'ler Açısından Türkiye’deki ARGE Ortamı Üzerine Bazı 

Tespitler, İSO, İstanbul Sanayi Odası, Yayın No: 8, 1998, 2-113, s. 28. 
9 Oktay, a.g.e., 1998, s. 29. 
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1.1.4. Ar-Ge ile İlişkili Kavramlar 

Ar-Ge ile alakalı kavramların oluşturulması; Ar-Ge ortamı ile endüstride Ar-

Ge’nin önemi hakkında farkındalık oluşturulması, araştırmacıların yeni fikir 

üretmeleri konusunda, fikirleri ele alarak çözümler oluşturulmasını içermektedir. Ar-

Ge aynı zamanda en iyi çözümü belirleme noktasında kullanılacak yöntemleri 

faaliyete geçirme becerileri edinilmesi şeklinde de ortaya çıkmaktadır10. 

Ar-ge, kavram ve tarihsel gelişim açısından teknoloji üretimi ve endüstri 

dünyası için var olma koşuludur. İşletmenin varlığının devamı, sürekliliği ile karlılığını 

koruyarak yeni ürün geliştirebilmesi Ar-Ge etkinliğine bağlıdır. Endüstriyel 

kuruluşlarda bilgi merkezleri ile kuruluşların varlık sebepleri ile bilgilerin yan yana 

anıldığı birimlerden ilki Ar-ge'dir. Ar-ge kavramı, çalışma sınırlarını aşmadan ve bilgi 

ile endüstriyel örgütler arasında sağlıklı bağlar kuracak şekilde değerlendirilmiştir. 

Kendine özgü anlamı olan geliştirme ve araştırma kavramları birlikte 

değerlendirilerek farklı anlam kazanan Ar-ge için, bu kavramların farklı şekilde 

değerlendirilmesi ile yapılan farklı tanımları vardır11.  

Araştırma ve geliştirme arasındaki ayrımın yapılmaması dikkat çekmektedir. 

Ar-ge; bilgi ve teknolojilerin birlikte konu alınarak, daha önce belirlenmiş amaç 

doğrultusunda, bilime bağlı kalınarak, bünyelerinde hizmet veren işletmelerin 

rekabet ortamında etkin şekilde var olması için üretimlere doğrudan veya dolaylı 

katkılar amaçlayan yeniliklerin çabasıdır. Ar-ge kavramının ülke politikalarına 

dönüştürülmesi konusunda kat edilecek mesafeler olduğu söylenebilir12. Bu kısımda; 

Ar-Ge ile ilişkili kavramlardan teknoloji, faydalı model ve patent konularına yer 

verilecektir.  

1.1.4.1. Teknoloji  

Günlük yaşamda teknoloji ifadesi sıklıkla kullanılmakta ve teknoloji denilince 

herkesin anladığı teknolojinin sahip olduğu fiziksel donanım olmaktadır. Teknolojinin 

fiziksel boyutu teknolojik aletleri kapsarken, teknolojinin kuramsal donanımı ise 

teknolojinin hangi iş kolunda kullanıldığına göre yönetim biçimlerini veya öğrenme 

tekniklerini konu almaktadır. Teknoloji denildiğinde herkes, yalnızca belli bir konu 

üzerinde yoğunlaşmaktadır. Yoğunlaşılan konu ise teknolojinin fiziksel donanımı 

                                                           
10 Elif Baktır, “Ar-Ge'ye Giriş,” ARGEMİP, AR-GE Merkezleri İletişim ve İşbirliği Platformu, 

http://www.argemip.org/tr/egitim-detay/ar-geye-giris (Erişim Tarihi: 28.09.2018). 
11 İsmet Barutçugil, Teknolojik Yenilik ve Araştırma-Geliştirme Yönetimi, Bursa, Uludağ 

Üniversitesi, 1981, s. 18. 
12 Barutçugil, a.g.e., s. 18. 

http://www.argemip.org/tr/egitim-detay/ar-geye-giris
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olmaktadır. Teknolojinin fiziksel donanımlarının yanında kuramsal boyutları da 

bulunmaktadır. Teknoloji kavramının, kuramsal ve fiziksel boyutlarıyla ile birlikte ele 

alınması gerekmektedir13.  

Teknolojik alandaki hızlı değişimler, işletmeleri kendi yetenekleri ile dış 

kaynaklardaki yetenekleri birleştirmeye sevk etmektedir. Gün geçtikçe artan yoğun 

rekabet şartları yönetim faaliyetlerinin boyutlarını büyütmüş, etkin kararlar alabilmek 

adına seçeneklerin sayısı ve bilgi ihtiyacı giderek artmıştır. Bilgi ihtiyacının artması 

ile seçeneklerin sayısının daha da artacağı düşünülmektedir. Yoğun rekabet 

şartlarında, hızlı bir şekilde üretilen ve tüketilen bilginin üretildiği anda çabucak 

tüketilmesi ve bununla birlikte işletme içinde paylaşılacak hale getirilmesi 

gerekmektedir. Bu durum göz önüne alındığında bilişim teknolojilerini, yönetsel 

amaçlar için kullanılmak bir mecburiyet haline gelmiştir14. 

Ar-Ge ve teknoloji, işletmelerin değer verdiği önemli konuların başında 

gelmektedir. Küreselleşmenin hız kazanmasının ve etkisinin artmasının en büyük 

nedeni, teknolojik anlamda yeniliklerin üretilmesi ve toplumun dönüştürülmesi 

olmaktadır. Teknolojik yeniliklerin günlük hayata dahil edilme süreleri gittikçe 

kısalmaktadır. Rekabet yarışında gerekli donanımlara sahip olmak, geride 

kalmamak, ülkeler ve işletmeler için önemlilik arz etmektedir. Yerel ve küresel 

pazarlarda değişime ayak uydurmadan var olmanın imkansız olduğunun farkına 

varan işletmeler, amaçları doğrultusunda teknoloji ve Ar-Ge için yaptıkları yatırımları 

arttırmaya devam etmektedirler. İşletmeler açısından Ar-Ge çalışmaları sonucunda 

ortaya çıkan bilgileri teknolojiye dönüştürmek suretiyle insanların hizmetine takdim 

etmek önemli bir amaç haline gelmiştir. Müşteri taleplerinde ortaya çıkan hızlı 

değişimler ve rekabetin artması sebebiyle teknolojik değişimler ile araştırma ve 

geliştirme konuları daha da değer kazanmıştır15. 

Hegemonya kurma mücadelesinde, devletlerin çeşitli stratejiler ile işe 

koyuldukları bilinmektedir. Devletlerarası mücadele çok eski dönemlerden beri salt 

askeri güç ve savaş yoluyla gerçekleşirken, modern zamanlarda farklı alanlarda 

mücadele gerçekleşmektedir. Devletlerarası mücadelenin başında modern 

                                                           
13 Aytekin İşman, “Teknolojinin Felsefi Temelleri”, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Dergisi, 2001, Sayı: 1, 1-19, s. 1. 
14 Fulden Karadal ve Murat Türk, “İşletmelerde Teknoloji Yönetiminin Geleceği”, Niğde 

Üniversitesi İİBF Dergisi, 2008, Cilt: 1, Sayı: 1, 59-71, s. 70. 
15 Hüseyin İleri ve Afra Horasan, “Küresel Rekabet Ortamında İşletmelerin Teknoloji ve Ar-Ge 

Yönetimlerinin Rekabete Etkileri Üzerine Araştırma ve Örnek Bir Uygulama”, sbmyod.selcuk. 
edu.tr›sumbtd/article/download/252 (Erişim Tarihi: 27.09.2018). 
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gelişmelerle birlikte inovasyon ve teknolojik gelişmeler gelmektedir. Dünya çapında 

teknolojiyi üretme üstünlüğü günümüz hegemonya mücadelesinde önemli bir farklılık 

olarak yer almaktadır. Devlet güçleri Ar-Ge çalışmalarına çok büyük bütçeler 

ayırmakta ve bu alanlarda mücadeleyi yaymaktadırlar. İnsan gücü niteliği ve eğitim 

düzeyi de mücadele sürecinde etkili olmaktadır. ABD geliştirdiği politikalar 

neticesinde bölgesel ittifakları, büyük ve güçlü ordusu, kültürel değerlerini aktarıcı 

araçların kullanımı gibi nedenlerden ötürü dünya mücadelesinde önemli rol 

almaktadır. İletişim araçları, istihbarat ağı, teknoloji üretim liderliği, nitelikli insan 

gücü ile konumunu korumakta ve uluslararası sistemin düzenlenmesinde somut 

adımlar atılmaktadır16.  

1.1.4.2. Faydalı Model ve Patent 

Patent-faydalı model, yenilik amacıyla girdi ve çıktı göstergesi anlamında 

kullanılmaktadır. Patent-faydalı modelden, kayıtlarının sağladığı bilgilerle yeniliklerin 

ortaya çıkış aşamasında ve çıktılardan ise işletme performanslarının 

değerlendirilmesi konusunda yararlanılmaktadır. Patent-faydalı modelin sağladığı 

stratejik ve ekonomik faydalardan dolayı önemi gittikçe artmaktadır. Kıymetli sınai 

mülkiyet varlıkları oluşturmak suretiyle işletmenin yeteneğinin güçlendirilmesi için 

sınai mülkiyet politikasının benimsenmesi işletmelere yarar sağlamaktadır17. 

Patent, ekonomi yönünden büyümenin en önemli koşullunu oluşturan bilgiye 

dayalı faaliyetlerin zaman içinde artmasıyla, uluslararası ve ulusal alanda iktisadi 

uygulamaların gelişmesine katkıda bulunmuştur. Rekabet gücünü arttırma 

konusunda önemli olan faktörlerden biri de patent olmaktadır. Teknoloji geliştirme 

alanlarında yazılım ve tasarım, Ar-Ge çalışmalarında bulunan işletmelerin bu tür 

faaliyetler neticesinde elde ettikleri ürünleri seri üretim yaparak pazarlamaları 

sonucu ele geçen kazancın sadece patent, lisans gibi maddiyat dışı haklara isabet 

eden bölümü istisnadan yararlanmaktadır. Hizmetlerinin veya ürünlerin maliyetleri ve 

satış fiyatları içinde yer alan bütün öğelerin transfer fiyatlandırmasına göre 

ayrıştırılması ve istisna gelirin bu biçimde saptanması gerekmektedir. Pazarlama ve 

üretim işletmeleri sebebiyle elde edilen kazancın bir diğer kısmı ise istisna 

kapsamında değerlendirilmektedir18.  

                                                           
16 Hasret Çomak vd., Doğu Akdeniz’de Yetki Alanları, Uluslararası Orta Doğu Kongresi Bildiri 

Kitabı, Kocaeli Üniversitesi Yayınları, 2012, ss. 75-76. 
17 Hakan Eren ve Ali Kılıç, “Firmalarda Patent ve Faydalı Model Koruma Stratejisini Etkileyen 

Faktörler”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2016, Cilt: 12, Sayı: 28, 189-208, s. 193. 
18 Serdar Altay ve Ece Ünlü, Soru ve Cevaplarla Ar-Ge Tasarım Faaliyetlerine Sağlanan 

Destek ve Teşvikler, EY Türkiye, 2017, 1-28, s. 9. 
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Patent, kısıtlı süre ve yer için buluşun izinsiz bir şekilde üretilmesini, 

satılmasını veya kullanılmasını engellenerek sahibine tekel hak tanınması şeklinde 

adlandırılmaktadır. Patent hakkının kullanılabileceğini ifade eden belgeye de patent 

belgesi denilmektedir. Faydalı model ise dünya genelinde yeni olan, sanayide 

faaliyete geçebilen buluşların sahiplerine koruma oluşturan sınai mülkiyet hakkı 

olmaktadır. Patent ile faydalı model belgesi kıyaslandığında, faydalı model belgesi 

az masrafla ve kısa bir sürede alınmaktadır. Faydalı model ile düşünceyi koruma 

süreci nispeten ucuz ve basit olması, orta ve küçük çaplı araştırma kuruşları ile 

sanayicilerin buluş yapmalarını ve buluşlarını sanayiye uygulamaları konusunda 

teşvik edeceği düşünülmüştür19.  

Patent kavramını tanımlamadan önce buluş ifadesini tanımlamak 

gerekmektedir. Buluş, sanayide olan teknik sorunu çözecek fikri ürün olarak 

adlandırmaktadır. Patent ise buluşun sahibine buluşu kullanmaya yönelik yirmi yıl 

tekel hakkı vererek, ortaya çıkardığı buluşu mükafatlandırmakta ve bundan sonra 

oluşacak yenilikler için öncü olmaktadır. Patentler ticari özellik kazandığında, başka 

bir ifadeyle sahibi için maddi gelir sağladığı, ülkeye katma değer özellik oluşturduğu 

sürece değerli olmaktadırlar. Bir ülkenin ekonomi yönünden kalkınması konusunda 

ülkenin katma değeri önemli olmaktadır. Buluşların da müşteriler tarafından 

gereksinim duyulan, maddi açıdan getiri oluşturacak hususlarda yapılması ülke 

ekonomisi adına büyük bir avantaj sağlamaktadır. Patent sisteminin bu nedenle 

yalnızca buluşu yapan kişiyi ya da kişileri koruma yönü bulunmamaktadır. Ülkede 

teknolojik ilerlemenin de hızlandırılması adına patentin bilgi fonksiyonu da 

bulunmaktadır20. 

1.2. AR-GE’NİN AMACI VE ÖNEMİ 

Ar-Ge’nin asıl amacı devamlı değişen çevre içinde faaliyet gösteren 

işletmelerin; değişimlere uyum sağlamasına katkıda bulunmak, büyümelerine ve 

gelişmelerine yardımcı olmak ve bunun sonucu olarak dinamiklerinin devamlılığını 

korumak olmaktadır. Ar-Ge çalışmalarının diğer amaçları da şu şekilde 

sıralanabilir21: 

1. Var olan malzeme ve ürünlerin kullanılabileceği yeni alanlar bulmak,  

2. Yeni süreçler ve ürünler geliştirmek,  

                                                           
19 Türk Patent Enstitüsü, Patent/Faydalı Model, Ankara, 2017, s. 3. 
20 Barış Cihan Başer, A. Yılmaz ve Zeynep İyiler, Kümeler İçin İnovasyon ve AR-GE Yönetimi 

Kılavuzu, TC Ekonomi Bakanlığı İhracat Müdürlüğü, 2013, s. 26. 
21 Muammer Zerenler vd.,“Küresel Teknoloji, Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) ve Yenilik İlişkisi”, 

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007, Cilt: 1, Sayı: 17, 563-667, ss. 657-658. 
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3. Aralarında rekabet bulunan işletmelerin göstermiş olduğu gelişimlerine 

ayak uydurmakla birlikte aralarındaki rekabet gücünün korunması, 

4. Üretime yönelik yeni teknikler bularak var olan üretim tekniklerinde 

geliştirme yapmak, 

5. Üretim maliyetlerinde düşüşü sağlamak,  

6. İşletmelerde verimliliğin artmasını sağlamak, 

7.  Yönetim için gerekli ve doğru bilgilerin zamanında işletmeye ulaşmasını 

sağlayabilecek yönetim bilişim sistemlerinin kurulması, işçi ve işveren arasındaki 

ilişkilerin iyileştirilmesinin sağlanmasıdır. 

Teknoloji ve bilime dayalı olan yeni ekonomi anlayışında Ar-Ge, işletmelerin 

rekabet üstünlüğü elde ederek, karlı bir şekilde etkinliklerini devam ettirebilmeleri 

hususunda gerekli şart durumuna gelmiştir. Teknoloji ve bilim konusunda var olan 

bilgilerle yeni ürün, araç ve malzemeler üretmek Ar-Ge faaliyetleri ile 

gerçekleşmektedir. Yazılım üretimini içerecek biçimde yeni hizmet, sistem ve 

süreçler oluşturmak ya da mevcut olanları geliştirmek Ar-Ge çalışmalarının düzenli 

olarak yapılması ile mümkün olmaktadır. İşletmelerin gerçekleştirdiği bu etkinlikler 

topluluğu, genel anlamda değerlendirildiğinde ekonominin büyümesine yardımcı 

olmaktadır. Ülke ekonomisinin diğer ülkelerin ekonomileriyle rekabet etmesi için, Ar-

Ge çalışmalarının ağırlığının büyük oranda hissedilir nitelikte olması 

gerekmektedir22. 

Yeni ürün ortaya çıkarmak veya mevcut ürün veya proses konusunda 

değişiklikler yapmak biçiminde ifade edilen Ar-Ge'nin aslını bilim ve bilgi 

oluşturmaktadır. Bilgi; zaman, hammadde, emek, sermaye, mekan ve öteki girdiler 

konusunda gereksinimi azalttığı için ileri boyuttaki bir ekonominin odak noktası 

halinde olmakta ve bu gerçekleştikçe bilimin değeri hızlı bir biçimde artmaktadır. Ar-

Ge çalışmalarında en önemli öge insan faktörü olmaktadır. Ar-Ge; sezgi, merak ve 

yaratıcılık gerektiren, kendi başına iş yapabilen ve otokontrollü kişilikte olanların ilgi 

duyabileceği bir uğraş olmaktadır. Kişilerdeki yaratıcılık ve merakın, bilimsel 

yaratıcılığa ve bilimsel meraka dönüşmesi için başta eğitim sistemi daha sonra ise 

çalışma alanının bireylerin bu özelliğini ilerletecek biçimde düzenlenmesi 

gerekmektedir. Ar-Ge’yi özetlemek gerekirse süreklilik, disiplinli çalışma, esneklik 

isteyen ve yetişmiş uzman grubundan oluşan bir ekip işi şeklinde ifade 

edilmektedir23. 

                                                           
22 Targan Ünal ve Nisa Seçilmiş, “Ar-Ge Göstergeleri Açısından Türkiye ve Gelişmiş Ülkelerle 

Kıyaslaması”, İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 2013, Cilt: 1, Sayı: 1, 12-25, s. 12.  
23 M. S. Uğur Bilici, “Ülkemizin Teknolojik Gelişiminde Ar-Ge’nin Önemi”, Madencilik Bülteni, 

2002, Cilt: 63, 14-17, s. 14. 
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Ekonomik ve teknik açıdan hızlı biçimde değişen, dinamik çevrede faaliyet 

gerçekleştiren işletmelerin mevcudiyetlerini sürdürebilmeleri ve hedeflerine 

ulaşabilmeleri için işletmelerin devamlı bir değişim içinde olmaları gerekmektedir. 

İşletmeler bu bağlamda tüm yeniliklerin kaynağı durumuna gelmiş, planlı ve 

sistematik bir şekilde yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları yaparak pek çok 

değişim gerçekleştirmiştir. İşletmelerin, var olan sorunlara çözüm bulmalarının 

gerekliliği ile birlikte, yeni üretim metotları ve mamuller bulmak, mevcut metotları 

geliştirmek ve büyütmek ihtiyacı duymaları göz önünde bulundurulursa, işletme 

açısından Ar-Ge’nin önemi daha rahat anlaşılabilir24.  

Teknolojik ilerlemeler ile ekonomik şartlar, işletmeler için yenilikçi faaliyetleri 

ve yenilik ifadesini iyi bir biçimde değerlendirmeyi gerektirmektedir. Küresel anlamda 

rekabetin artış gösterdiği arenada işletmelerin pazara ve müşteri beklentilerine 

uygun, maliyeti düşük, kaliteli üretimler yapabilmeleri için yenilikçi faaliyetler 

sergilemeleri, teknolojiyi önemsemeleri gerekmektedir. Türkiye’nin gelişmiş 

teknolojiye sahip olabilmesi ve teknolojileri üretir hale gelebilmesi, uzun vadeli ve 

getirisi büyük Ar-Ge çalışmalarının başarısına bağlı olmaktadır. Türkiye gibi 

kaynakları kısıtlı olan ülkelerin, kaynaklarını doğru ve etkin biçimde kullanması 

gerekmektedir. Rekabet gücünü geliştirmek ve korumak, işletmelerin Ar-Ge 

çalışmalarının önemini anlamasına ve Ar-Ge çalışmalara özen göstermelerine bağlı 

olmaktadır. İşletmelerin ekonomisinin, teknolojik alt yapısını ve bilgisini 

güçlendirmek, işletmeleri girişimcilik faaliyetlerine özendirmek, üretim veya yatırıma 

yönlendirmek amacıyla Ar-Ge harcamalarını dolaylı ya da doğrudan desteklemek 

için bir kısım indirim destek ve teşvik planları yapılmıştır25.  

  

                                                           
24 Zerenler vd., a.g.e., s. 657. 
25 Nur Fidancı, “Araştırma, Geliştirme (Ar-Ge) ve Tasarım Harcamalarının Vergisel 

Düzenlemeler ve Teşvikler Çerçevesinde İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi”, Muhasebe ve Vergi 
Uygulamaları Dergisi, 2017, Cilt: 10, Sayı: 5, 69-90, s. 70. 
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1.3. AR-GE FAALİYETLERİNİN GENEL ÇERÇEVESİ  

Geçmişte, gelişme çabası yıllarca sürerken, günümüzde birkaç ayda 

gerçekleşebilmektedir. Teknolojideki gelişmeler hızlı değişimler göstererek kısa 

sürede yıpranabilmektedir. Bilgi ekonomisi, hız ekonomisi anlamına gelmektedir. Ar-

Ge faaliyeti bilgi çağı ile birlikte gereksinimden çok zorunluluk haline gelmektedir. 

Faaliyetler; Ar-Ge istihdamları, bilgi iletişim harcaması, bilimsel yayınlar, ticari 

markalar ve patent sayıları, ileri teknolojilerin ihracatları olarak sıralanabilir. Gelişmiş 

ülkeler ile kıyaslandığında Türkiye’de Ar-Ge göstergelerinin geride olduğu 

görülmektedir. Türkiye’de Ar-Ge faaliyetlerinin önemi anlaşılmamış olup nicelik ve 

nitelik olarak gelişmiş ülkelerin gerisinde kalmaktadır26. Bu kısımda, Ar-Ge 

faaliyetlerinin tarihsel süreçteki gelişimi, temel kavramlar, önemi, amaçları, dünyada 

Ar-Ge harcamaları ve seçilmiş OECD ülkeleri ile büyüme arasındaki ilişki VAR 

analizi ve Granger Nedensellik Analizi yapılarak incelenecektir. 

1.3.1. Ar-Ge Faaliyetlerinin Tarihsel Süreçteki Gelişimi  

Gerçeklerle bağı olan bilim-teknolojinin birlikteliği ve öğrenmenin önemi Aziz 

Benedict geleneğiyle yakından ilişkilidir. Roma ve Antik Yunan medeniyetleri 

genelde kölelik sistemi üzerinde inşa edilmişlerdir. Aziz Benedict (M.S. 480-543) 

kendine ait manastırda, emeği manastırdaki yaşamın parçası yaparak emek karşıtı 

antik geleneği ters çevirmiştir. Rahip olan görevlilerin bilim adamı olup olmaması 

önemsenmediği için bu öğretiyi takip eden manastırlarda gerçek öğretim geleneği 

oluşturulmuştur. Pratik ve teori ilk defa aynı bedende vücut bulmuştur. Benedictiner 

rahip tırnakları altındaki kiri temizleyen ilk entelektüel olmuştur. Rahibin derhal 

bilimsel araştırmaya yöneldiği anlamı çıkmamakta ancak yüksek sanat ile zanaat 

arasındaki engelin kaldırıldığı ve bunun sonucunda teknolojik ve bilimsel gelişimler 

için uygun ortamın oluştuğu belirtilmektedir27.  

II. Dünya Savaşı sonrası incelendiğinde ise teknolojideki yenilik kavramı 

savaşa katılmış ülkelerin tekrar yapılanma aşamasında önemli hale gelmektedir. 

Kamu sektörü bilim ve teknoloji temelinin oluşması ve bu süreçte araştırma ve 

geliştirme faaliyetinin gerçekleştirilebilmesi hedefine yönelik önemli görevlere sahip 

AR-GE politika faaliyetine yoğunlaşmıştır. 1945’lerin sonuna doğru çok uluslu 

firmalar ulusal firmaların yerini almıştır ve çok uluslu firmaların uluslararası ekonomi 

faaliyetleri sonucu küreselleşme, 1990’lı yılların başında önemli hale gelmiştir. 

                                                           
26 Ünal ve Seçilmiş, a.g.e., s. 24.  
27 Jude P. Dougherty, “Science and the Shaping of Modernity: The Reciprocal Influence of 

Science and Culture”, Modern Age, 2009, Volume: 51, No: 2, 133-143, ss. 135-136. 
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Küresel gelişimi ve değişimi hızlandıran etkenlerin arasında bilgi teknolojisindeki 

gelişmeler ve teknolojideki yeni buluşlar yer alır. Araştırma ve geliştirme faaliyeti 

verimliliğin artmasını sağlayan teknik değişikliğin oldukça önemli kaynaklarından 

birini oluşturmaktadır28.  

Ekonomik teorilere göre büyümelerin oranındaki küçük bir farklılık bile ülkenin 

refah düzeyinde değişiklikler oluşturabilir. Bir toplumun öncelikli arzularından birisi 

yeterli büyüme oranını başarmak amacıyla bilgi ve bilgi teknolojisini etkili kullanmak 

ve geliştirmektir. Ürün tanıtımı, ürünleri geliştirme tekniği, aynı girdi-çıktının elde 

edilmesi ve hızlı ürün yöntemleri gibi ekonomideki büyümeye fayda sağlayan 

işlemlerin başarılı olması Ar-Ge olmadan sağlanamayabilir. Küreselleşmenin etkileri 

ile fiziksel, ekonomik, sosyal ve politik gibi belli faktörlerin değişmesi ile insanın 

beklentisi, ihtiyacı, zevki ve tercihleri değişebilir. Artan küresel sistem ve rekabet 

gücü ile bir araya gelmesinden kaçınılamayacak teknoloji ve bilgi yatırımının 

derecesine belli ölçüde ulaşılmasına küreselleşme denir. Ar-Ge yatırımı öncelikli ve 

önemlidir. Gelişmiş ülkelerde Ar-Ge’ye ayrılan fon daha fazladır. Yurtiçindeki gelirin 

Ar-Ge harcamasındaki oranı önemli bir gösterge olup gelişmiş ülkeler için bu oran 

%2’den fazladır. Ar-Ge’nin geliştirilmesine daha çok önem vermiş ülkelerin gelişen 

yeni teknolojileri olup üstünlük ve rekabet avantajı sağlarlar. Ülkenin Ar-Ge 

faaliyetlerini arttırmasına ve bu konudaki çalışmanın teşvikine daha çok önem 

verilmesini sağlar29.  

Türkiye ekonomisindeki son dönem iyileşmelerine rağmen bir takım eksiklikler 

görülmekte ve bu eksiklikler arasında cari açık ve dış ticaretteki yükselme eğilimleri, 

kamu borç stokundaki yükseklik, artmakta olan işsizlik sorunları vardır. Küresel 

rekabette Türkiye’nin yenilik ve bilgiye verilecek önemin artması, mevcut ekonomik 

sorunun azalmasını sağlayacak ve böylelikle Türkiye’nin büyüme hızı artarak 

Türkiye’nin uluslararasındaki rekabetlerde üst sıralarda yer almasını sağlayacaktır30.  

  

                                                           
28 Yelda Erden, “Kamu AR-GE Destekleri ve Yenilik Modelleri: Kamu AR-GE Politikalarının 

Meşrulaştırılması İçin Hangi Yenilik Modeli Seçilmeli?”, Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2009, Cilt: 1, Sayı: 

2,  s. 26. 
29 Cuma Bozkurt, “R&D Expenditures and Economic Growth Relationship in Turkey”, 

International Journal of Economics and Financial Issues, 2015, Volume: 5, No: 1, 188-198, s. 188. 
30 Adem Kalça ve Yeşim Atasoy, “Ekonomik Büyüme Aracı Olarak Bilgi Yayılmaları ve 

Inovasyon”, The Journal of Knowledge, Economıc of Knowledge Management, 2008, No: III, 95-
110, s. 96. 
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1.3.2. Ar-Ge Faaliyetleri İle İlgili Temel Kavramlar  

17. yüzyıl başında söylenen “Bilgi Güç Kaynağıdır” cümlesi bilimin, insanlığın 

gelişimi ve refahı yönünden son derece önemli olduğunu göstermektedir. Bilgi 

çağında uluslararası rekabeti sağlamak için bilgiye yapılacak yatırımların önemi 

vurgulanmaktadır. Hükümetler için sürdürülebilir ekonomik büyüme sağlanması 

önemlidir. Sürdürülebilir büyüme sağlanırken bilim, yenilik ve teknoloji politikası 

önemli bir güç halini almaktadır. Yenilikler, firmaların Ar-Ge faaliyeti sonucunda veya 

teknoloji alanında gelişmiş ülkelerden alınarak sağlanabilir. İşletmelerin 

gerçekleştirdiği Ar-Ge faaliyeti teknolojik gelişmenin ortaya çıkmasını sağlamakta ve 

teknolojideki gelişmelerde ekonomik büyümelerin sağlanmasında etkin rol 

almaktadır. Rekabet gücünün arttırılıp, pazar paylarının büyümesi ve karın artması 

teknolojideki yenilikler ile sağlanmaktadır. Teknolojik yeniliklerin üretimde etkin 

olması kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasıyla ilgilidir. Ekonomik büyümenin 

hızlanmasında ve yaşam kalitesi artışında önemli role sahiptir31.  

Ar-Ge kavram olarak temelde üç faaliyeti içermektedir32;  

1. Temel Araştırma; uygulamalı ya da teorik çalışmalarla gözlemlenebilen 

olguların ve gerçeklerin altındaki unsurlarla ilgili yeni bilgiler elde etmeye yönelik 

çalışmadır.  

2. Uygulamalı Araştırma; belli pratik amaçlara ya da hedeflere yönelik yeni 

bilgileri elde etmek için gerçekleştirilen özgün faaliyetlerdir. Bilgiler için genellikle 

patent alınır gizli tutulduğu da olabilir.  

3. Deneysel Geliştirme; pratik deneyimlerden ve\veya araştırmalardan 

kazanılan bilgilerin kullanılarak sistemlerin, hizmetlerin ve yeni süreçlerin mevcut 

olanın iyileştirilmesi veya oluşturulması amacıyla ürünler, araçlar ve materyaller 

üretmeye yönelik yapılan sistemli çalışmadır.  

1.3.3. Ar-Ge Faaliyetlerinin Önemi ve Amaçları  

Ülkeler arası rekabetin günden güne arttığı dünyada, ülkelerin güçlü olması ve 

bu gücü koruyabilmesi adına Ar-Ge çalışmalarının önemi oldukça artmaktadır. 

Birçok ülkenin bu durumun önemini fark ederek özellikle geçtiğimiz yıllarda Ar-Ge 

çalışmalarına önemli yatırımlarda bulundukları görülmektedir. Sürdürülebilir 

büyümeyi başaran ülkeler incelendiğinde bu ülkelerin Ar-Ge çalışmalarını 

destekleme suretiyle teknoloji kapasitelerini ve eğitim kalitelerini arttırdıkları 

                                                           
31 Suna Korkmaz, “Türkiye’de Ar-Ge Yatırımları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin VAR 

Modeli İle Analizi”, Journal Of Yaşar Universty, 2010, Cilt: 20, Sayı: 5, 3320-3330, s. 3321. 
32 OECD, “Tax Incentives For Research And Development: Trends and Issues”, Science 

Technology Industry, 2002, 1-37, ss. 1-2. 
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görülmektedir. Ar-Ge faaliyeti; bilim-teknoloji gelişimini yükseltmek amacıyla yeni 

bilgi edinimi, eldeki bilgi ve edinimler vasıtasıyla yeni ürün, araç, malzeme ve 

yöntem oluşturmakla beraber yazılım üretim ve desteğiyle yeni hizmet, sistem ve 

süreç için yapılan çalışmalar olarak sıralanabilir33.  

Ar-Ge faaliyetleri, denemenin sonlandırılıp ilk üretimlerin yapıldığı an 

bitmektedir. Ar-Ge projeleri ile üretilen ürünün pazarlanabilecek düzeye gelmesi ile 

Ar-Ge projelerinin tamamlanmış olduğu kabul edilmektedir. Bu süreçten sonra 

yapılacak tüm masraflar Ar-Ge harcamalarının dışında kalmaktadır. Projelerin 

tamamlanması ile elde edilecek ürünlerin geliştirilmesine dair yapılacak çalışma, 

yeni Ar-Ge projeleri kapsamına girmektedir. Ürünlerin kullanılabilirliklerini ölçmek ve 

gerekli yerlerde değişiklik yapabilmek amacıyla işletmeler içinde veya dışında test 

edilmeye yönelik yapılacak harcamalar da Ar-Ge faaliyetlerine dâhil edebilmektedir. 

Ticari üretimlerin planlaması ve seri üretim süreçlerine yönelik harcamalar ile birlikte 

ürünlerin tanıtılması için üretilerek dağıtılan numunelere yapılacak harcamalar Ar-Ge 

faaliyetlerinin dışında kalmaktadır. Teknolojilerin kullanılması için elde edilen, estetik 

ve şekle yönelik yapılacak değişiklikler Ar-Ge faaliyetleri olarak 

değerlendirilmemektedir34. 

Ar-Ge için yapılan yatırımların Ar-Ge indirimleri dahilinde kabul edilebilmesi 

için Ar-Ge adında yapılmış olmalıdır. Ar-Ge çalışmalarına yönelik faaliyetler şu 

şekilde sıralanabilir35; 

1. Yeni teknik veya teknoloji araştırmaları, maliyet azaltımı, kalite, performans, 

standart artırımı yapmak,  

2. Yeni yöntemler ile yeni malzeme, madde, araç, gereç, sistem ve işlemler 

geliştirmek; tasarım süreçleriyle prototip üretmek ve teknikler geliştirmek, 

3. Yeni üretim işlem, yöntem ve süreçlerini araştırıp geliştirmek, 

4. Özgün ve çağdaş tasarım bazlı yazılım çalışmalarını geliştirmek, 

5. Bilim-teknoloji alanındaki problemleri çözmek ve bu problemlere ışık tutmak 

için bilim-teknoloji gelişmelerini arttıracak bilgileri edinmek.  

  

                                                           
33 Alparslan Türkeş, “Türkiye’de Uygulanan Kurumlar Vergisi Teşvikleri”, Vergi Raporu, 2015, 

Sayı: 187, 39-57, s. 39. 
34 Türkeş, a.g.e., ss. 46-47. 
35 TÜBİTAK, “T.C. Maliye Bakanlığı Ar-Ge İndirimi İçerik Destek Kapsamı”, 2016, s. 4 

(çevrimiçi), http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/sanayi/sanayitesvikleri/tc-maliye-bakanligi-ar-ge-
indirimi/icerik-destekkapsami (Erişim Tarihi: 17.09.2019). 
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1.3.3.1. Ar-Ge Faaliyetlerinin Önemi  

Ar-Ge çalışmaları ile yeni teknoloji ve bilgiler üretilmektedir. Ar-Ge faaliyeti ile 

yenilikler sağlanmakta, yenilikler sayesinde verimlilik arttırılıp ekonomik büyüme 

sağlanmaktadır. Ekonomik büyümelerde Ar-Ge çalışmaları ampirik çalışmalar ve 

ekonomik teorilerde önemli rol almaktadır. Ekonomik büyümeyi desteklemek, sağlık 

ve çevre gibi sosyal konulara dikkatleri çekip aynı zamanda da yaşam şartlarını 

iyileştirmek için üretim unsurlarının verimliliğini yükseltmek amacıyla kullanılacak 

teknolojiler Ar-Ge ile üretilmektedir. Ar-Ge yatırımları yeni bilgiler oluşturmak 

ticarileşme yetenekleri, verimlilikler, teknolojik ilerlemeler, yaşam kalitesi ve 

zenginliğin arttırılması için çok önemlidir. Ar-Ge faaliyetinin kamusal mal gruplarına 

dâhil edilememesinin sebepleri arasında teknoloji ve bilgi alanındaki buluşların göz 

ardı edilememesi vardır. Üretim, devletin müdahale ederek Ar-Ge faaliyetini 

desteklemesi veya özel sektörün Ar-Ge faaliyetlerini teşvik politikaları ile 

desteklenmesi sonucu sağlanmaktadır36. 

Teknik ve ekonomik anlamda hızlı değişim süreci içinde olan sektörler, 

varlıklarını sürdürebilmeleri ve sektörlerin de hedeflerini gerçekleştirebilmeleri 

amacıyla devamlı değişmek ve dönüşmek zorundadırlar. Ar-Ge faaliyetleri işletmeler 

açısından önemlidir. Ar-Ge; cari problemlere çözüm üretmenin yanında mevcut olan 

üretim ve mamul tekniklerini geliştirebilmeleri, yeni pek çok üretim tekniği 

bulabilmeleri, büyümeyi sağlayabilme amaçlarını taşımaları göz önünde 

bulundurulduğunda daha iyi şekilde anlaşılmaktadır. Tüketici bireylerin isteklerini ve 

ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için yeni teknolojik gelişmeleri sağlayabilmeleri ve 

onları uygulayabilmeleri Ar-Ge’nin sorumluluğu altındadır. İşletmelerde teknolojik 

alandaki yeniliklerin takip edilebilmesi açısından Ar-Ge büyük önem taşımaktadır37.   

1.3.3.2. Ar-Ge Faaliyetlerinin Amaçları  

Ar-Ge; değişimin sürekli olduğu ortamlarda faaliyetlerini sürdüren işletmelerin 

ortaya çıkan değişimlere en iyi şekilde ayak uydurabilmelerini sağlama, büyüme ve 

gelişmelerine destek çıkmak, varlıklarının sürekliliğini sağlamayı amaçlamaktadır. 

Ar-Ge’nin yapılma amaçlarını şu şekilde sıralamak mümkündür38; 

1. Rakip olan işletmelerin gelişimlerini takip etme yolu ile rekabet güçlerini 

koruyabilmek, 

2. Yeni süreçleri ve ürünleri geliştirmek, 

                                                           
36 TÜBİTAK, a.g.e., s. 5. 
37 Zerenler vd., a.g.e., s. 657. 
38 Zerenler vd., a.g.e., ss. 657-658. 
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3. Yönetim kademesine, doğru ve gerekli bilgilerin en doğru zamanda 

ulaşmasını sağlayabilecek yönetim bilişim sistemlerinin kurulmasını kolaylaştırmak, 

4. Mevcut olan malzeme ve ürünler için pek çok yeni kullanım alanı 

bulabilmek, 

5. İşletmelerin verimliliğinin artmasını sağlamak, 

6. Üretimde ortaya çıkan maliyetlerin düşürülmesine yardımcı olmak, 

7. İşçi ile işveren arasında bulunan ilişkileri daha iyi hale getirebilmek, 

8. Mevcut üretim tekniklerini geliştirebilmek veya yeni üretim teknikleri 

bulabilmektir.  

1.3.3.3. Ar-Ge Süreci  

Bilgi ekonomisi, yenilik ve hız ekonomisi olarak ifade edilmektedir. Eski 

ekonomilerde yıllarca devam eden gelişme süreçleri yeni ekonomilerde ise kısa 

sürede gerçekleşmekte, son teknolojiler hızla değişerek kısa bir sürede eski olarak 

nitelendirilmektedir. Ülkeler ve işletmeler için Ar-Ge çalışmaları yapmak zorunluluk 

haline gelmiştir. Ar-Ge faaliyetleri yapan işletmeler teknolojik açıdan yenilikler 

üretebilme ve var olan teknolojileri geliştirme olanağına sahip olmaktadır. 

Olanaklarla birlikte sektörler gelişerek ülke ekonomisine katkıda bulunabilmektedir. 

Ülke ve işletme ekonomilerinin güçlü duruma gelmesi yeni olanı ne kadar kısa 

sürede ve iyi biçimde yakalamalarında bağlı olmaktadır. Ülke ekonomilerinin gelişme 

seviyeleri bilimsel yayın, Ar-Ge istihdamı, patent ve ticari banka sayısı, bilgi iletişim 

harcamaları, ileri teknoloji ihracatı gibi Ar-Ge faaliyetleri ile ölçülmektedir. Türkiye’nin 

Ar-Ge süreci gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında Türkiye gelişmiş ülkelerin gerisinde 

kalmaktadır. Gelişmiş ülkelerin ekonomilerinde sağlam bir yapıya sahip olan Ar-Ge 

çalışmalarının, Türkiye'de önemi hala tam olarak anlaşılamamış olduğu için Ar-Ge, 

gelişmiş ülkelerin ekonomilerine göre niteliksel ve niceliksel olarak geride kalmış bir 

kavram olmaktadır. Türkiye ekonomisindeki işletmeler yeniliklere erişmek için Ar-Ge 

çalışmalarına yeterli fon ve zaman ayırmamaktadır. Başka kurumlardan alınan 

destek fonları, genel olarak bir seferlik faaliyetleri kapsamakta, nitelikli ve sürekli Ar-

Ge faaliyetleri yürütülememektedir. Türkiye ekonomisi ise bu anlamda Ar-Ge 

konusunda yetersiz kalmaktadır. Türkiye’ de Ar-Ge çalışmalarının yeterli seviyeye 

ulaşamamasının nedenleri; kurumların ve işletmelerin Ar-Ge düşüncesini yeterince 

anlamamaları, Ar-Ge yönetimi konusunda yapılan yanlışlıklar, üretim fikri yerine 

distribütörlük anlayışının yaygın olması şeklinde sıralanabilir. Ar-Ge çalışmalarının 

ulusal manada pozitif dışsallık oluşturması için işletmelerde bu konuda olan 

eksikliklerin bir an önce ortadan kaldırılması gerekmektedir. Kendi kaynakları 
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haricinde başka kaynaklardan destek fonu alan işletmelerin bu tür destekleri, Ar-Ge 

çalışmalarında etkin biçimde kullanmaları gereklilik arz etmektedir39. 

İnovasyon ve Ar-Ge harcamalarının gelişim zarfı içerisinde çeşitli değişimler 

barındırmaktadır. Yapılan değişimlerin en mühimi, Ar-Ge’ye yönelik yapılan 

harcamaların miktarından ziyade Ar-Ge ile ilgili alanlarda oluşan değişimi 

kapsamaktadır. İnovasyon kavramının önemli girdilerinden biri olan Ar-Ge, gelişim 

sürecinde inovatif faaliyetlerde ivme kazanmak için önemli bir yer tutmaktadır40.  

1.4. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) 

Ar-Ge; toplum, kültür ve insanların bilgisinden meydana gelen bilgi 

dağarcıklarının arttırılarak, bunların yazılımlar da dahil olmak üzere uygulama, süreç 

ve sistemler tasarlayabilmek için kullanılması amacıyla sistematik temel üzerindeki 

yaratıcı çalışmalardır41. Bu bölümde; araştırma ve geliştirme başlığı altında; 

araştırmanın tanımı, araştırma türleri, geliştirme türleri, işletmeler açısından Ar-Ge 

kararları almanın güçlükleri ile Ar-Ge alanları başlıkları incelenmiştir.  

İşletme içinde yeni pek çok üretim ve ürünlere yönelik süreçlerin ortaya 

çıkarılabilmesine yönelik yaratıcı ve sistemli çalışmalar Ar-Ge olarak tanımlanabilir. 

Aynı zamanda Ar-Ge, süreç ve ürün yeniliğine ya da artmakta olan bilimsel bilgilere 

yönelik olarak organize edilen çabalar olarak da tanımlanabilmektedir42. İşletme 

kapsamında Ar-Ge ise; işletme fonksiyonlarının tamamının bilimsel tekniklerle ve 

ekonomik olarak incelenmesi, analiz edilerek yorumlanmasıyla ilgili bütün faaliyetleri 

ifade eder. Geliştirme kavramı, önemli ya da yeni ölçüde iyileştirilebilen ürün, sistem, 

araç, malzeme ya da sistemler ortaya koymak için bilimsel bilgilerin kullanımını ifade 

eder. Dolayısıyla geliştirme olgusu üretim faaliyetleriyle araştırma faaliyetleri 

arasında önemli bir köprü olmaktadır43.  

Ar-Ge faaliyetlerinin gelişimi, uzmanlaşan insan kaynaklarıyla doğru orantılı 

şekilde ilerleme kaydetmektedir. Türkiye’nin teknolojik anlamda sıçrama yapabilmesi 

için Ar-Ge’nin teknik ve bilimsel taraflarının planlanarak yönetilebilmesine, 

desteklenmesine ve değerlendirilmesine imkan tanıyan Ar-Ge çalışanlarına sahip 

                                                           
39 Ünal ve Seçilmiş, a.g.e., s. 24. 
40 Murat Demir ve Osman Geyik, “Türkiye’de AR-GE & İnovasyon Harcamalarının Gelişim 

Süreci Ve Ekonomik Etkileri”, Journal of Life Economics, 2014, Cilt: 1, Sayı: 2, 171-190, s. 179. 
41 Zerenler, Türker ve Şahın, a.g.e., s. 653. 
42 5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında 

Kanun, s. 1. 
43 Murat Gökçek vd., "Investigation of wind Characteristics and Wind Energy Potential in 

Kirklareli, Turkey," Renewable Energy, 2007, Volume: 32, No: 10, 1739-1752, p. 1739. 
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olması gerekmektedir. Söz konusu çalışanların da alanında yükseköğretim görmüş 

olmaları ya da çalışma alanlarında gerekli olan lisans, yetkinlik belgesi, sertifika gibi 

belgelere de sahip olabilmeleri gerekmektedir. Ar-Ge çalışanlarının uzmanlaştıkları 

alanlarda gerekli olan donanımlara sahip olabilmelerinin yanı sıra fazla disiplinli 

biçimde grup çalışmaları yapabilmeleri, problem çözme ve iletişim yeteneklerine 

sahip olabilmeleri önemlidir44.   

Sürdürülebilir olan ekonomik büyümenin rakamlarını yakalamak isteyen 

ülkeler, 1990'lı yıllardan beri Ar-Ge çalışmalarını stratejik fikirlerinin odak noktası 

yapmışlar ve bu yaklaşımından uzun ve orta vadede yararlanmışlardır. Araştırma ve 

geliştirme; süreç ve hizmet, yeni ürün geliştirme ve tüm bunları pazarlamak 

amacıyla, var olan bilgi birikiminden ve beşeri sermayeden yaralanarak yürütülen, 

teknik ve bilimsel içerikleri olan faaliyetler olarak ifade edilebilir. Küresel gelişimin 

hızına uyum sağlamak isteyen ülkeler Ar-Ge çalışmalarına özellikle 

yoğunlaşmaktadır. Yoğunlaşmanın sebebi ise Ar-Ge faaliyetlerinin sürdürülebilir 

ekonomik büyüme ve rekabetçilik konusunda en önemli güç olmasıdır. Ekonomik 

büyüme ile Ar-Ge arasındaki olumlu ilişki pek çok akademik çalışmanın konusu 

olmuştur. İçsel büyüme modelinden esinlenen bu tür çalışmalar, ekonomik 

gelişmenin uzun süreçte verimlilikle sağlayabileceği düşüncesini benimsemişlerdir45. 

Bilimsel araştırma potansiyelleri, Ar-Ge sisteminin temel bileşenlerinden biri 

olmakla birlikte, hedeflenmekte olan eğitim seviyelerine gelinmesi ve insan 

kaynaklarının oluşturulması açısından üniversitelere de büyük görevler düşmektedir. 

Ar-Ge, çalışmaları ve eğitimleri konusunda üniversiteler, Ar-Ge’ye yönelmelerini 

sağlayan önemli kaynakların başında gelmektedir. Üniversiteler, Ar-Ge’nin 

gelişmesine yönelik lisansüstü yapılan tez çalışmaları ile proje kapsamında devletin 

gereken bütün desteği verdiği, devlet kapsamında öncü konumdadır. Sağlanan 

imkanlar ve kaynaklar Türkiye’nin yapmış olduğu Ar-Ge çalışmaları içinde ihtiyaç 

duyulan noktalara ulaşabilmelerine olanak sağlayacak ölçeklere ulaştırılmalıdır46.  

  

                                                           
44 MÜSİAD, Küresel Rekabet İçin AR-GE ve İnovasyon, MÜSİAD Araştırma Raporları: 76, 

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, İstanbul, 2012, 4-184, s. 125. 
45 Erdal Tanas Karagöl ve Hatice Karahan, “Yeni Ekonomi Ar-Ge ve İnovasyon”, SETA Analiz, 

2014, Sayı: 82, 1-31, s. 9. 
46 MÜSİAD, a.g.e., s. 125. 
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1.4.1. Araştırma Türleri  

Araştırma ve geliştirme kapsamında araştırma türlerinin; uygulamaları ve 

temel araştırmalar olmak üzere iki türü vardır. Uygulamalı araştırmalar; mevcut olan 

ilkeler ile bilimsel bilgilerin spesifik pek çok sorunların çözülebilmesi için 

kullanılmasını ortaya koymaktadır. Uygulamalı araştırmalarda en önemli şey mevcut 

bütün uygulamaları iyileştirebilme yönünde pek çok somut katkıda 

bulunabilmektedir. Temel araştırmalar ise ticari amaç elde edebilmek yerine 

teknolojiye ve bilime objektif esaslar getirebilmeyi ve aynı zamanda bilimin de 

sınırlarını genişletebilmeyi hedefleyen bilimsel çabalardır. Temel araştırma ile elde 

edilen sonuçlar, bazen yeni ürünlerin tasarım aşamasında kullanılabilmektedir47.   

1.4.2. Geliştirme Türleri  

Geliştirme; uygulamaları ve temel araştırma sonuçlarının bütün yararlı üretim, 

mamul, araç ve sistem yöntemlerini ortaya çıkarabilmek ya da var olan yöntemleri 

geliştirmek için kullanılması şeklinde tanımlanabilir. Uygulamalı ve temel araştırma 

sonuçlarının yararlı olabilecek şekilde kullanılabilmesine imkan sağlaması sebebiyle 

geliştirme, bir bakıma üretim ve araştırma evreleri arasında köprü görevi 

üstlenmiştir. Dolayısıyla geliştirme, araştırmayla ortaya çıkarılmış olan ilke ve 

durumların, ekonomik olarak uygulanabilmesini sağlayabilecek yöntemlerin 

geliştirilmesiyle alakalı çalışmalara dayandırılmaktadır48.  

1.4.3. İşletmeler Açısından Ar-Ge Kararları Almanın Güçlükleri  

Stratejik kararların tamamı, işletmelerin geleceği konusunda önem arz etse de 

Ar-Ge’ye yönelik alınan kararlar pek çok belirsiz durumun bulunduğu ortamlarda 

alındığından dolayı güçlükle alınmaktadır. Ar-Ge kararları, işletmelerde önemli olan 

bütün şeyleri etkilediğinden dolayı karmaşık bir hal almakta ve stratejik bir karar 

niteliği taşımaktadır. Yönetici kademesindekiler; destek, pazarlama ve hizmet ile 

finans ve üretim üzerinde yapmış olduğu etkileri göz ardı ederek Ar-Ge seçimlerini 

özensiz şekilde yapmaktadırlar49.  

  

                                                           
47 Zerenler vd., a.g.e., s. 654. 
48 Tessa Avermaete vd., “Determinants of Innovation in Small Food Firms”, European Journal 

of Innovation Management, 2003, Volume: 6, Sayı: 1, 8–17, s. 8. 
49 Barutçugil, a.g.e., 1981, s. 4. 
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1.4.4. Ar-Ge Alanları  

Ar-Ge için önemli olan konular, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı içerisinde 

ortaya konmuştur. Yüksek düzeyde beceri ve bilgi kullanan sektörlerde ve ileri düzey 

teknoloji sanayilerinde öncelikli olarak ürün geliştirme, nükleer alan, askeri ve uzay 

teknolojileri, robot, çevre, yeni malzemeler vb. hizmet alanlarının yaygınlaştırılması 

sağlanmaktadır50.  

1.4.5. Ar-Ge Becerileri  

Ar-Ge; bir sektör ve alan kültürünün konusu olmaktadır. Ar-Ge işlevleri 

arasında bulunan çalışanların, kendi pozisyonlarının tanımlanması kapsamında 

bulunan teknolojik ve bilimsel, deneyim ile bilgi birikimlerine sahip olmaları 

gerekmektedir. Bunun koşulu ise mesleki, teknolojik ve bilimsel arka plan 

olmaktadır. Dolayısıyla Ar-Ge becerilerine yönelik bilgileri aşağıdaki gibi 

sıralayabiliriz51; 

1. Ar-Ge becerileri, takım şeklinde çalışılan projelerdir.  

2. Ar-Ge çalışanlarının; bilgi edinmiş, deneyim kazanmış ve eğitim almış 

olmaları gerekmektedir. 

3. Planları hazırlayarak üretmeye, projeleri hazırlayarak üretmeye, takım 

çalışması ile bütçeleme, Ar-Ge süreklliği hususunda da gereksinim duyulacak 

deneyimleri ve bilgileri oluşturmaktadır. 

4. Ar-Ge çalışanlarının; sınama, kalite, prototipleme, imalat gibi denetim 

faaliyetleri ve süreçleri ile tanışık olmaları gerekmektedir. 

5. Ar-Ge çalışanları; analiz etme, değerlendirme, raporlama, çalışma, sunma 

ve yorumlama konusunda deneyim ve bilgilere ihtiyaç duymaktadır.  

6. Ar-Ge çalışanları; eleştirel ve analitik düşünme yeteneklerine sahip olan, 

aynı zamanda kendilerini problem çözebilme hususunda geliştirmiş olan kişiler 

olarak tanımlanabilir.  

7. Mühendislik ve temel bilgiler temalı olan Ar-Ge çalışmaları, laboratuvar 

ortamlarında deney yapılmasını kaçınılmaz kılmaktadır. 

Problem çözme, ağ ortamlarında çalışabilme, yönetim becerileri, takım 

çalışmaları ve iletişim gibi hususlar Ar-Ge becerileri olarak ifade edilebilir. Ar-Ge’ye 

yönelik becerilerden bazıları şu şekilde sıralanabilir52; 

1. Ar-Ge çalışanları, zamanın yönetilmesi hususunda mükemmel olabilmeyi 

                                                           
50 Oktay, a.g.e., 1998, s. 47. 
51 Gürcan Banger ve Gülsüm Çalışır, “Yalın İş Modeli İnovasyonu”, 7. KOBİ’ler ve Verimlilik 

Kongresi, 2011, ss. 25-26. 
52 Banger ve Çalışır, a.g.e., ss. 25-26. 
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başarmış, bağımsız bir şekilde çalışma becerilerine sahip olan kişilerdir. 

2. Ar-Ge faaliyetleri ve süreçleri, bütün adımlarda Ar-Ge çalışanları için 

çözebilmeleri gereken zorlu ve yeni problemler ortaya çıkarmaktadır. Bu aşamada 

Ar-Ge çalışanlarının öz motivasyon özelliklerini devreye sokmaları gerekmektedir.  

3. Ar-Ge çalışmaları bir takım oyunu olmakla birlikte bu takım oyunları için Ar-

Ge çalışanlarının da bütün şartları yerine getirmesi gerekmektedir. 

4. Ar-Ge çalışanları; eleştirel düşünme becerileri sayesinde karşılaştıkları 

sorulara ilginç ve yeni cevaplar bulabilmeyi başarmaktadırlar.  

5. Ar-Ge çalışanları teknik alandaki işleri gerçekleştirirken pek çok araç, 

yöntem ve teknik kullanmaktadır. 

6. Ar-Ge çerçevesinde; karar, düşünce ve fikir oluşturma gibi pek çok 

faaliyetlerde bazı araç ve tekniklerden yararlanılması gerekmektedir.  

7. Ar-Ge’nin gerçekleştirmiş olduğu eylemler ve faaliyetler inovasyona tabi 

tutulmaktadır. 

8. İnovasyon faaliyetleri kendine yol haritası çizebilmek amacıyla Ar-Ge’den 

yararlanmaktadır. 

1.4.6. Aktarılabilir Ar-Ge Becerileri  

Aktarılabilir Ar-Ge becerileri içinde; takım çalışmaları, ağ ortamlarında 

çalışma, iletişim, problem çözebilme ve pek çok yönetim beceriler yer almaktadır53. 

Çalışma konuları ya da alanları arasında bir alandan başka alana transferi 

gerçekleşen uzmanlıklar, aktarılabilir Ar-Ge becerileri şeklinde tanımlanmaktadır. 

Aktarılabilir nitelikteki Ar-Ge becerileri, belli alanlarda öğrenilen becerilerin başka 

alanlarda da kullanılmasına imkan sağlamaktadır.  

Arttırılabilir beceriler ayrıca şu şekilde sınıflandırılabilmektedir54; 

1. Enformasyonun toplanması ve işlenmesi yeteneği, 

2. İşletme dışındaki ya da içindeki diğer bireylerle sözel şekilde iletişim 

kurabilme becerileri, 

3. Takım yapısı kapsamında çalışabilme becerileri, 

4. Yazılım ve bilgisayar kullanabilme yetkinlikleri, 

5. İşin planlanarak organize edilmesi ve önceliklendirilmesi yeteneği, 

6. Nicel verilerin analiz edilmesi yeteneği, 

7.  Yapılmakta olan iş için en uygun olan teknik bilgi birikimleridir. 

  

                                                           
53 Kateri A. Moore ve Ihor R. Lemischka, “Stem Cells and Their Niches”, Science, 2006, 

Volume: 311, No: 5769, 1880-1885, s. 1880. 
54 Banger ve Çalışır, a.g.e., s. 27. 
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1.5. AR-GE KAYNAKLARI  

Ar-Ge kaynaklarının verimli bir biçimde kullanılarak başarılı birer Ar-Ge 

projesine dönüştürülebilmesi amacıyla ilgili olan tarafların bir araya gelmesi 

gerekmektedir. Ülkelerin; sosyal ve ekonomik kalkınmalarını gerçekleştirebilmeleri, 

gelişmiş olan ülkelerle aralarındaki teknolojik açıklığı kapatabilmeleri, toplumların 

mutluluğunu ve refahını yükseltebilmek amacıyla Ar-Ge faaliyetlerine gereken önemi 

vermeleri gerekmektedir. Yeniliği ve Ar-Ge’yi teşvik edebilmek amacıyla kaynakların 

harekete geçirilmesi gerekmektedir. Yenileşim ve Ar-Ge kaynaklarının sınırlı olması, 

harcanmakta olan bütün kaynakların kısa süreli olmasa bile orta ve uzun vadede bir 

kazanç getirmesi beklenmektedir. Ulaşılması amaçlanan noktanın; işletmelerin 

genel stratejilerine uygunluğu, projeler için gereken kaynakların sağlanma şekli, girdi 

ve çıktılar arasındaki ilişkilerin gerçekliğinin de sorgulanması gerekmektedir. 

Kaynakların etkili ve etkin bir şekilde kullanımı ile kabul edilebilir neticeler elde 

edilmesi amaçlanmaktadır55. Bu kısımda; dahili ve harici Ar-Ge kaynakları 

incelenecektir. 

1.5.1. Dahili Ar-Ge Kaynakları 

Ar-Ge faaliyeti, teknoloji ve bilimin ilerlemesindeki yeni bilgilerin elde etmesini 

veya var olan bilgiyle yeni malzemeler, ürünler ve araçlar üretmeyi amaçlamaktadır. 

Bununla beraber yazılım üretimleri de dahil olarak yeni sistem, süreçleri ve 

hizmetleri oluşturup, mevcut olanı geliştirmeyi, düzenli çalışmaların bütününü ifade 

etmektedir. Ar-Ge ve Tasarım faaliyetleri, bilimin ve teknolojinin ilerlemesinde yeni 

bilgilerin elde edilmesini veya mevcut bilgiyle yeni malzemelerin, ürünlerin ve 

araçların üretilmesini gerçekleştirmek için oluşturulmaktadır. Ar-Ge faaliyetlerinin 

tanımlarına bakıldığı zaman; esasta yenilikçi düşünceler ve özgün tasarımlar ortaya 

çıkmaktadır. Bununla beraber hızla artmakta olan yazılım faaliyetleri önemle 

vurgulanmaktadır. Bunun yanı sıra yapılan düzenlemelere bakıldığı zaman Ar-Ge 

faaliyetlerinde sınırın ticari faaliyetlerin başladığı noktalarda son bulunduğu ifade 

edilmektedir56
. 

İşletmelerde bilgi üretebilme hususunda en fazla tercih edilmiş olan yolların 

başında amaca yönelmiş olan gruplar ve özel birimler oluşturmaktadır. Yeni işler ve 

bilgilerin daha da verimli olabilmesi amacıyla yeni yöntem ve teknikler bulabilmeyi 

amaçlayanlar Ar-Ge birimleri olmaktadır. İşletmelerde kitaplıklar zamanla pek çok 

                                                           
55 MÜSİAD, a.g.e., s. 171. 
56 Fidancı, a.g.e., s. 71. 
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görev üstlenmektedirler. Ar-Ge faaliyetleri için kaynak ayırmadaki amaç, bütünüyle 

teknik alandaki bilgileri hedefe almış olan Ar-Ge çalışmalarıyla işletmeler içinde 

bulunan potansiyel bilgilerin de dönüştürülebilmesi, ihtiyaç duyulması mümkün 

olabilecek yeni pek çok bilgiye ulaşabilmektir. Çalışanlar arasında bulunan örtülü 

şekilde bilgi paylaşımları, işlerin daha verimli ve etkin olmasını sağlayacak fikirleri 

ortaya koyabilmeyi, yöneticilerin de bu doğrultudaki motivasyon sağlayıcı stratejileri 

ile tavırları da bilgi üretimine yönelik etkinlikler şeklinde kabul edilebilmektedir57.  

Ar-Ge birimlerini, kaynak ayrılabilmesi çerçevesinde işletmelerdeki diğer 

bölümlerinden ayrı tutabilme düşüncelerinin arkasında, çalışanların özgür şekilde 

çalışmalarını gerçekleştirebilme çabaları bulunmaktadır. Esnekliğin süresini ve 

derecesini en iyi şekilde ayarlayabilmek gerekmektedir. Bu hususta geç verilebilecek 

kararlar ve atılabilecek yanlış adımlar, bilgi üretimleri süreçlerini doğrudan negatif 

şekilde etkileyebilecektir. Bu kapsamda sorumluluğun en büyüğü bilgi çalışanlarıyla 

beraber işletme yöneticilerine düşer58.  

1.5.2. Harici Ar-Ge Kaynakları  

Teknolojik ve inovasyon gelişmelerini belirlemekte olan en önemli faktör genel 

itibariyle Ar-Ge faaliyetleri olmaktadır. Özellikle teknolojik gelişmelerin karmaşık hal 

alması, üretimde büyüme ve bilimsel çalışmada uzmanlaşma ile Ar-Ge faaliyetleri 

giderek önemli duruma gelmektedir. Bundan dolayı AR-Ge faaliyetleri politikada bir 

faktör olarak görülmeye yol açmaktadır. Bilimsel araştırma ve uzman personellere 

çok daha fazla gereksinim duyan teknoloji yoğunluklu inovasyonlar için Ar-Ge 

faaliyeti zorunlu duruma gelmektedir. Tarihsel süreçte teknoloji metalaşarak, 

teknolojik içerikli fiziki malların ve bilgilerin üretimi iki farklı üretim dalı olmaktadır. 

Bundan dolayı teknoloji, faktörlerin verimliliğini arttırma hususunda, sermayelerin 

etkili kullanımını kolaylaştırıp, iktisadi büyümeyi hızlandırmaktadır. Ürünlerde sayının 

artması veya alternatif üretimlerin süreçleri ortaya çıkarak Ar-Ge faaliyetleri piyasayı 

daha rekabetçi hale getirmektedir. Bununla birlikte, harici Ar-Ge kaynaklarına 

tedarikçileri, iş ortaklarını, üniversiteleri örnek verilebilir59. Bu kısımda; harici Ar-Ge 

kaynaklarından tedarikçiler, iş ortakları, üniversiteler, kamu, harici laboratuvar 

konuları anlatılacaktır. 

                                                           
57 Erol Eren, İşletmelerde Yenilik Politikası, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, İstanbul, 

1982, s. 41. 
58 David Romer, Advanced Macroeconomics, New York, McGraw Hill, 1996, p. 95. 
59 Ferdi Kesikoğlu ve Şenay Saraç,  “AR-GE Harcamalarının Büyüme Üzerindeki Etkisi: İBBS 

Düzey 1 Bölgelerinin Karşılaştırmalı Analizi”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2017, 
Cilt: 13, Sayı: 5, 617-626, s. 618. 
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1.5.2.1. Tedarikçiler 

İşletmelerin hizmet ve üretimi konusunda kendilerine araç-gereç, hammadde, 

nihai mamul, donanım, yarı mamul gibi kaynaklar elde etmesine yardımcı olan 

kuruluşlar, tedarikçiler adıyla ifade edilmektedir. İşletmelerin pazar ve piyasalarda 

konumlarını korumak adına düşük maliyeti, hızlı teslimi ve yüksek kaliteyi 

sağlayabilmeleri için bazı stratejiler belirlemeleri gerekmektedir. Rekabet koşulları 

içinde müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını hızlı biçimde karşılayabilmek büyük önem 

taşımaktadır. İşletmelerin fiyat konusunda tedarikçiler kadar hızlı yükseltme 

yapamadıkları durumlarda, işletmenin pek çok tedarikçiyle anlaşma yapması 

tedarikçi üzerinde kalite, teslimat, fiyat planını kontrol etmeye imkan sağlamaktadır. 

İşletmelerin tedarik kaynakları noktasında sorumlulukları bulunmaktadır. Haksız 

rekabet konusunda dikkatli olmak, uygun biçimde satın alma şartlarında bulunmak, 

ödemeyi zamanında yapmak ve ticarette dürüst olmak bu sorumluluklar kapsamında 

bulunmaktadır60. 

İşletmeler kaynaklarını en iyi biçimde dağıtma veya verimliliği artırma adına 

doğru ve hızlı kararlar vermek durumunda olmaktadırlar. Kararlar içinde tedarikçi 

seçimi yapma kararı işletmeler için çok önemli olmaktadır. İşletmeler için yüksek 

seviyede katma değer oluşturabilecek, kurumun çalışma düzenine uyum 

sağlayabilecek tedarikçileri bulmak, işletmelerin tedarikçi seçimi yapma ve 

değerlendirmedeki ana amacı olmaktadır. İşletmeler tedarikçileri çoğunlukla 

süreklilik, kalite, ihtiyaçların karşılanması ve fiyat etkinliği gibi konularda 

değerlendirmeye alınmaktadır61. 

1.5.2.2. Ortak Ar-Ge İşletmesi Kurulması  

İki veya daha çok tüzel ve gerçek kişinin kar elde etmek için bir araya gelip 

yatırım projeleri oluşturmak adına sözleşme yaptığı işletme yapısına iş ortaklığı 

(Ortak Girişim) adı verilmektedir. İşletmeler, gelişme ve büyüme aşamasında 

kurumsal yapılanmaya önem vermektedir. Kurumsal yapıya dönüşmüş işletmelerde, 

işletmenin ortakları ve sahipleri ile kurumu yöneten kişiler farklı olmaktadır. İş 

ortaklıkları çoğunlukla inşaat sektöründe olmakla birlikte belli bir pazarda yer 

almanın en kolay yolu iş ortaklığı yapmaktır. İş ortaklıkları, işletmelere faaliyet 

                                                           
60 Berrin Onaran, “İşletmelerde Etik ve Sosyal Sorumluluk”, İlkeler ve İşlevlerle İşletme, 

(Editör: Muazzez Babacan vd.,), 1. Baskı, Detay Yayınları, Ankara, 2012, s. 207. 
61 Yusuf Şahin ve Aliye Ayça Supçiller, “Tedarikçi Seçimi İçin Bir Karar Destek Sistemi”, 

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, 2015, Cilt: 3, Sayı: 2, 91-
104, s. 91. 
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alanlarına ve pazarlara rahat şekilde dahil olma imkanı sunmakta, finansal 

kaynakların ortak bir yerde toplanması sebebiyle rekabet avantajı sağlamaktadır62. 

Ortak amaçları gerçekleştirebilmek amacıyla iki ya da daha çok işletmenin 

yeterli olmayan kaynaklarını tamamlayabilmek için bir araya gelme suretiyle belli 

süre için ya da sürekli faaliyetlerde bulunabilmek üzere işletme kurması ya da ticari 

işlemler yapması ortak girişim olarak tanımlanabilir63. Ortak girişimler işletmelere, 

uzmanlıkta artışı, maliyetleri düşürmeyi sağlamakla birlikte ortak pek çok işletmenin 

amaçlara ulaşamama ve yüksek bir hata oranı gibi tehlikelere de yol 

açabilmektedir64. Ar-Ge alanındaki işbirliklerinde sözleşmeli ve en eski ilişkilerden 

daha çok görülmüş olan yöntem ortak girişimdir. Ortak Ar-Ge işletmelerinin 

kurulmasının sebebi, ortak pek çok işletmeye uzun dönem sürebilecek bir Ar-Ge 

desteğinin verilebilmesi ya da piyasalara belli fiyatlar karşılığında Ar-Ge 

hizmetlerinin verilebilmesinin maliyetli olmasından kaynaklanabilmektedir65.  

1.5.2.3. Üniversiteler  

Kamu araştırma kurumları ve üniversitelere dair olan destekler, aslında dolaylı 

yönden sanayiye de destek olmak anlamı taşımaktadır. Ar-Ge faaliyetlerine olan 

destekler dolaylı veya doğrudan sanayicilerin faydalanmasına yönelik sonuçlar 

ortaya çıkarmaktadır. Herhangi bir işletmenin projesini fonlayarak işletmeye 

doğrudan destekte bulunulduğu gibi üniversitede olan bir Ar-Ge merkezinin 

işletmelerin kullanımı için açılması ile de işletmelere büyük fayda sağlanabilir. 

Benzer biçimde üniversitelerde sanayiye yönelik nitelikli biçimde araştırmacı insan 

potansiyeli yetiştirme, işletmeler için önemli bir araç olmaktadır66.  

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Ar-Ge faaliyetlerinin 

gelişimine yönelik bir diğer adım olarak görülmektedir. 4691 sayılı kanunun 

amaçları; üniversiteler, araştırmaya dayalı kuruluş ve kurumlar ile ülke üretim 

sektörlerinin iş birliğini sağlamak, ihracat yapmaya yönelik ülke sanayisinin rekabet 

edilebilir düzeye taşımak amaçlı bilgi üretmek birkaç madde olarak sayılmaktadır. 

                                                           
62 Gönül İpek Alkan, “İşletmelerin Sınıflandırılması”, İlkeler ve İşlevlerle İşletme, (Editör: 

Muazzez Babacan vd.,), 1. Baskı, Detay Yayınları, Ankara, 2012, s. 101. 
63 Dilber Ulaş, Uluslararası Pazarlara Giriş Stratejisi Olarak Ortak Girişimler (Joint 

Venture) ve Türkiye Uygulaması, Turhan Kitabevi, Ankara, 2003, s. 58. 
64 Philip Powell, “Beyond Networking: The Rise of the Organisation”, European Management 

Journal, 1992,  Volume: 10, No: 3, 352–356, s. 354. 
65 Ulaş, a.g.e., s. 59. 
66 Kemal Madenoğlu, “Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın Tasarım, Ar-Ge ve Yenilik 

Alanlarındaki Çalışmaları”, Çerçeve 3 Aylık Ekonomi ve Düşünce Dergisi, 2009, Yıl: 17, Sayı: 52, 
12- 18, s. 15. 
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Ülke için; üründe ve üretimde yeni yollar geliştirmek, ürün kalite ve standartlarını 

artırmak, elde edilen verimi artırmak, üretim maliyetini düşürmek, teknolojik bilgiyi 

ticari hale getirmek hedefler arasında yer almaktadır. Ar-Ge ile ilgili kanunda; 

teknolojik yoğun üretimine ve girişimciliğine destek olmak, her boyuttaki işletmenin 

teknolojiye entegre olmasında yardımcı olmak gerekmektedir. Bilim ve Teknoloji 

Yüksek Kurulu’nun aldığı kararları da göz önünde bulundurursak araştırmacı ve 

nitelikli bireylere iş olanağı sağlamak, iş alanları arasında teknoloji transferine 

yardımcı olmak, yüksek düzeyde hızlı yabancı teknolojinin ülke girişini 

kolaylaştırmak, alt yapıyı hazırlamak hegemonya savaşını hızlandırmaktadır. 4691 

Sayılı Kanun’un amaçları ile 5746 Sayılı Kanun’un amaçları büyük bir oranda 

örtüşmektedir. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun üniversiteler, araştırma 

kurumları ile sanayi iş birliğine önem verdiği bilinmektedir. 4691 Sayılı Kanun 

kapsamında vergi teşviki, vergi istisnaları ve muafiyeti şeklinde kolaylıklar madde 

2’de yer almaktadır67.  

1.5.2.4. Kamu 

Ar-Ge çalışmalarının en önemli destekçisi tüm dünyada kamu kurumları 

olmaktadır. Ülkelerin bazılarında Ar-Ge işinin alt yapı boyutuyla ilgili işletmelerle 

ortaklık yapıldığı ve bu uygulamanın yer tuttuğu bilinmektedir. Ortaklık kurulan 

işletmelerin çoğunun silah sanayisinde etkin olan işletmeler olduğunu belirtmekte 

fayda bulunmaktadır. Stratejik sektörlerin de içinde bulunduğu işletmeler örnek 

olarak gösterilmektedir. Ülkenin gelişimi ve ekonomisi için bu iş birliğinin doğal 

nedenleri hassasiyet arz etmektedir. Ortaklık uygulamasının önemli bir örneği olan 

ABD devletinin silah sanayiinde tek alıcı yani monopson konumunda olması 

verilmektedir. İşbirliği hem silah sanayisi alanında AR-GE harcamalarını 

yaygınlaştırmada ve hem de ülkenin ekonomik gelişimine önemli bir rekabetçi 

avantaj sağlamaktadır68.  

Yenilik ve Ar-Ge alanlarında olan kamu yatırımları, Kalkınma Planı ile Yıllık 

Programlarda yer alan politikalarla alakalı tedbir veya hedeflerin gerçekleşmesinde 

aracı olmaktadır. Söz konusu kamu yatırımları, senelik biçimde hazırlanan Kamu 

Yatırım Programlarında olan projeler vasıtasıyla ayrılmaktadır. Devlet Planlama 

Teşkilatı Müsteşarlığı, Kamu Yatırım Programlarının hazırlanması konusunda 

sorumlu kuruluş olmaktadır. Kamu yatırımlarının hepsinde olduğu gibi yenilik ve Ar-

                                                           
67 Simla Güzel, “Ar‐Ge Harcamaları ve Vergi Teşvikleri: Belirli Ülkeler Karşısında Türkiye’nin 

Durumu”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 2009, Cilt: 4, Sayı: 2, 29‐48, ss. 42-43. 
68 Yaşar Bülbül ve Rahmi Deniz Özbay, Teknoparklar Teknolojik Bilginin Ticarileşmesi, 

İstanbul Ticaret Odası Yayınları, İstanbul, 2011,  s. 57. 
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Ge alanlarına dair olan yatırımlarda, Türkiye’nin sosyo-ekonomik yönden 

kalkınmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır. Araştırma çalışmalarının temeli 

yeni bilgiler olmaktadır. Yeni bilgilerin sosyo-ekonomik yönden katma değer haline 

gelebilmesi için iki tür mekanizma mevcut bulunmaktadır. Birincisi; yeni bilgilerin 

işletmelerce hizmet ve üretim işlevlerine yansıtılması, nitelikli hizmet ya da ürünlerin 

maliyeti uygun, erişime kolay bir şekilde vatandaşlara ulaştırılmasına yardımcı 

olmak olmaktadır. İkincisi; araştırma neticesinde elde edilen bilgiler kullanılarak 

vatandaşlara iyi hizmetin sağlanması olmaktadır. Üniversiteler, kamu kaynakları, 

işletmeler ve kamu araştırma merkezleri, yenilik ve Ar-Ge çalışmaları ile 

desteklenmektedir. Kamu yatırımlarından oluşan kaynaklar gittikçe daha da 

artmaktadır. Kamu yatırımlarının hepsinin öncelikli amacı, özel sektörün 

yeteneklerinin ve Ar-Ge beklentisinin artırılmasına yönelik olmaktadır69. 

1.5.2.5. Ar-Ge Konsorsiyumu  

Yeni ürünler ya da teknolojiler için, bilgi ve risk paylaşımlarından yararlanılmak 

üzere iki ve daha çok işletmenin bir araya geçici olarak gelmesi ile Ar-Ge 

konsorsiyumları ortaya çıkmaktadır. Ar-Ge konsorsiyumu, istediği zaman 

ayrılabilecek pek çok üyeden oluşmakla birlikte bu konsorsiyumlar, üniversite-

endüstri iş birliği ile kurulan araştırma merkezlerinden farklılık göstermektedir. Ar-Ge 

konsorsiyumlarına işletmelerin katılma sebepleri; ölçek ekonomilerinden 

yararlanabilme, yeni pek çok teknolojik standartlar belirleme, bütünleyici bilgiler 

paylaşabilmektir70. Söz konusu konsorsiyumlar; riskleri düşürme, düşük maliyetler 

ve uzmanlığın artışı gibi faydalar sağlamaktadır. Konsorsiyum oluşturulması 

neticesinde, ürünlerin çıkmaması veya işin uzun zaman devam etmesini ortaklar 

beraberce üstlenmektedir. Bilişim, biyo-kimya ve iletişim sektörü içinde olduğu 

şekilde tekrar yapılanan endüstrilerde yer alan işletmeler açısından gerekli 

olmaktadır71.  

1.6. AR-GE YATIRIMLARI VE HARCAMALARI 

Ar-Ge çalışanları ve harcamaları, yeniliğin ölçümü konusunda başlıca 

göstergelerden biri olarak değerlendirilmiştir. Değerlendirme bu şekilde yapılsa da 

Ar-Ge faaliyetleri, yeniliğin yalnızca bir aşamasını oluşturduğu için Ar-Ge’nin tek 

başına yeniliğin göstergesi olması yetersiz kabul edilmektedir. Ar-Ge göstergeleri 

                                                           
69 Madenoğlu, a.g.e., s. 15. 
70 Powell, a.g.e., s. 355. 
71 Yeliz U. Eseryel, Ar-Ge Konsorsiyumlarının Rekabet Gücü Üzerine Etkileri ve Birleşik Ar-Ge 

Konsorsiyumları Modeli, İGEME’den Bakış, 1999, Sayı: 12, ss. 55-56. 
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baz alınarak yayın sayısı, yeni hizmet ve ürünler, yüksek teknolojiye bağlı olan 

patent sayısı ve ihracat gibi göstergelerin bütün halde incelenmesi yeniliğin 

ölçümünü sağlamaktadır. Son yıllarda hız kazanan anketle yapılan ölçüm 

tekniklerinde olan gelişmeler ise yenilik sürecinin ölçülmesini kolaylaştırmaktadır72.  

İşletmeler, küreselleşen piyasalarda rekabet üstünlüğü kazanmak için 

inovasyon çalışmalarına ağırlık vermektedir. Devletler ise inovasyon çalışmalarına 

destek olmak amacıyla ulusal anlamda politikalar hazırlamaktadır. İşletmelerin 

inovasyon faaliyetlerinin temel araçlarından olan Ar-Ge çalışmalarının bazı özellikleri 

işletme finansmanlarını zorlamaktadır. İşletmelerin Ar-Ge ile ilgili yatırımlar 

yapabilmesi için, etkin bir finansman uygulaması yapmaları gerekmektedir. Finansal 

yönden güçlü olmaya ve inovasyon çalışmalarının çekirdeğini oluşturan Ar-Ge 

faaliyetlerinde, çok fazla karşılaşılan finans sorunlarını azaltmaya yönelik çalışmalar 

bulunmaktadır73. Bu kısımda; Ar-Ge yatırımları ve harcamaları konuları ele 

alınacaktır. 

1.6.1. Ar-Ge Yatırımları 

Ar-Ge yatırımları; ürünün standart ve kalitesinin yükseltilmesi, yeni ürünler 

geliştirilmesi, düşük maliyetli ve yüksek standartlı teknolojileri ülke koşullarına uyum 

sağlaması için olan araştırma ve geliştirme faaliyetleri için yapılmaktadır. Yararlı 

malzeme, araç gereç, yöntem, ürün, üretim ve sisteme dönüştürülmesi, bunlardan 

mevcut olanlarının teknolojik yönden iyileştirilmesi amacıyla da Ar-Ge yatırımları 

uygulanmaktadır. Ar-Ge çalışmalarında, teknoloji uyarlaması yapılabilmesi için 

bilimsel koşullara uygun biçimde yapılan her süreci önceden belirlenmiş araştırma 

ve geliştirme faaliyetleri için yatırımlar da yapılmaktadır74. 

Ar-Ge'ye yapılan yatırım, yenilikçilik oranını ve kapasitesini etkileyen tek faktör 

olarak değerlendirilmemektedir. Para politikası, vergi politikası, standartlar, satın 

alma, düzenleyici politika, yetenekli bir teknik işgücünün mevcudiyeti ve piyasaya 

erişim dahil olmak üzere kamu politikaları, yeniliği teşvik eden bir ortamın 

oluşturulmasında da önemli olmaktadır. Ulusumuzun ekonomik gidişatındaki bu 

                                                           
72 Erkan Erdil vd., “Bilgi, Bilim, Teknoloji ve Yenilik: Kavramsal Tartışma”, Bilim, Teknoloji ve 

Yenilik: Kavramlar, Kuramlar ve Politika, ODTÜ TEKPOL Bilim ve Teknoloji Politikaları Araştırma 
Merkezi, Bilgi Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2017, 1-28, s. 14. 

73 N. Savaş Demirci, “Finansal Gelişmişliğin Özel Sektör Ar-Ge Harcamalarına Etkisi: Türkiye 
İçin Eşbütünleşme, Nedensellik, Etki-Tepki Analizleri ve Varyans Ayrıştırması (1990-2014)”, Muhasebe 
ve Finansman Dergisi, 2017, Sayı: 74, 157-182, s. 158. 

74 Ali İhsan Özeroğlu, “Türkiye’de AR-GE Düzenlemeleri ve Uygulamaları-Research and 
Development Regulations and Implementations in Turkey”, Öneri Dergisi, 2011, Cilt: 9, Sayı: 36, 105-
114, s. 106. 
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kritik zaman göz önünde bulundurulduğunda, ulusal refahı artırmak ve küresel 

ekonomiye ulusal erişimi arttırmak için, Ar-ge yatırım uygulamaları ve kamu 

politikası dahil olmak üzere, inovasyon politikaları portföyünün dikkatle gözden 

geçirilmesi gerekmektedir75. 

Ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin artmasında önemli rol oynayan inovasyon 

faaliyetlerinin yapılması, Ar-Ge yatırımlarına bağlı olmaktadır. Gelişmekte olan 

ülkeler içinde yer alan Türkiye’de Ar-Ge faaliyetleri gün geçtikçe artmaktadır. 

Teknoloji ve yazılım gibi önemli sektörlere olan Ar-Ge yatırımlarının artması, katma 

değer noktasında yüksek ürün marka ya da fikirlerin oluşmasına katkı 

sağlamaktadır. Türkiye'deki Ar-Ge yatırımları OECD ortalamasının altında kalsa da, 

Türkiye’nin yatırımlar konusunda istikrarlı artış sağlaması gelecek adına ümit 

vermektedir. Türkiye’nin balıkçılık, ormancılık, tarım gibi sektörlerde katma değeri 

yüksek olan ürünler oluşturması, Ar-Ge yatırımları için olumlu gelişme olarak 

adlandırılmaktadır76. 

Sürekli değişen müşteri tercihleri ile rekabetçi bir dünyada, araştırma ve 

geliştirmeye yapılan yatırımlar başarı için büyük önem arz etmektedir. Yeni ürün 

tasarımları ile güncel bir ürün sunarak yeni taleplere, değişen ihtiyaçlara cevap 

verebilme yeteneği, nihayetinde işletmelerin rekabet güçlerini artırmalarına, pazar 

paylarını yakalamalarına ve kârlılıklarını artırmalarına olanak sağlamaktadır77. 

Ar-Ge çalışmalarına destek verilmesi ve özel sektörlerin bu konuda olan 

yatırımlarındaki artışına eğitimle destek olunması, Ar-Ge faaliyetlerinde olumlu 

sonuçlar doğurmaktadır. Özel sektörün yeniliklerin faaliyete geçirilmesi noktasında 

gösterdiği emeği, yenilik geliştirme aşamasında da göstermesi beklenmekte ve 

böylelikle katma değer noktasında yüksek ürünler üretilip ihraç edilmesi 

düşünülmektedir78.  

  

                                                           
75 Sarah Meıers, The Green Dining Room: The Experience of an Arts and Crafts Interior, 

PhD Thesis, 2008, p. 1.  
76 Yücel ve Ahmetoğulları, a.g.e., s. 100. 
77 Alfa Laval, “Research and Development”, https://www.alfalaval.com/globalassets/ documents 

/investors/english/annual-reports/research-and-development-2016.pdf (Erişim Tarihi: 26.09.2018). 
78 Mete Han Yağmur, Avrupa İnovasyon Endeksi ve Türkiye, İstanbul Ticaret Üniversitesi 

Sanayi Politikaları ve Kalkınma Merkezi, 2017, 2-7, s. 7. 

https://www.alfalaval.com/globalassets/%20documents%20/investors/english/annual-reports/research-and-development-2016.pdf
https://www.alfalaval.com/globalassets/%20documents%20/investors/english/annual-reports/research-and-development-2016.pdf
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1.6.2. Ar-Ge Harcamaları  

Dış ticaretin önünde olan engellerin kaldırılmasıyla birlikte, bir taraftan ülkeler 

arasında ticaret hacmi büyürken bir taraftan da ülkeler daha bir rekabetçi olmaya 

başlamıştır. Ülkelerin dış ticaret konusunda kazançlı olmaları, piyasalara rekabet 

gücü olan ürünler üretmelerine bağlı olmaktadır. Yenilik ve teknoloji, ülkelerin 

rekabet etme gücünü belirleyen en önemli özellikler olmaktadır. Yenilikler yapma ise 

ülkelerin araştırma ve geliştirme çalışmaları ile yakından alakalı bir durum haline 

gelmiştir. Ar-Ge çalışmalarına bu yönden bakıldığında, Ar-Ge faaliyetleri ülkelerin 

dış ticaret konusunda gelişmesinde ve performans göstermesinde etkili olan en 

önemli unsur vazifesi görmektedir79.  

Ar-Ge harcamalarında olan değişimler ile bunun hisse başı kar ya da net kar 

gibi yatırımcı yönünden önemli olan piyasadaki değerinin belirlenmesi hususunda 

esas alınan değerlerle ilişkisi hakkında yeterli çalışma mevcut bulunmamaktadır. Ar-

Ge harcamaları; işletmelerin nakit akışının devamlılığını sağlamak için yeni hizmet 

veya ürünler geliştirmek, inovasyon yapmak ve inovasyonun devamlı olması için 

yaptıkları harcamalar olmaktadır. Ar-Ge harcamalarının işletmelere mevcut ve 

sonraki dönemlerde kar artışı ve yatırımcılar için de hisse başı kar şeklinde dönmesi 

beklenmektedir. Ülkemizde bu gecikmeli etkiler adına herhangi bir araştırmaya 

rastlanmamıştır80. 

Ar-Ge faaliyetleri işletmelerin global pazar paylarını ve rekabet üstünlüklerini 

artırarak onların makroekonomik düzeye gelmesinde katkıda bulunmuştur. Doğal 

olarak bu tarz gelişmeler, ülkeler adına sürdürülebilir kalkınmayı ve daha iyi bir refah 

düzeyini de getirmiştir. Ar-Ge harcamaları çok olan ülkeler, gelişmiş ülkeler arasında 

yer almaktadır. Ar-Ge harcamaları GSYH’daki payları bakımından yüksek olan 

ülkeler teknoloji, bilim ve rekabet konusunda üstün olan ülkeler olmaktadır81. 

Ar-Ge yatırımlarıyla sağlanan yenilikçi neticeler, inovasyon barındıran 

faaliyetler olmaktadır. Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkeler Ar-Ge çalışmalarına 

oldukça fazla yatırım yaparak bu alanda kalkınmayı ve inovatif hizmet ya da ürünleri 

elde etmişlerdir. Ekonomik kalkınmanın ve büyümenin önemli faktörü olan Ar-Ge 

harcamaları, ülke ekonomisine çok büyük katkılarda bulunmaktadır. Katkılar 

                                                           
79 Ahmet Şahbaz, “Ar-Ge Harcamaları ve İleri Teknoloji Mal İhracatı İlişkisi: Panel Nedensellik 

Analizi”, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2014, Cilt: 23, Sayı: 1, 47-60, s. 56.  
80 Yücel ve Ahmetoğulları, a.g.e., s. 89. 
81 Erdal Tanas Karagöl ve Hatice Karahan, Yeni Ekonomi: Ar-Ge ve İnovasyon, Seta 

Yayınları, İstanbul,  2014, Sayı: 82, s. 10. 



32 
   

genellikle katma değer bakımından yüksek ürünler üretilmesi ve bunların 

pazarlanması sonucunda olmaktadır. İnovasyon ve Ar-Ge konusunda örnek 

niteliğinde olan Doğu Asya ülkelerinin başarıları, bu ülkelerin gelişme ve büyüme 

rakamlarında da kendini göstermiştir. İnovasyon ve Ar-Ge faaliyetleri Doğu Asya 

ülkelerinin hızlı şekilde kalkınmasına katkıda bulunmuştur. Yenilikçi çalışmaların 

ardından patentleme süreci ve inovatif ürünlerin miktarı Türkiye'de yeterli düzeyde 

bulunmamaktadır. Araştırmalarda; illerin patent başvuruları ve tescil rakamları, 

Türkiye'nin inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarını çok daha fazla önemsemesi ve bu 

noktada bu tür faaliyetlere daha çok kaynak ayırmasının gerekli olduğu sonucu 

çıkmaktadır82. 

Ar-Ge faaliyetleri harcamalarının ülkelerin ve işletmelerin teknoloji yönünden 

gelişmişlik düzeylerinin yükselmesinin iktisadi açıdan büyümeye olumlu katkıları 

olduğu tespit edilmiştir. Devamlılığı olan ekonomik yönden büyüme ve refah 

düzeyinin artışına katkıda bulunan Ar-Ge harcamaları, iktidarların kamuya 

yatırımlarının atmasını sağlamıştır. İktidar, Ar-Ge harcamalarının artması konusunda 

özel sektöre de özendirme yoluyla teşviklerde bulunmuştur. Ar-Ge harcamaları 

beşeri sermaye ile daha nitelikli sonuçlar vermekle birlikte temel eğitimden başlayıp 

teknik eğitim de dahil olmak üzere bütün eğitim düzeylerinde kaliteyi artırmaya 

yönelik faaliyetler yapılması gerekmektedir. Ülkelerin böylelikle gelişmiş ülke 

düzeylerine ulaşması daha kolay ve hızlı olmaktadır83.  

1.7. AR-GE MERKEZLERİ 

AR-GE merkezlerinin amacı, Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetleri ile ülkelerin 

ekonomisinin uluslararası düzeylerde rekabet edebilecek seviyelere ulaşması için 

teknolojik bilgilerin üretilmesi, üretim süreçlerinde yeniliği, ürün standardı ve 

kalitesini yükseltilmeyi, verimlilik artışlarının, maliyetlerin düşürülmesini, teknolojik 

bilginin kazanca dönüşmesini, vasıflı işgücü istihdamını desteklemek ve teşvik 

etmektir84.  

 

Ar-Ge merkezi olma özelliği 5746 sayılı kanuna göre geçici vergilendirmeyi 

kapsayan üçer aylık süreçlerle en az on beş (2016\ 91 93 sayılı Bakanlar Kurulu 

kararında belirtilen özelliklere sahip sektörler için otuz olarak uygulanmakta), Ar-Ge 

                                                           
82 Demir ve Geyik a.g.e., s. 172. 
83 Seyfettin Erdoğan ve Şerif Canbay, “İktisadi Büyüme ve Araştırma & Geliştirme (Ar-Ge) 

Harcamaları İlişkisi Üzerine Teorik Bir İnceleme”, Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, 2016, Cilt: 4, Sayı: 2, 29-44, ss. 40-41. 

84 AR-GE Merkezi, http://www.argumadanismanlik.com/ar-ge-merkezi/ (Erişim Tarihi: 
18.09.2019). 

http://www.argumadanismanlik.com/ar-ge-merkezi/
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çalışanı istihdam edilmesi gerekmektedir. Tasarım merkezi olma niteliği geçici 

vergilendirme süresini içermekte olan üçer aylık dönemlerde en az on tam zaman 

eşdeğer çalışan istihdam şartına bağlı olmaktadır. 5746 sayılı kanunda belirtildiği 

sayıda çalışan istihdam koşulunun ihlal edildiği geçici vergilendirme sürece 

itibariyle85;  

1. KOSGEB’e ait teknoloji merkezlerinde yürütülmekte olan projeleri herhangi 

bir sebeple sonlandırılması ya da projelere verilecek olan desteğin sona ermesi 

hallerinde yenilik, Ar-Ge tasarım çalışmaları da sona ereceğinden dolayı bu tarihten 

itibaren, 

2. Ar-Ge, tasarım ya da yenilik konusunda yapılacak projelerde, projenin 

herhangi bir sebeple son bulması ya da projeye verilen desteğin sona ermesi 

hallerinde; yenilik, Ar-Ge ya da tasarım faaliyeti bitmiş olacağından bu tarihten 

itibaren,  

3. Değerlendirme ve denetim komisyonu incelemeleri sonucunda projelerin 

rekabet öncesinde işbirliği özelliğini kaybettiğinin saptanması halinde, proje 

sözleşmelerinin Bakanlık tarafından iptal olunduğu tarihten itibaren gelir vergisi 

stopajı teşviklerinden faydalanılması mümkün olmamaktadır.  

Ar-Ge merkezi başvurusu incelemekle görevlendirilen izleyicilerin ve komisyon 

üyesinin aşağıdaki özellikleri dikkate alması gerekmektedir86: 

1. 3568 sayılı 01.06.1989 tarihli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve 

Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, 5846 sayılı ve 05.12.1951 tarihli Fikir ve Sanat 

Eserleri Kanunu ve diğer mevzuatlar gizli kalmak şartıyla, gizlilik hususlarına aykırı 

davranışlarda bulunan kuruluşlar ve kişiler, kanunla oluşan teşvik ve desteklerden 

faydalanamamaktadır. Aynı zamanda bu kuruluş ve kişiler, teşvik ve destek 

kapsamında olan projelerde vazife alamamaktadırlar.  

2. Teşvik ve destek uygulamalarına olan başvuruları izleme ve değerlendirme 

aşamaları ile denetim çalışmalarında görev yapan kişilere verilen belgeler ile bilgiler, 

işletmeye ait olan hizmete özel bilgi ya da ticari gizli bilgi olarak kabul edilmekte ve 

üçüncü şahıslara aktarılmamaktadır.  

                                                           
85 Altay ve Ünlü, a.g.e., ss. 23-24. 
86 T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, “Ar-Ge 

Merkezleri Komisyon Üyesi ve İzleyici Rehberi”, 1-19, s. 7, https://agtm.sanayi.gov.tr/Files/Agtm/Ar-

Ge%20Merkezleri%20Komisyon%20%C3%9Cyesi-%C4%B0zleyici%20Rehberi.pdf (Erişim Tarihi: 
24.09.2018). 

https://agtm.sanayi.gov.tr/Files/Agtm/Ar-Ge%20Merkezleri%20Komisyon%20%C3%9Cyesi-%C4%B0zleyici%20Rehberi.pdf
https://agtm.sanayi.gov.tr/Files/Agtm/Ar-Ge%20Merkezleri%20Komisyon%20%C3%9Cyesi-%C4%B0zleyici%20Rehberi.pdf
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Şekil-1 Ar-Ge Merkezlerine Sağlanan İndirim, İstisna, Destek ve Teşvikler87 

Ar-Ge Merkezlerinde Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı, ticari kazancın 

tespitinde indirim konusu yapılır. 

Ar-Ge merkezlerinde yenilik ve Ar-Ge harcamalarının hepsi, ticari gelirin tespit 

edilmesinde indirim konusu yapılmaktadır. Ar-Ge ve tasarım teşvik unsurları; Ar-Ge 

ve tasarım indirimi, gelir vergisi stopajı teşviki, sigorta primi desteği ve işveren 

hissesi desteği, damga vergisi istisnası, gümrük vergisi istisnası, temel bilimler 

desteği olmaktadır. Ar-Ge, yenilik ve tasarım yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası 

düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, 

üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının 

yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesi 

hedeflenmektedir. 

1.7.1. Ar-Ge Merkezleri ve Ar-Ge Performans Endeksi  

Yenilik ve Ar-Ge projelerini ya da sözleşme kapsamında siparişe 

dayandırılarak yürütülmüş olan yenilik ve Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirebilmek 

üzere kurulmuş olan ve işletme bünyesinde farklı bir birim olarak örgütlenmiş, Ar-Ge 

yetenekleri ve birikimleri olan birimler, Ar-Ge merkezleridir88. Sistematik temellere 

dayandırılmış olan kültürel, beşeri ve toplumsal bilgi birikimlerini arttırıcı pek çok 

faaliyetin yürütülmesi ile bu bilgi birikimlerinin uygulamalar üzerinde kullanılması Ar-

Ge’yi ortaya koymaktadır89. Ar-Ge merkezleri, Türkiye genelinde yenilikçilik 

ekosistemlerinin geliştirilebilmesinin uygulanmasındaki araçlardan biridir. Ar-Ge 

                                                           
87  T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, a.g.e., s. 5. 
88 Altay ve Ünlü, a.g.e., s. 5. 
89 OECD, Measuring Knowledge Management in the Business Sector: First Steps, Paris, 

2003, s. 2. 
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merkezleri içinde geliştirilmiş olan hizmet ve ürünler hem işletmeye yarar 

sağlamakta hem de Türkiye’ye katkıda bulunmaktadır90.  

1.7.2. BSTB Ar-Ge Merkezleri Performans Endeksi 

BSTB Ar-Ge merkezleri performans endeksi; raporlamanın, gelişmenin, 

ölçmenin ve öğrenmenin beraberce yürütülmesi sonucunda işletmelerin işlemleri ve 

faaliyetlerinin vizyonu ile misyonu çerçevesinde düzenlemiş olduğu çalışmaları 

ortaya koymaktadır91. Bu endeksin bütün uygulayıcıların belirlenmiş olan ortak 

hedeflere doğru ilerlemelerine imkan tanıyarak Ar-Ge’nin güçlendirilmesi ve ulusal 

yeniliğin sağlanması konusunda yarar sağlaması istenmektedir. Performans 

endeksinin ortaya koymuş olduğu sonuçlar ile Ar-ge merkezlerinin daha çok hangi 

alanlar üzerinde güçlü olmuş olduğu ve hangi alanlar üzerinde gelişme 

göstermesinin yararlı olacağı ortaya çıkmaktadır92.  

  

                                                           
90 Serdar Altay ve Ece Ünlü, Soru ve Cevaplarla Ar-Ge Tasarım Faaliyetlerine Sağlanan 

Destek ve Teşvikler, 2017, 3-28, s. 4. 
91 BSTB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2008-2015 Ar-Ge Merkezleri Programı Raporu, 

Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü, 2015, 1-10, s. 1. 
92 BSTB, a.g.e., s. 3. 
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İKİNCİ BÖLÜM  

İNOVASYON KAVRAMI, İNOVASYONUN İLKELERİ, TÜRLERİ VE İNOVASYON 

SÜRECİNİN BİLEŞENLERİ 

2.1. İNOVASYON KAVRAMI 

İnovasyon kavramı, bilgilerin sosyal ve ekonomik faydalara dönüştürülmesi 

şeklinde tanımlanabilir. Bundan dolayı inovasyonu; ekonomik, sosyal ve teknik 

süreçlerin meydana getirdiği bir bütün biçiminde tanımlamak gerekmektedir. Bireyde 

ve toplumda değişimlere olan isteğin, yeniliğe açıklığın ve girişimciliğin ruhuyla 

özdeşleşmiş bir kültür, inovasyonun önemli belirleyicileri olmaktadır93.  

Stratejik avantaj, daima değişen küresel çağda, değişimin izleyicisi olmak 

yerine lideri konumunda olmaktadır. İşletmelerin oluşturduğu değişimin lideri 

olabilmesinin tek yolu inovasyon olarak görülmektedir. Değişimin hızının giderek 

artması inovasyonun bu kadar ilgi çekmesinin de nedeni olarak fark edilmektedir. 

Küresel anlamda dünya sanayi çağından çıkıp bilgi çağına doğru ilerlemektedir. 

İnovasyon, mevcut olan bir fikrin, konseptin veya ürünün iyileştirilmesi olarak 

gerçekleşmektedir. İnovasyon kavramının ne olduğu, etkin bir şekilde nasıl 

yönetileceğini ve sadece yüksek teknoloji alanıyla alakalı sektörlere özgü bir konu 

olmadığını anlamak güçlük yaratmaktadır. Sektör bazında her işletme ve işletme 

bireyleri inovatif düşünceye sahip olarak çalışmak durumunda olabilmektedir. 

İnovasyon varılan bir nokta değil gidilen bir süreç olarak tanımlanmaktadır. 

İnovasyona; yenileşim demek mümkün olmakla birlikte, ülkenin sosyal ve ekonomik 

gelişimine değer katan, istihdam kapasitesinin artmasını sağlayan, ülke refah 

seviyesini artıran bir kavram olarak da bakılmaktadır94. Tezin bu kısmında; 

inovasyon kavramı, yenilik ve inovasyon, taklit ve inovasyon konularına yer 

verilmiştir. 

2.1.1. İnovasyon Kavramı ve Önemi 

Kültürel, toplumsal ve idari ortamda yeni uygulamaların kullanılması inovasyon 

olarak tanımlanmaktadır. Latincede kullanılan innovatus sözcüğünden ortaya 

çıkmıştır. Büyüyen, değişen işletmelerde inovasyon rekabet üstlüğünü sağlayan en 

önemli unsur olarak tanımlanmaktadır. İşletmeler inovasyon uygulayarak yeni 

                                                           
93 Ömer L. Met ve Ahmet Vatan, “Turizm İşletmelerinde İnovasyon: İstanbul’daki 5 Yıldızlı 

Konaklama İşletmelerinde Bir Araştırma”, (Editör: Osman Eralp Çolakoğlu) 11. Ulusal Turizm 
Kongresi, Detay Yayıncılık, Ankara, 2-5 Aralık 2010,  1-892, s. 817. 

94 INNOCASE, İnovasyonun Özellikleri ve Türleri, InnoSupport–KOBİ’lerde İnovasyonu 
Desteklemek, 2005, 1- 20, s. 1. 



37 
   

tecrübeler elde etmekte ve bu sayede yükselmektedir. Çevre koşulları ve değişen 

teknolojiyle birlikte tüketici gereksinimleri artarak değişmekte, bunun sonucunda 

inovasyon faaliyetleri etkilenmektedir. Alternatif ürünler pazarlarda tercih edilmekte 

bu da rekabetin doğmasına sebep olmaktadır. Tüketicilerin tarafından tercih 

edilebilecek ürünlerdeki fiyatın uygun olması ve ürünlerin teslimat süresinin dikkat 

edilmesi ile birlikte işletmeler için farklı olmak bir gereksinim haline gelmiştir95. 

 

Şekil-2 İnovasyon Süreci96 

Şekil 2’de görüleceği üzere, inovasyon, yaratıcılık düzeyi yüksek fikri katma 

değer yaratabilmekte ve pazarlanabilmekte olan bir ürüne dönüştürme süreci olarak 

tanımlanmaktadır97. Ülkelerin rekabet alanlarını ve gelişim aşamalarını araştırmak 

mümkün olacak şekilde durmaktadır. İnovasyon ülke gelişimi açısından birçok 

sektörde etkili olmaktadır. İnovasyon; gerekli bilginin edinilmesi ve işletmenin 

stratejik seçimin yapılması, düşük maliyet elde etmek ve ülke ihracatına katkı 

sağlamak adına ticarileştirme, inovasyonun önemli aşamaları arasında yer 

almaktadır. Bilgi çağının küresel alanda hâkim olması ile birlikte öğrenme kavramı 

ve gelişim fırsatlarının yakalanması önemli adımlar olarak işletme adına gelişim 

göstermektedir. 

                                                           
95 Çağrı Bulut ve Hande Arbak, “İnovasyon, Direnç ve İletişim: Kavramsal Bir Tartışma”, 

Yenilik–Yenileşim-İnovasyon Dünyasına Bir Yolculuk, (Editör: Selçuk Karaata), Ege Genç 

İşadamları Derneği (EGİAD), 2012, s. 1. 
96 Şirin Elçi, İnovasyon: Kalkınmanın ve Rekabetin Anahtarı, Nova Yayınları, Ankara, 2006, 

s. 64. 
97 David Tanner, “Chiral Aziridines—Their Synthesis and Use in Stereoselective 

Transformations”, Angewandte Chemie International Edition in English, 1994, Volume: 33, No: 6, 
599-619, s. 599. 
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İnovasyonun, modern zamanların çok sık kullanımda olan kavramı olarak ne 

ifade ettiği, işletmeler tarafından nasıl gerçekleştirileceği ve hangi koşullarda 

pazarlanacağı hakkında yeteri kadar içinin doldurulmadığı açık şekilde durmaktadır. 

İşletme ortamlarında karlılığın artması, rekabet edebilmek, ayakta kalmak için 

inovasyon denilen kavram önem kazanmaktadır. İnovasyon konusu sadece 

işletmelerin değil devletlerin de uluslararası birliklerinde önem verilen bir konu haline 

gelmektedir. Bireyler ve işletmeler, ulusal ve uluslararası çalışmalar ile teşvik 

edilmektedir. İşletmeler için hayati öneme sahip olan inovasyon, bir buluş olmanın 

ötesinde yeni bir çalışma fırsatı yaratmaktadır98.  

İnovasyon, gelişmekte olan dünya koşullarında bazı kavramların sadece 

dilimizin içine girmekle yetinmeyip, uygulanması bakımından işletmeler için 

zorunluluk halini almaktadır. İnovasyon, içinde birçok anlamı barındırmakta olan, tek 

başına bir kavram olmamaktadır99. Yaratıcılık ve yenilik öne çıkmakta olan 

kavramlar arasında yer almaktadır100.  

2.1.2. Yenilik ve İnovasyon 

İnovasyon kavramını genel anlamda karşılayan veya karşılayamayan 

kelimeler bulunmakta, inovasyon sözcüğüne karşılık olarak yenilik sözcüğünün 

kullanılması uygun düşmemektedir. Yenilik kavramının içeriği zaman içerisinde 

inovasyon kavramının içeriğinden faydalanıp daha kapsamlı hale gelmesi dilimizin 

korunması açısında olumlu bir tutum olarak yorumlanmaktadır. İnovasyon 

kavramının içeriğini kavrayabilmek için yeni olarak adlandırılan her şeyin inovasyon 

olmadığını anlamak gerekmektedir. Sosyal ve ekonomik katma değerine çevrilen 

yenilikler inovasyon hareketliliğini meydana getirmektedir. Sosyal ve ekonomik 

katma değerinin olmadığı hiçbir şey özgün ya da yaratıcılığı olsa da inovasyon 

kavramı olarak yorumlanmamaktadır101. 

Süreç boyutu ve süreklilik kavramı; inovasyon ile yenilik kavramları için ön 

plandaki unsurlar olmaktadır. Yeni fikirlerin kullanılması ya da eldeki bilgilere değişik 

                                                           
98 Sefer Gümüş, İnovasyonu Oluşturan İşletmelerin Yaşam Döngüleri, 1. Baskı, Eğitim 

İletişim Yayınları, İstanbul, 2014, ss. 1-2. 
99 Aykut Ekiyor ve Selma Arslantaş, “Sağlık Sektöründe İşgören Motivasyonunun İnovasyon 

Performansına Etkileri”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2015, 

Cilt: 6, Sayı: 2, 113-136, s. 114. 
100 Fatma Zeren ve Suzan Ergun, ”AB'ye Doğrudan Yabancı Yatırım Girişlerini Belirleyen 

Faktörler: Dinamik Panel Veri Analizi”, Business and Economics Research Journal, 2010, Cilt: 1, 
Sayı: 4, s. 67. 

101 Cevahir Uzkurt, İnovasyon Yönetimi: İnovasyon Nedir, Nasıl Yapılır ve Nasıl Pazarlanır, 
Sanayi Odası Yayın Organı, Ankara, 2010, 36-51, s. 37. 
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yöntemlerin uygulanılmasıyla ticari faydaya dönüşmesine yenilik denilmektedir. 

İnovasyonda yeni olan ve seviye olarak iyi duruma gelmiş olan kavramlar ön plana 

çıkmaktadır. İnovasyon, ürün yenilik ayağını hizmet ürün ve mal kapsama alanında 

ele almaktadır. Organizasyonel yenilik, pazarlama yeniliği, süreç yeniliği ve ürün 

yeniliği inovasyonda önemli yenilik ayakları olarak bulunmaktadır. İnovasyondaki 

yenilik ayakları, yeniliklerini uygulama sahaları olan işyeri organizasyonu, işletme içi 

uygulamalar ve dış ilişkiler alanlarında gerçekleştirmektedir102. 

Yenilik, inovasyon kavramının temelinde yer almaktadır. Yeni olarak ortaya 

çıkarılan ürünlere inovatif sonuç denilmektedir. İnovasyondaki yenilik derecesinde, 

ortaya atılan düşünceden çok planlanan yenilikte yetki sahibi kişilerle olan bağlantı 

önem arz etmektedir. İnovasyon yapılması için gerekli şartların yerine getirilmesine 

olanak veren kişilerin, gerçekleştirilecek işin yenilik olduğunun yetkisini veren 

bireylerle aynı insanlar olduğu kabul edilmektedir. Kişilerin kavradıkları 

düşüncelerdeki yenilik, programları ya da formülleri içermektedir. Ürünlerin bazıları 

spesifik olay örgüsünün kapsamında yeni olarak kabul edilmekte ve diğer ülkelerin 

içeriğine bakılınca öncesinde ürünün örneklerine rastlanılmaktadır. İnovasyon, farklı 

kişiler tarafınca benzer ürün ya da ilerleyen süreçte farklı yerlere ürünün dağıtılması 

gibi durumlarda insanların yapılanları yenilik olarak kabullendikleri zaman 

gerçekleşmektedir103.  

2.1.3. Taklit ve İnovasyon  

İnovasyon ve taklit bakımından güçlü işletmelerin sahip olduğu uydu ve alt 

yüklenicisi konumunda çalışan küçük işletmelerde, müşteri tarafından iletilen 

taleplere cevap vermek adına oluşan bir uygulama olmaktadır. Radikal yenilik ve 

teknolojik sıçrama yerine piyasanın gelişimini uzaktan takip etmeyi tercih eden 

işletmelerin kullandığı bir strateji konumunda durmaktadır. İşletmeyi başarı 

noktasına taşıyan asıl özellik, düşük maliyet ile iş yapabilme yeteneği ilk sırada yer 

almaktadır104. Taklit, yenilikçiliğe göre daha az masraflı bir yöntemdir. Taklit ve 

İnovasyon, rakip işletmelerin yenilikçilik anlayışını destek noktası kabul ederek, 

başarıyı ve getiriyi rakiplerinin zayıf taraflarını fırsata çevirmekte aramaktadır105.  

                                                           
102 Ayşe Şahin, “Mersin’de Faaliyet Gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Yenilik 

Faaliyetlerinin Ölçülmesi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2009, Cilt: 10, Sayı: 2, 259-271, ss. 260-261. 
103 Hüseyin Yılmaz, Stratejik İnovasyon Yönetimi, Beta Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2015, 

s. 5. 
104 MÜSİAD, Küresel Rekabet İçin AR-GE ve İnovasyon, Araştırma Raporları: 76, İstanbul, 

2012, 1-184, s. 57. 
105 Erol Eren, İşletmelerde Yenilik Politikası: Kuram ve Uygulamada Yenilik, İstanbul 

Üniversitesi Yayını No: 2884, İstanbul, 1982, ss. 18-19. 
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Taklit uygulamalarında işletmeler,  yenilikçi işletmeleri uzaktan izleyerek faaliyetlerini 

sürdürmektedirler106. 

2.2. İNOVASYONUN İLKELERİ  

İnovasyon kavramının ilkelerine dair; inovasyonun planlanmasının, 

uygulanmasının ve kontrol edilmesine ilişkin dikkatle incelenmesi gereken bazı 

ilkeleri bulunmaktadır. İnovasyon kavramının ilkeleri şöyle sıralanabilir107;  

1. İşletmelerin varlıklarını sürdürmesi ve başarılı olmasına yönelik inovasyon 

gerekliliği ilkesini ifade etmektedir.  

2. Ar-Ge faaliyetlerinin inovasyon kavramıyla karıştırılmamasını barındıran 

ayırma ilkesi olarak bilinmektedir.  

3. İnovasyonların her birinin faaliyetlerinin belirli kâr oranı hedefine 

yönelmesinin içeren, kazanç ve kâra yönelme ilkesini nitelemektedir.  

4. İnovasyon faaliyetlerinin devamlı sürdürülmesini ifade eden, inovasyon 

dinamikliği ilkesini ifade etmektedir. 

5. İnovasyon kavramının bilinmeyen ve o zamana kadar uygulanmamış olan 

köklü değişimleri içeren ilkesine, radikallik ilkesi denilmektedir.  

6. Toplumların hazır olması ve ona en fazla gereksinim duyduğu zamanda 

yapılmasını belirten inovasyonda zamanlama ilkesini ifade etmektedir.  

7. İnovasyonda çok yönlülük ilkesi de bulunmaktadır.  

8. İnovasyona yönelik bütçelerde ek kaynakların ayrılmasını ifade eden 

kaynak bulma ilkesi olmaktadır.  

9. Başarıyı yakalayıp yakalamayacağı anlaşılan projelerin önceden kestirmeyi 

ifade eden erken seçeneğin elenmesi ilkesini belirtmektedir.  

10. İnovasyon faaliyetlerinin planlanması ve kabul edilmesi ilkesi veya belli 

durumlarda reddedilmesi ilkesi bulunmaktadır.  

11. İnovasyon yalnızca belirtilen ilkeler etrafında gerçekleştirilirse başarılı 

olmaktadır. Bunun yanı sıra aksi durumlarda inovasyon faaliyetlerinin başarısızlıkla 

sonuçlanıp, işletmeler için olumsuz etki yaratmakta, inovasyona duyulan inancı 

kaldırmaktadır. Bu kısımda; İnovasyonun liderlik, analiz, işbirliği, risk alma, 

girişimcilik, bilgi ve çalışma ile doğru zamanlama ilkeleri konuları anlatılacaktır. 

  

                                                           
106 Babacan, a.g.e., 2012, s. 566. 
107 Erol Eren, İşletmelerde Yenilik Politikası, İstanbul Üniversitesi Yayını, İstanbul, 1982, s. 

26. 
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2.2.1. Liderlik  

Lider konumunda yer alan yönetici, doğru bir zamanlama, doğru bulunulan 

yerde ve seçtiği doğru kişiler ile yeniliği uzun süre sürdürmektedir. Yönetici veya 

lider işletme çalışanlarını harekete geçirmekte, onların verimliliğini artırmakta ve kısa 

sürede işletmeyi hedeflediği amaçlara ulaştırmaktadır. Ekonomik ve sosyal şartların 

değişmesiyle, hızla gelişen küresel dünya ve teknolojik atılımlar, işletmelerin çağa 

uygun stratejiler geliştirmesini sağlamaktadır. Değişen bu şartlar yöneticinin işletme 

içi davranışlarını büyük oranda etkilemektedir. İşletmenin bütün aşamalarında aynı 

hızla yenilik yapmak gereksinimini doğurmaktadır. İnovasyonu başarılı bir yolla 

sürdürmek de işletmenin büyümesinin en önemli yolu olmaktadır. İşletmenin bu 

büyümesi uygun bir liderlik ile mümkün olmaktadır. İşletmede pozitif enerji ortamı 

oluşturan, etkili vizyona sahip, risk alma duygusundan çekinmeyen ve işletmede 

kendi takipçilerine güven aşılayabilen karizmatik liderler gelişimi hızlandırmaktadır. 

Demokratik lider kendisini takip eden bireylere her konuda teşvik edici, iletişim 

yolları açık, takip edenlerine değer veren, yeniliğe açık kişiler olmaktadır. İnovasyon 

ile alakalı olduğu düşünülen lider tipi ise demokratik lider tipi olmaktadır108.  

Liderlik kavramı, bireyleri ve grupları peşinden sürükleyebilme ve etkileme 

gücü olarak tanımlanmaktadır. Liderin peşinden gittiği davası sağlam, hedefleri 

doğru, iradesi kuvvetli olmaktadır. Olağanüstü durumlar toplumda ve işletmede lideri 

ortaya çıkarmaktadır. Sıra dışı ve beklenmeyen sınavlardan başarı ile geçen kişi 

lider olarak kabul edilmektedir. Lider kişi çıkmaz durumlarda diğerlerini motive 

etmekte ve yüreklendirmekte başarıyı yakalamaktadır. Amaçlarının tanımlarını bilen 

kişi lider olmakta, takım çalışmalarında başarılı, diğerlerinin varlığını etkin 

kullanabilen kişi verimli bir liderlik yapmaktadır. İnsanlar bu nedenlerden dolayı 

liderin peşinden kendi iradeleriyle gitmektedirler. Takip eden birey, liderin daha iyi bir 

konuma taşıyacağına inanmaktadır. Liderin önemli iki özelliği birleştirici ve güven 

duygusu aşılaması olmaktadır. Liderlik kavramı karakter özellikleri ile icra 

edilmektedir. Karakter, başka insanların örnek almak istediği ve hayatlarına 

uyguladığı insana özgü olan unsurlar olarak tanımlanmaktadır. Bireyleri karakter 

konusunda aldatmaya çalışmak imkânsız olmaktadır. Kişinin birlikte çalışmakta 

olduğu astları kısa süre içerisinde onun dürüst olup olmadığı hakkında bilgi sahibi 

olmaktadır109. 

 

                                                           
108 Dilara Şan ve Osman Bayraktar, “Liderlik Tarzlarının İnovasyonla İlişkisi: Lojistik Sektöründe 

Bir Uygulama”, İşletme & Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2017, Cilt: 6, Sayı: 5, 68-86, s. 69. 
109 Ömer Akpınar, Bireysel Kalite, (Editör: Hatice Bahtiyar), 1. Baskı, Eğitim İletişim Yayını, 

İstanbul, 2017,  ss. 207-208. 
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2.2.2. Analiz  

Günümüzde, rekabetlerin yoğun olduğu ortamlarda başkalarının çalışmasını 

ve ürünlerini taklit ederek ayakta kalmak zorlaşmaktadır. Yeni ekonomi düzenleri; 

aşırı rekabetler ve yeni teknolojik gelişimler; rekabet ve pazar dinamiklerinin, 

düşünüldüğü kadar da büyük olmadığını göstermektedir. İşletmelerin farklı 

kurumlara göre daha çok rekabet avantajı elde etmesi nedeniyle inovasyon 

ifadesinin artık kritik bir faktör olarak ele alınması gerekir. İşletmenin rekabet 

ortamında daha ileri bir konumda bulunması, stratejik pazar fırsatının güçlü 

yönleriyle değerlendirilmesi, tüketici ihtiyaçlarının etkin karşılanması ancak 

inovasyonlarla mümkün olabilir. Bu yüzden, pazarlara olan gereksinimler son 

zamanlarda daha çok hissedilmekte, farklı, sıra dışı veya özgün ürünlerin 

gelişmesinde ve pazara sunulmasında ihtiyaçlar artmaktadır. İnovasyon etkinlikleri, 

ülkelerin rekabetinin arttırılmasında önemli rol oynamakta ve dünyada birçok ülkede 

kabul görmektedir. İnovasyonla, işletmelerin rekabet ettiği birçok ortamda ve 

işletmelerde yaşanan rekabetlerden fayda sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca, 

inovasyonlarla, organizasyon ve yönetim anlayışı daha da şekillenmekte, yapılan 

çalışmalar ise teşvik edilmektedir110. 

İnovasyon analizleri; işletme içi ve işletme dışı analizler olarak ikiye ayrılabilir. 

İşletme içi analizler; bireylerin inovasyon yeteneği ve faaliyetleri ile işletmelerin 

kontrolünde bulunan inovasyonların performansa olan etkisini incelemektedir. 

İşletme dışı analizler ise işletme dışındaki yenilikleri etkilemekte ve işletmelerde 

bulunan kontrol dışı sektörel koşullardan meydana gelmektedir. Sektörel analiz, 

faaliyetlerine devam eden bir işletmenin inovasyonu nasıl tetiklendiğini ya da 

engellendiğini ortaya konulmasını ifade etmektedir111. 

İşletmeler, yeni ürünlerin ve pazarların bulunabilmesi için birtakım faaliyetlerde 

bulunmaktadırlar.  Rekabet edilen firmalar dikkatle izlenmekte, rakiplerin tutum ve 

davranışları benimsenmekte ve faaliyetine devam eden pazarlar takip edilmektedir. 

Analizciler, değişmekte olan ürünlerin pazar alanlarını ve kararlı pazarlar olmak 

şartıyla iki tip görev yapan işletme olduğunu bildirmektedirler. Dolayısıyla, 

esneklikler ve kontroller birleştirilerek analizler yapıldıktan sonra fırsatların en iyi 

şekilde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Kendi işletme alanlarında ürün 

stratejileri ve pazarlama çalışmaları uygulansa bile yeni pazara girilmesi ve ümit 

                                                           
110 Zümrüt Ecevit Satı ve Özlem Işık, "İnovasyon ve Stratejik Yönetim Sinerjisi: Stratejik 

İnovasyon”, Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011, Cilt: 9, Sayı: 2, 538-559, s. 539. 
111 Elif Haykır Hobikoğlu, “Entelektüel Sermayenin Önemi, Sınıflandırılması ve Ölçme 

Yöntemleri: Kuramsal Bir Çerçeve”, Sosyal Bilimler Dergisi, 2011, Sayı: 1, 86-99, s. 95. 
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veren yeni alanlarda farklı ürünler ya da pazarların geliştirilmesi stratejileri 

uygulanmaktadır. Bu yüzden geniş kapsamlı problemlerin çözülebilmesi için analizci 

stratejilerden istifade edilmesi gerekir. İşletme yöneticilerinin karşılaştığı fırsatlar, 

gerçekleşen stratejilerle kolaylıkla belirlenmekte ve alışveriş yapılan çevrelerdeki 

olaylar hakkında gerekli bilgiler sağlanmaktadır112. 

2.2.3. İşbirliği  

İnovasyon konusunda gelen başarı, iş birlikleri olan unsurlarla doğrudan ilişkili 

olmaktadır. İnovasyon çalışmaları için hazırlanan koşullar ne kadar tam olsa da 

aktörlerin arasında bulunan etkin ağ ve iletişim yoksa başarı beklenememektedir. 

İşletmede bulunan iş birliği ve ağ yapısı, belirli bir bölgede ilgili sektörlerin arasında 

oluşturulmuşsa küme olarak adlandırılmaktadır. Kümeler, yoğun bir etkileşim 

içerisinde inovasyon çalışmalarının teşviki amacıyla, çok boyutlu işletmeler, 

üniversiteler ve kamu kuruluşlarının bir araya gelmesiyle oluşmaktadır. Bir bölgenin 

ve ülkenin inovasyon sisteminin bileşenleri arasında oluşan iş birliği kadar bu 

bileşenlerin uluslararası düzeydeki iş birliklerinin inovasyonu açısından da önemlidir. 

Küresel inovasyon sisteminin bir parçası haline gelen ülkeler, rekabet güçlerini 

artırmak amacına ulaşmaktadır. İnovasyon fikirleri genel olarak bir kişiden doğmakta 

ama değerlendirme ve fikirleri gerçekleştirmede birden fazla kişiye ihtiyaç 

duyulmaktadır. İnovasyon kavramı amaçları ve gerçekleşmesi için ekip çalışmasını 

gerektirmektedir113. 

Türkiye’nin yenilikçilik konusunda tekrar gözden geçirmesi lazım olan 

hususları şu şekilde sıralanmaktadır114: 

1. İlk olarak mevcut olan yenilik politikalarının ekonomi alanındaki tüm 

aktörlerinin iş birliği içerisinde olması yani hem kamu hem özel sektörün iş birliği 

sağlaması için yeni düzenlemeler gerekmektedir.  

2. Yenilenme amacına yönelik olarak karşılıklı iş birliği ve etkileşim esas 

almakta olan ülke spesifik ekonomi modeli oluşturulması gerekmektedir. 

3. Yerel bakış açısı ve mikro odaklı şekilde farklı seçenekleri bulunan 

ekonomik alandaki yaklaşımlar kümelenmesi, bölge bazlı yenilik sistemi 

yaklaşımları, ağ yapılarının mekanizması, öğrenen ekonomi gittikçe gün yüzüne 

çıkmaktadır. 

                                                           
112 Mahmut Akbolat, “Türk Sağlık Sektöründe Miles ve Snow’un Stratejik Tipolojisi: Hastaneler 

Üzerine Bir Araştırma”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2009, Cilt: 11, 
Sayı: 3, 127-146, ss. 134-135. 

113 Elçi, a.g.e., s. 110. 
114 Fatma Ünlü, “Avrupa Birliği Yenilik Karnesi ve Türkiye: Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme”, 

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2013, Sayı: 42, 161-192, s. 188. 
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İş birlikleri, işletmeler arasındaki ödemleri ve farklı kaynakların iş birliği 

amacına adanmasını gerekmektedir. Katılımcılar, iş birliğini kurmak için gerekli olan 

mali eksikliği bir engel olarak saymasalar da önemli nedenler arasında 

vurgulanmaktadır. Açık inovasyonun önemli platformlarından biri de iş birlikleri 

olmaktadır. Teknoloji ve bilimde yetkin hale gelmek; aynı zamanda, teknolojiyi ve 

bilimi ekonomiye ve topluma fayda sağlamaya, pazarlanacak yeni ürünler, sistemin 

veya üretim yönteminin ya da yeni bir toplumsal hizmete dönüştürebilme, inovasyon 

becerisini kazanmak, Türkiye’nin ilk seçeneği olmaktadır. Yapılması gereken, 

bilimin, teknolojinin ve inovasyonda yetkinleşmenin, Türkiye için, erişilecek bir hedef 

haline getirme koşulları yaratılmaktadır115. 

2.2.4. Risk Alma  

Risk kavramı, girişimci özellikteki işletmelerin rekabet avantajlarını elde etme 

fırsatlarını değerlendirme isteklerinin neticesinde kaybedeceği kaynakların toplamını 

ifade etmektedir. Böylece risk almanın, fark edilmiş olan risklere rağmen 

girişimlerden geri durmama, belirli bir oranda riskleri tolere edebilmektir116. Diğer bir 

ifade ile risk almanın, inovasyona, yeniliklere ve değişimlere açık olma durumu, 

farklı seçenekleri tercih etmek zaten risk alma durumunu oluşturmaktadır. Bunun 

yanı sıra risk almayla beraber başarı ve belirsizlikten doğan başarısızlık, inovasyon 

faaliyetlerinin bir parçasını ifade etmektedir. Böylece, işletmelerin riskleri almaya 

hazır olma durumu, öğrenme süreci ve gelişim için başarısızlık birer fırsat olarak 

görülmektedir. Yalnız risk alınırken, gereksiz riskin alınmayacağı ve yönetilmesi 

gerektiği büyük önem taşımaktadır. Bundan dolayı belirsizlikler, risk almanın 

üzerinde bulunan yetersizliklerden doğmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir117.  

Risk alma durumunda yeterlilik düzeyi yüksek bireylerin, daha çok yenilikçi 

hareketin içinde olduğu ve daha çok risk almaya eğilimi bulunmaktadır. Böylece 

çalışanlar, belli ölçülerde riskler alarak hareket etme durumunda kalmaktadır. 

Bilgilerin yetersizliğinden dolayı tam zamanında alınmayan kararlar, rekabet 

avantajlarını kaybetmelerine yol açabilmektedir. Bundan dolayı belirsizlik içinde 

çalışan kişilerin, uygun bir biçimde riskler alarak karar almaları gerekmektedir. 

Belirsizlik içinde çalışanların, yenilikçi davranışlarını arttırılabilmesinde ve 

çalışanların riskleri göze alma konusunda olumsuz tutumların değiştirilebilmesi 

                                                           
115 Mahmut Nedim Özdemir ve Samir Deliormanlı, Türkiye’de Açık İnovasyon Ekosisteminin 

Oluşmasının Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri, TÜSİAD Yayınları, İstanbul, Haziran 2013, 9-
27, s. 16.   

116 Lütfihak Alpkan vd., “Şirket Girişimciliğinin Şirket Performansına Etkileri”, Doğuş 
Üniversitesi Dergisi, 2005, Cilt: 6, Sayı: 2, 175-189, s. 177. 

117 Elçi, a.g.e., s. 65. 
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gerekmektedir. Öyle ki olumsuz tutumların değiştirilmesindeki bir yol da öz 

yeterliliğin gelişime açık uygulamalarının olacağı değerlendirilmektedir118.  

Risk alma, fırsat yaratma ya da şans elde etmeyi ifade etmektedir. Risk 

alınması sonucu oluşan başarısızlıklar bile risk alımının ve inovasyonların birer 

parçasını oluşturmaktadır. İşletmelerde genellikle başarısızlıklar kabul edilmemekte 

ve sonucu acı olabilmektedir. Uygulamada asıl amaç, bir konuda suçlama 

olmaksızın sorumluluğun bizzat üstlenilmesinden kaynaklanmaktadır. İşletmeler risk 

oluştuğunda heyecan duymakta ve hesaplanan riskler, inovasyonların birer temel 

ilkesi olarak adlandırılmaktadır. Bu yüzden, yenilik hareketleri, tüm işletmeler için 

birer risk faktörü oluşturmaktadırlar. Dolayısıyla oluşan risklerin, kabul edilebilir 

seviyede olmalarıyla riski ortaya çıkaran unsurların en iyi şekilde değerlendirilmesi 

gerekmektedir119. 

İşletmelerin risk aldığı süreçte hedeflerinin anlaşılır ve açık olması gerekir. 

Çalışan bireyler arasında oluşan farklılıklar; kişilerin yeni fikir ortaya konulmasını, bu 

fikirlere değer verilerek yaratıcılığın teşvik edilmesini amaçlamaktadır. Dolayısıyla 

işletmelerin, davranışlarında ve kültür oluşumlarında yeniliğe açık olması, risklerin 

atlatılması bakımından büyük önem taşımaktadır120. 

2.2.5. Girişimcilik  

Fırsatların kullanılmasına, değerlendirilmesine ve keşfedilmesine girişimcilik 

denilmektedir. Girişimcilik yeni piyasalar, yeni stratejiler, yeni üretim süreçleri ve yeni 

ürünler olarak ifade edilmektedir. Değerlendirmesi yapılmamış olan ve beklenmedik 

ekonomik fırsatına girişimcilik fırsatı adı verilmektedir. Girişimcilik faktörünün; 

sermaye, çalışma ve çevre ile ilgili alışılmış fikirlerin dışında tutulması girişimcilik 

faktörünü yeni bir üretim faktörü olarak kavratmaktadır. Girişimcilik inisiyatifi ve 

davranışı; risk üstlenme, inovasyon yapma ve piyasada yaşanan bozuklukların yok 

edilmesine yönelik davranışları, girişimleri içermektedir. Fırsat kollama, inovasyon, 

araştırma ve keşfetme gibi anlamlar girişimci ruhu ifade etmektedir. İktisadi 

büyümedeki en önemli dinamikler içerisinde girişimcilik faaliyeti ve inovasyon 

                                                           
118 Hamdullah Nejat Basım vd., “Çalışanların Öz Yeterlilik Algılamasının Yenilikçilik ve Risk 

Alma Üzerine Etkisi: Kamu Sektöründe Bir Araştırma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, 2008, Sayı: 19, 121-130, s. 127. 

119 Şemsettin Dursun, “Matematik Öğretimi ve İnovasyon”, Batman Üniversitesi Yaşam 
Bilimleri Dergisi, 2015, Cilt: 5, Sayı: 2, 163-175, s. 165. 

120 Hüseyin Yılmaz, Stratejik İnovasyon Yönetimi, Beta Basım Yayın, İstanbul, 2015, s. 386. 
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bulunmaktadır. Girişimcilik faaliyetlerinin ve inovasyonun yoğun olarak yaşandığı 

ekonomilere bilgi temelli ekonomiler denilmektedir121. 

Girişimciliğin ve inovasyon faaliyetlerinin yoğun yaşandığı ekonomide fikir ve 

proje, girişimcilik kavramı olmadan inovasyon rekabet avantajına 

dönüşememektedir. Bununa beraber inovasyon girişimcilik kavramıyla bir araya 

gelip, ekonomik değerler yaratmaktadır. Dünyada katma değeri ve istihdamı, büyük 

işletmelerden daha ziyade inovasyon faaliyetlerine odaklanan girişimcilerden oluşan 

dinamik ve genç işletmeler yaratmaktadır. Bunun dışında dünya üzerinde yavaş ve 

hızlı büyüme konumda olan farkın büyük bir oranı girişimcilik kavramından 

kaynaklanmaktadır. Öyle ki inovasyonu politikalarının merkezine koymuş ülkelerin, 

inovasyona bağlı girişimciliğe büyük önem verdiği bilinmektedir. Böylece 

anaokulundan itibaren yaratıcılık, değişim, yeniliklere açık; risk almalara alışık 

nesillerin yetiştirilmesinde farklı eğitim programları işlenmektedir122.  

Ekonomik sistemlerde inovasyon ve girişimcilik, ekonomilerdeki değişikliğin 

önce üreticide ortaya çıkmasıyla başlamaktadır. Böylece tüketiciler, üreticiler 

tarafından eğitilmekte, eski alışkanlıklar bırakılıp yeni şeylerin istenmesi 

sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra üretim maliyetleri düşürülmekte, girişimcilikle 

beraber ölçeğin artması için teknolojik büyüme gerekli olarak ifade edilmektedir. 

Teknolojik büyümenin yanı sıra teknolojik değişimler ve inovasyonlar girişimcilerden 

çıkmakta, ülkelerin ekonomilerini geliştiren bu girişimci ruhu olmaktadır. Ülke 

politikası girişimciyi desteklemekte, ülkenin ekonomisinin kalkınması için, böylece 

kapitalizmin üstünlükleri dev işletmelerin kapitalizm alanına tanınması gerekebilir. 

Piyasaların kendi kendini üretmesi, düzenlemesi, dengelemesi veya meşru kılması 

söz konusu olmamaktadır123.  

  

                                                           
121 Nihat Işık vd., “Girişimcilik ve İnovasyon İlişkisi: Teorik Bir Değerlendirme”, Ekonomi, 

İşletme, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi, 2015, Cilt: 1, Sayı: 2, 57-90, s. 63. 
122 Şirin, a.g.e., s. 138. 
123 Şebnem İşür, “Küreselleşen Dünyada Gelir Dağılımı Eşitsizliği”, Küresel Riskler ve 

Bölgesel Krizler, (Editörler: Atilla Sandıklı ve Elnur İsmayıl), Bilge Adamlar Stratejik Araştırmalar 
Merkezi Yayınları, İstanbul, 2017, 1-393, ss. 349-350. 
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2.2.6. Bilgi ve Çalışma  

İşletmelerin varlığını sürdürmesi ve başarılı olması için bilgileri etkili bir 

biçimde üretebilmeyi, bilgilerin paylaşılarak çoğalmasını sağlamak gerekmektedir. 

Bununla beraber işletmenin inovasyonun gerekliliklerini sindirebilmesine yönelik 

bilgilerin üretilip çoğaltılması hususu bir gereklilik şeklinde algılanmaktadır. Bilgileri 

paylaşarak çoğaltmakta olan yenilikçi işletmelerin, Ar-Ge faaliyetlerinde ve tüm 

çalışmalarında yenilik anlayışının hâkim olması gerekmektedir. İnovatif bakış 

içindeki işletmeler, yeni bilgilerin üretilmesini ve bilgilerin işletme içerisindeki akışını 

kolaylaştıran yolları ifade edilmektedir. Böylece inovatif işletmeler ürettikleri bilgi ve 

çalışmalarla, dâhili bilgi tabanını oluşturmaktadır. Kurulan dahili bilgi tabanı ve yeni 

fikirlerin aracılığıyla, teknolojiye açık bilgilerin paylaşım kültürü sayesinde, işletmeler 

güçleneceklerinin farkında olmaktadır124.  

Bilgilerin üretilmesi veya üretilen bilgilerin ürünlere dönüştürmesi ve 

ekonomide süreklilikle inovasyon ortamlarının oluşturulması bilgi ile mümkün 

olmaktadır. Ayrıca, örgütsel öğrenmeler ile sürdürülebilir inovatif anlayışlar da yine 

oluşturulan bilgiler aracılığıyla kurulabilmektedir. Bilgi üretimi sağlayan bireyin temel 

özelliği; var olan ilişkileri bulma yeterliliği taşımaları ve üretken beyinlere sahip 

olmaları ile mümkün olmaktadır. Bilgi işlemin gücü; araştırma geliştirme faaliyetle-

rinde, uluslararası rekabet gücünde, ekonomik büyüme ve etkinliklerin temelini 

oluşturmada önemli faktör olarak kullanılır. Dolayısıyla, bilgi olgusundan 

bahsedilebilmesi için bireyin bulunduğu ortamda rahatlıkla çalışmasına imkân 

sağlanması gerekmektedir125. 

2.2.7. Zamanlamanın Doğru Yapılması 

 İnovasyın süreci  içinde diğer ilkelerde olduğu gibi zamanlamanın doğru 

yapılması ilkesi de önemlidir. İnovasyon sürecinde ve diğer süreçlerde işlermeler 

için zamanlandığından önce ya da sonrasında başlatılan işlerle yapılacak olan işler, 

yatırımcıları zor duruma sokabilmektedir. En doğru zamanda yapılmamış ve 

zamanlandığı sürede başlamış olan işlerde, yapılacak olan işlere yönelik giriş 

bariyerleri ve yatırım maliyetleri de yüksektir. İşlerin oturduğu pazarlarda ortaya 

çıkan pek çok oyuncuların da rekabetçi konuma gelebilmesi zordur. İşletmenin 

yapmak istediği faaliyetlerini zamanlama hususunda iyi ayarlaması önemli olmakla 

                                                           
124 Judy H. Matthews, “Knowledge Management and Innovation: How are they Related?”, 

(Editor: Greg Timbrell), Proceedings KM Challenge 2003 Knowledge Management Conference, 
Melbourne, Australia 2003, 1-8, p. 3. 

125 Elif Haykır Hobikoğlu, Yeni Ekonomide İnovasyon, İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul, 
2015, s. 63. 
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beraber zamanlamanın doğru yapılamaması rakiplerin gerisinde kalmaya sebep 

olmaktadır. Bundan dolayı doğru zamanlamanın yapılmaması işletmeleri zarara 

uğratma noktasında etkili olmaktadır126.  

Fırsat girişimciliklerinin işleme alınabilmesi için doğru yerin ve doğru zamanın 

çok iyi seçilmesi gerekir. Başarılı girişimcilerin oluşabilmesi için de bireyin; piyasaları 

çok iyi bilmesi, hayal gücünü yüksek tutması ve ele geçen fırsatı herkesten daha 

önce fark etmesi önem taşımaktadır. Bu yüzden, teknolojik gelişmeyle beraber, 

toplumların arz ve talebi doğrultusunda rekabet ortamlarının yaratılmasıyla 

pazarların inovasyon hızları da artmaktadır. Pazarlarda, ele geçen fırsatların çok iyi 

analiz edilmesi, oluşan arz ve talebin zamanında karşılanabilmesi için bulunan hedef 

pazar fırsatının analizinin yapılması işletmelere büyük avantaj sağlamaktadır127. 

2.2.8. Kavrama ve Algılama  

Yeni kavramlara dayanan inovasyonun işletme içerisinde içselleştirilmesinin, 

algılanmasının davranış biçimine gelmesi işletmenin insan kaynağına dayanarak 

benimsenmiş olmasını gerektirmektedir. İnovasyon, işletmenin içinde 

hareketlenmeler oluşturduğu zaman rekabette itici güç konumuna gelmektedir. 

İnovasyonu gerçekleştirmek için fikir aşaması bulunmakta, fikir aşamalarında güçlü 

halkalarla zayıf halkalar arasında bağlantıların olması gerekmektedir. İşletmelerde 

fiziki kaynaklar aracılığıyla aktif iş birliği içerisinde çalışıldığında teknoloji ve insan 

arasındaki dengeleri kurmak mümkün olmaktadır. Algılama, kavramsal inovasyonun 

kapsamında yer almaktadır. İnovasyonun düzgün ve başarılı şekilde olması için 

başarılı inovasyon liderlerine ihtiyaç duyulmakta, başarılı inovasyon liderleri 

genellikle sayısal verilerle ilgilendikleri kadar insanlarla da ilgilenmektedir128. 

Diğer bir ifade ile işletmenin dışındaki verilerin akışını geliştirmeyi ve kontrol 

etmeyi tanımlayan algılama, yeni yönetim tekniği olmaktadır129. Algılanan nesne 

gelişigüzel şekilde değil, bir düzen içerisinde algılanmayı gerektirmektedir. Algılama 

sürecini, yalnızca fiziksel çevrelerin algılanmasıyla sınırlı tutmamak gerekmektedir. 

Bununla birlikte sosyal olayların da algılanması sırasında aynı süreç geçerli 

                                                           
126 MÜSİAD, ‘’Küresel Rekabet İçin Ar-Ge ve İnovasyon’’, Stratejik Dönüşüm Önerisi, Müstakil 

Sanayici ve İşadamları Derneği, MÜSİAD Araştırma Raporları: 76, Pelikan Basım Yayınları, İstanbul, 
2012, 4-184, s. 29. 

127 Serpil Döm, Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği, Detay Yayıncılık, Ankara, 2010, s. 
83. 

128 Rüştü Bozkurt, “İnovasyon İş Yeri Ölçeğinde Hayat Bulur”, Ekonomik Yönetim, 2012, 92-93, 
s. 92. 

129 Güven Sayılgan, “Finansal Risk Yönetimi”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 1995, Cilt: 50, 
Sayı: 01, 323- 334, s. 323. 
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olmaktadır. Bundan dolayı, inovasyon süreçlerinde yapılacak uygulamalar, çalışan 

bakımından iyi anlaşılması gerekmektedir. Aksi durumda iyi biçimde 

anlaşılamamaktan ötürü işletmelerde sıkıntıların yaşanması mümkün 

görünmektedir130. İnovasyon ilkesinde algılama, belirsizlikleri bulunan, süreç 

içerisinde fayda sağlayan bilgilerin temin edilebilmesini ifade etmektedir131. 

2.2.9. Yeni Fikirlere Açık Olma  

Yeni fikirlere açık olma; zihinlerin açık olma durumunu, herkesin özgür şekilde 

düşünme imkânına sahip olmasını ifade etmektedir. Bununla beraber yeni fikirlere 

açık olma, yeni fikir için cesaretlendirilmeyi ve temel sorulardan iş birliğinin 

sağlanmasına yönelik açık öğrenmenin ortamını oluşturmaktadır. Açıklık kavramı, 

beklenmedik olan gelişmelerin öngörebilir olmasını ve yakalanmasını ifade 

etmektedir. Açıklık diğer bir ifade ile, değişimlere açık olmak, verilerin eleştirel 

şekilde değerlendirilmesini teşvik eden merak hissinin bir türünü de içerebilir. Yeni 

fikirlere açık olmak ve yeni fikirlerin test edilmesini sağlamak, inovasyon kavramı için 

mecburi olmaktadır. Yeni fikirlere açık olmanın yanı sıra inovasyon kavramı da 

yenileştirme, değiştirme veya verimli süreç, ürün ve yol yaratma olarak 

anlaşılmaktadır. İnovasyon kavramı yeni fikirlerden beslendiğinden dolayı işletmeler 

için yeni fikirlerin uygulanması, dinamik ürünlerin yaratılması veya mevcut 

hizmetlerin geliştirilmesi anlamı taşımaktadır132.  

İnovasyon ve yeni fikirlere açık olmanın arasında doğrudan bir bağlantı 

olmasından dolayı, işletmelerin bütün kaynaklarıyla yeni fikirler çoğaltıp, yayması ne 

kadar çok olursa, inovasyona göre uygun ortamın sağlandığı söylenebilir. Bununla 

beraber işletmelerdeki inovasyon faaliyetleri yeni bilgiler, düşünceler ya da fikirler ile 

başlayabilir. İşletme liderleri, yeni fikirlere açık olmayı sağladığı süreci inovasyon, 

yaratıcı fikirleri katma değerlere çevirip, pazarlanan ürünlere dönüştürebilmektedir. 

Bundan dolayı işletme içerisinde mümkün olduğu kadar çok fazla bilginin 

üretilmesinde, öğrenilmesinde ve kullanılmasında çaba göstermek gerekmektedir. 

Yeni fikirlerden doğan inovasyon kavramının bir buluştan ziyade yeni iş fırsatları 

yarattığı bilinmektedir. Bu nedenle bütün işletmelerde yeni fikirlere açık olma 

inovasyon gelişimi için hayati önem taşımaktadır133.  

                                                           
130 Mehmet Aktif Özer, ‘’Bir Modern Yönetim Tekniği Olarak Algılama Yönetimi ve İç Güvenlik’’, 

Karadeniz Araştırmaları Dergisi, 2012, Sayı: 33, 147-180, s. 147. 
131 Elif Haykır Hobikoğlu,  Yeni Ekonomide İnovasyon, İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul, 

2015, s. 63. 
132 Şemsettin Dursun, “Matematik Öğretimi ve İnovasyon”, Batman Üniversitesi Batman 

Üniversite Yaşam Bilimleri Dergisi, 2015, Cilt: 5, Sayı: 2, 163-175, s. 165. 
133 Yalçın Yalçınkaya, “Bilginin Farkındalık ve Farklılığında Organizasyonların Gelecek Alanı: 

İnovasyon”, Türk Kütüphaneciliği, 2010, Cilt: 24, Sayı: 3, 373-403, s. 385. 
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Yeni fikirlere açık olma ve yaratıcılık kavramı arasında güçlü bir bağ 

bulunmaktadır. Yeni fikirler üretebilme becerisiyle çalışanlar desteklenmeli ve 

işletmelere yönelik farklı kavramlarda bağlantıların kurulmasını gerçekleştirmek için 

eğitimler ve çalışmalar yapılabilir. Yaratıcılık kavramı ve yeni fikir üretebilme, 

işletmelerdeki bütün çalışanların görevi şeklinde olmaktadır. Bunun yanı sıra 

işletmelerde inovasyon fikirle başlamakta; bundan dolayı işletmelerde mümkün 

olduğu kadar çok fazla fikrin üretilmesi gerekmektedir. Öyle ki işletmelerde hiçbir 

zaman çalışanların hiçbir fikri eleştirilmemeli, yüksek oranda yaratıcılığın 

desteklendiği işletme yapıları oluşturulmaya çalışılabilir. Fonksiyonların arasında 

keskin net çizgilerin bulunduğu, üstün alta emirler yağdırıp, katı hiyerarşik yapıya 

sahip işletmeler, inovasyonda başarılı olamamaktadır134.  

2.2.10. Organizasyonel İnovasyonun Boyutları ve İlkeleri  

Bu kısımda, organizasyonel inovasyonun boyutlarına ve ilkelerine 
değinilecektir.    

2.2.10.1. Organizasyonel İnovasyonun Boyutları  

Bu kısımda, organizasyonel inovasyonun boyutları olan bireysel boyut, 

organizasyonel boyut ve toplumsal boyut üzerinde durulacaktır.  

2.2.10.1.1. Bireysel Boyut  

İnovasyonun bireysel boyutu kapsamında insanların yetenek, zeka ve 

eğitimlerinin yanında yaratıcılıkları da önemli unsurlardan biridir. İnsanlar, hem 

hizmet ya da ürüne yönelik talepler açısından hem de taleplerin işlenmesi ile 

talepleri karşılayabilecek somut birer çıktıya dönüştürülmesinde hayati bir önem 

taşımaktadır. İnovasyonel faaliyetler; bilgi, beceri ve teknik sahibi, yetkin çalışanlar 

ve bireylerle beraber adından söz ettirmektedir. Bireylerin inovasyonda fikir 

evresinden somut birer çıktıya dönüştürülebilmesine kadarki süreçlerin hepsinde 

belirleyici bir rol oynar135.  

  

                                                           
134 Elçi, a.g.e., s. 165. 
135 Paul Trott, Innovation Management and New Product Development, Third Edition, 

Prentice Hall, England 2005, s. 32. 
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2.2.10.1.2. Organizasyonel Boyut  

İnovasyonel faaliyetler, organizasyonel boyut kapsamında gerçekleşebilmesi 

amacıyla yetkin bir insan kaynağı sağlanarak yenilikçi pek çok kültür meydana 

getirilmesi, uygun bir organizasyonel yapının geliştirilebilmesi gibi pek çok unsurun 

bir araya gelmesi gerekir. İnsanlara dayandırılmış olan inovasyonel çalışmaların 

akabinde ciddi düzeyde işletme kapsamına oturtulması gerekmektedir136. Kişilerin 

amaçlarına ulaşabilmeleri açısından değer vermiş oldukları ve arzuladıkları bütün 

şeyleri kapsayan, aynı zamanda bireyler tarafından ortaya konan faaliyetlerin 

koordinasyonunda kullanılmakta olan araca organizasyon denilmektedir. İnovasyon 

faaliyetlerinin yaratılabilmesi için ilkel olan uygulamalarda da organizasyonların 

varlıklarını hissettirmeleri gerekmektedir. İnovasyonun, değer ortaya koyan somut 

birer çıktı olması, değer yaratabilme sürecinin daha özenli bir şekilde örgütlenmesi 

gerektiğini ortaya koyar137.  

2.2.10.1.3. Toplumsal Boyut  

Toplumsal boyut, inovasyonun alt boyutları bakımından en çok vurgulanması 

gereken boyuttur. İnovasyon, işletmelerin değer yaratma ile farklılık elde etmeleri 

kapsamında uzun vadeli rekabette üstünlük sağlayabilmelerine ve varlıklarını idame 

ettirebilmelerine imkan sağlamaktadır. Toplumsal alanın en önemli uzantılarından 

biri olan inovayon, ara sıra da kendisi olarak yani bilgisayar teknolojileri ile yaratılan 

sosyalleşme ve sanal sosyal alanlar olarak kendini göstermektedir138. Toplumsal 

gelişimlerin yaşanmış olduğu bütün evrelerde o döneme has inovasyonların 

toplumsal evrimlerine hayati bir katkı sağlamaktadır. Başarı elde edebilen ve 

toplumların beklentilerini karşılayabilme kapsamında gerçekleştirilmiş olan, başarı 

elde edebilen inovasyonlar, girişimciler cesaretlendirilerek inovasyonların sayısı 

arttırılmaktadır139.  

2.2.10.2. Organizasyonel İnovasyonun İlkeleri  

Yönetsel alandaki bütün faaliyetlerdeki gibi yeniliklerin planlanarak 

uygulanması ve kontrol edilmesinde dikkat edilmesi gereken organizasyonel 

inovasyon ilkeleri bulunmaktadır. Bu ilkeler şu şekilde sıralanabilir140; 

                                                           
136 Jones ve Baylin, a.g.e., s. 683. 
137 Peter A. Jones and Stephen B. Baylin, "The epigenomics of cancer," Cell, 2007, Volume: 

128, No: 4, 683-692, s. 683. 
138 Brian H. Locke, “Innovation By Design”, Long Range Planning, 1976, Volume: 9, No: 4, 34- 

39, ss. 34-35. 
139 Jones ve Baylin, a.g.e., s. 684. 
140 Locke, a.g.e., s. 34. 



52 
   

1. Kazanca ve kara yönelmek: Şartlar ne olursa olsun yapılmış olan bütün 

yenilik girişimleri belli birer kar hedeflerine yönelmişlerdir. 

2. Veri tanımlığı: Yeniliği açıklayan kavramların nicelik ve nitelik açısından pek 

çok verinin toplanmasını gerektirmektedir.  

3. Yeniliğin çok yönlü bir yapıda olması: Gerçekleştirilen yenilikler belli 

pazarlara veya tüketicilere dönük şekilde yapılır. 

4. Yeniliğin dinamik yapıya sahip olması: Yenilikler yalnızca belirli zamanlara 

ilişkin olmamakla birlikte sürekli olarak sürdürülmesi gerekli olan faaliyetlerdir. 

5. Yeniliklerin kabul görmesi ve planlı olması: Yeniliklerin, gerçekleştirilmiş 

olduğu işletme içinde kabul görmesi gerekmektedir. Yenilikler değişimleri ortaya 

koyduğundan dolayı planlı olarak gerçekleştirilmesi, rasyonelliğini ve etkinliğini 

arttırmaktadır.  

6. Yeniliklerin zamanlanması: Yeniliklerin zamanının en iyi şekilde seçilmesi 

gerekmektedir.  

2.3. İNOVASYON ÇEŞİTLERİ  

Artmakta olan küreselleşme ve ağırlaşan rekabet koşulları, yenilikçi yapıda 

olmayan işletmelerde, sürdürülebilir rekabet avantajlarını yaratmasına olanak 

vermemektedir. Bununla beraber işletmelerin ayakta durmasını, bilgi odaklı varlıkları 

elinde bulundurmasını ve varlıkları zamanın değişen şartlarına göre tekrar 

yapılandırmasını gerekmektedir. Böylece işletmelerin devamlı olarak yeni ürünler, 

hizmetler iş modelleri ve teknolojiler geliştirmesi gerekmektedir. İnovasyon, 

işletmelerin ürünlerini, hizmetlerini, iş yapım şekillerini, dağıtımı ve pazarlama 

hareketlerini içeren, çok yönlü bir kavram olmasından dolayı birbirinden farklı türleri 

yer almaktadır. Genel olarak literatür içerisinde yaygın şekilde dört inovasyon 

çeşidinin tanımlandığı bilinmektedir. Bilinen dört inovasyon türü olarak; ürün, süreç, 

pazarlama ve örgütsel inovasyon çeşitlerini saymak mümkün olmaktadır141.  

                                                           
141 Özdemir ve Deliormanlı, a.g.e., s. 9.   
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Şekil-3 İnovasyon Çeşitleri142 

İnovasyon kavramı, içerisinde birçok tür ve faaliyeti barındırmasına karşı 

temelde dört bölüme ayrılabilir. İşletmeler için hayati önem taşıyan inovasyon 

kavramı; ürün, hizmet, pazarlama ve organizasyonel inovasyon çeşitleri olarak 

sayılabilir. Bu kısımda; İnovasyon çeşitlerinden ürün, süreç, uygulama, deneyim, 

radikal pazarlama, iş modeli ve yapısal inovasyon çeşitleri konularına yer verilmiştir. 

2.3.1. Ürün İnovasyonu  

Yeni veya özellikleri kullanım amaçları bakımından değerli oranda olan kalite 

açısından gelişmiş ürünün pazara sunulmasına ürün inovasyonu denilmektedir. 

Ürün inovasyonu yerleşik yazılımın, teknolojik ürünlerin ve diğer işlevsel özelliklerin 

kullanım kolaylığındaki gelişmeleri içermektedir. Ürün, dokunma ve görme duyularını 

kullanarak algılayabildiğimiz işletme tarafınca tüketicilere pazarda sunulması olarak 

adlandırılmaktadır. İşletmenin değişik, farklı-mal ortaya koyarak pazarda 

sunduğunda ürün inovasyonu yaptığı ifade edilmektedir. İşletmelerin yeni ürünler 

üreterek ürün inovasyonu yapması gerekmemektedir. Mevcut olan ürünleri daha 

kaliteli, üstün özelliklere sahip hale getirip farklılaştırdığımızda ürün inovasyonu 

yapılmış olmaktadır143.  

İşletmelerde mallara yönelik, ürünlerin ve süreçlerin arasında yer alan 

farklılığın net olması gerekmektedir. Yalnız, hizmetlere yönelik olarak, birçok 

hizmetin üretilmesi, teslim edilmesi ve tüketim aşaması aynı süre içerisinde 

meydana geldiğinden dolayı, söz konusu olan farklılık çok az net olmaktadır. 

                                                           
142 Yahya Karakurt, “İnovasyon Çeşitleri, İnovasyon Türleri, İnovasyon Çeşitleri ve Örnekleri”, 

İletişim Yayınları, http://www.gelisenbeyin.net/inovasyon-cesitleri.html (Erişim Tarihi: 05.11.2018). 
143 MÜSİAD, a.g.e., s. 55. 

http://www.gelisenbeyin.net/yahya-karakurt.html
http://www.gelisenbeyin.net/inovasyon-cesitleri.html
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Böylece inovasyon, müşterilere sunulmakta olan hizmetlerin yenilik veya önemlilik 

derecesi iyileştirilmiş özelliklerini kapsamakta ise ürün inovasyonu olmaktadır144.  

Ürün inovasyonu, yaratıcı düşüncenin birer sonucu olarak farklılık 

kazandırılmakta, yeniden tasarlanan, yenilik katılan ürünler daha da geliştirilerek 

pazarlara sunması şeklinde ifade edilmektedir. Ürün inovasyonu içerisinde; ürünlerin 

yazılımları, teknik özelliği ile teknik parçası, kullanım kolaylığı ile fonksiyonel 

özelliğinde önemli iyileştirmeler yer almaktadır. İşletmeler arasındaki pazarlarda 

rekabet avantajlarının yakalanılmasında ürün inovasyonları çok önemli bir faktör 

olarak yer almaktadır. Ürün inovasyonları; şirketlerin yeni fikirlere açık olmasından, 

inovatif projenin üretime ve pazarlara sunulmasında etkin rol almaktadır. Ayrıca, 

işletmelerde mevcut sürecin yönetilmesi becerisinden, ihtiyaç durumunda projenin 

durdurulmasından, işletme içi inovasyon ve sektör harcamasından 

etkilenmektedir145. 

2.3.2. Süreç İnovasyonu  

Mevcut yöntemlerin gelişkin hale getirilmesine veya yeni üretim, dağıtım 

yönteminin geliştirilmesine süreç inovasyonu denilmektedir. Süreç inovasyonu, 

geliştirilmiş veya yeni ürün elde edilebilmesi için kullanılan yeni üretim teknikleri 

olarak da tanımlanabilir. İşlenmemiş maddelerin üretilmek üzere sisteme alınması ile 

çıktıya dönüştükleri dönem arasında geçen süreçte meydana gelen yenilikler, süreç 

inovasyonu kapsamında değerlendirilmektedir. Süreç inovasyonu; üretimin 

düzenlenmesinde, ekipmanda veya ürünün yayınlanmasında yapılacak değişiklerle 

meydana gelen teknolojiye uygun olarak geliştirilen üretim metotlarını uyarlamakla 

ortaya çıkmaktadır146. 

Süreç inovasyonu; eski ürünlere yeni değer katılmasına veya ürün teslimatına, 

teknik servis bölümlerine benzer süreçlerin geliştirilmesi olarak da tanımlanabilir. 

Süreç inovasyonda yapılan işlemler; yazılım, ekipman ve teknik anlamında 

değişiklikleri kapsamaktadır. Önemli seviyede dağıtım, üretim veya iyileştirilmiş 

yöntemindeki geliştirme işlemi süreç inovasyonu şeklinde tanımlanabilir. Teçhizat, 

teknik, bilgisayar yazılımlarına yönelik iyileştirme ve yenilikleri de süreç inovasyonu 

                                                           
144 Gümüş vd., a.g.e., ss. 44-45. 
145 Halil Savaş, “Ürün İnovasyonunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Literatür Taraması”, ISITES 

2015 Sempozyumu, 3-5 Haziran 2015, Valencia, İspanya, 2327-2337, s. 2327. 
146 Gümüş vd., a.g.e., ss. 35-36. 
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örneği olarak araçlara barkod ve GPS takılma işleminden bahsetmek mümkündür 

147. 

 

Şekil-4 İnovasyon Süreci148 

Amaçları ve işlevleri belli olan işletmelerin tasarımları ve yapılanmaları ile 

alakalı olan inovasyona, süreç inovasyonu denilmektedir. Diğer bir tanımla 

inovasyon bütünsellik taşıyan bir yaklaşımla ele alınınca, girdilerin, ürünlere veya 

hizmetlere dönüşmesini sağlayan yatay boyutlu bir süreçten söz edilebilir. Süreç 

inovasyonu içinde yer alan diğer disiplinlerin kullandıkları teknikler ve teknolojilerde 

gerçekleştirilecek inovasyonlar, işlevsel inovasyon şeklinde tanımlanabilir.  

İnovasyon kavramının en güçlü özelliklerinden bir tanesi de, inovasyonun 

devamlı olan bir süreci işaret ettiğini göstermektedir. Bunun yanı sıra inovasyon 

süreci, yeni ve önemli oranda geliştirilmekte, iyileştirilmekte olan üretimlerin, 

dağıtımların yöntemlerinin uygulanmasını ifade etmektedir. Süreç inovasyonu 

böylece tekniklerde, ekipmanlarda ve yazılımlarda önemli oranda değişiklikleri 

içermektedir149.  

2.3.3. Uygulama İnovasyonu  

Uygulama inovasyonu kavramı, mevcut teknolojileri alıp, yepyeni pazarların 

geliştirmesi amacıyla var olan teknolojilerin kullanılmasını içermektedir. Aynı 

zamanda uygulama inovasyonu; inovasyonun kalitesini geliştirebilme, bakım 

maliyetlerini azaltabilme çabalarını da göstermektedir. Bunun yanı sıra uygulama 

inovasyonu, inovasyon uygulamalarının ve bilimsel bilgilerin biriktirilmesinde önemli 

bir yeri bulunmaktadır. Türkiye’de uygulama inovasyonu alanında sınırlı sayıda 

                                                           
147 Oslo Kılavuzu, Yenilik Verilerinin Toplanması ve Yorumlaması İçin İlkeler, (Çeviren: 

TÜBİTAK), Üçüncü Baskı, TÜBİTAK Yayınları, Ankara, 2005, s. 53. 
148 INNOCASE, İnovasyonun Özellikleri ve Türleri, InnoSupport–KOBİ’lerde İnovasyonu 

Desteklemek, 2005, 1- 20, s. 2. 
149 Müfit Akyos, “Kamuda İnovasyon”, http://www.inovasyon.org/pdf/MA.Kamuda.Inovasyon.pdf, 

2007, 1-25, s. 11. 
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inovatif çalışmaların olması, uygulama inovasyonunda gelişmelere ihtiyaç duyulduğu 

bilinmektedir. Böylece inovasyon konularında farkındalıkların oluşturulması ile 

inovatif uygulamaların artış göstermesi beklenmektedir. Bunun yanı sıra inovasyon 

genel itibariyle; ürünlerin, hizmetlerin, iş yapma şekillerinin, dağıtımın ve pazarlama 

faaliyetlerinin bir bütünlük oluşturduğu çok yönlü bir kavram olmaktadır150.  

2.3.4. Deneyim İnovasyonu  

Deneyim inovasyonu kavramının yönetimde bulunmasının birtakım olumlu 

sonuçları oluşturduğu bilinmektedir. Bunun yanı sıra herhangi bir sektördeki başarılı 

inovasyonun diğer alanlarda inovasyonların kapısını açmaktadır. Öyle ki, genel 

olarak işletmeler tarafından inovasyon bir moda şeklinde ele alınmamaktadır. 

Deneyim inovasyonu tüm vatandaşların hayat kalitesini iyileştirme çalışmalarında 

demokratik yönetimi güçlendirecek olan tamamlayıcı görevi bulunan bir araç olarak 

değerlendirilebilir. Deneyim inovasyonunun yönetime getirdiği sonuçlardan bazısı 

şöyle sıralanabilir151; 

1. Deneyim inovasyonu, daha çok katılımlı ve açık yönetim algısının meydana 

gelmesinde özendirici rol almaktadır. Bunun ötesinde kamu değerlerinin 

yaratılmasında kaynak ve kapasitelerden yararlanma hususunda yardımcı 

olabilmektedir. 

2. Deneyim inovasyonu, kamu sektörlerinin imajlarını ve hizmetlerini 

geliştirmekte ve hükümetin vatandaşın güvenini tekrar kazanmasında, meşruiyetinin 

inşasını sağlayabilmektedir. 

3. Deneyim inovasyonu; sürekli şekilde iyileştirme kültürünün özendirilmesinin 

ötesinde kamu çalışanlarında kendine güven ve gurur duymayı sağlamaya katkıda 

bulunmaktadır.  

Problemlerin çözülme yöntemleri, iyileştirmeler sonucunda çıkan hizmet şekli 

ve ürünler, deneyim inovasyonu oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra deneyim 

inovasyonun çalışmaları neticesinde elde edilen başarılarda etkili olan faktörler şu 

biçimde sıralanabilir152; 

1. Etkin liderlik; liderlerin inovasyonu kişiselleştirmemesinin sonucunda 

gerçekleşmektedir.  

2. İşletmelerde tüm paydaşları kapsayıcı, yetkilendirme ve adanmışlık ilkesini; 

ekiplerin ve ortaklıkların oluşturması gerekmektedir. 

                                                           
150 Handan Kartal ve Filiz Kantek, “Hemşirelikte İnovasyon Örnekleri”, Sağlık ve Hemşirelik 

Yönetimi Dergisi, 2018, Cilt: 5, Sayı: 1, 57-63, s. 57. 
151 Akyos, a.g.e., s. 4. 
152 Akyos, a.g.e., ss. 10-11. 
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3. Hedeflerin belirlenmesinde ve belirlenen hedeflere erişim sağlayabilmek 

için geçirgen özellikte bir ortamın yaratılması gerekli olmaktadır. 

4. Kıyaslama ilkesine göre; tanımlanmış kıstaslara göre değişimlerin 

gözlenmesi ifade edilmektedir. 

5. Ödül sistemi ilkesi ile yaratıcı fikirleri geliştiren, yenilikçi nitelikteki 

yeteneklerin önünün açılması belirtilmektedir.  

2.3.5. Radikal ve Arttırımsal İnovasyon  

Radikal inovasyonu, mevcut olan durumun tamamında köklü biçimde 

değişiklik yapılması şeklinde ifade edilebilir. Radikal inovasyonda, radikal fikirler 

sonucunda hizmet yöntemlerinin geliştirmiş olduğu, denenmeyen ürünlere atılımların 

yapılması ve iyileştirilmelere yönelik faaliyetleri kapsayan çalışmaların neticesinde 

inovasyon meydana gelmektedir. Müşteri davranışlarında değişikliklerin olması, 

hizmet yöntemlerinin geliştirilmesi ve yeni ürünlerin ekonomik yarara dönüştürülmesi 

radikal inovasyonu kapsamaktadır. Radikal inovasyonu pazardaki yerinin 

sağlamlığına göre ürün, marka adıyla o derecede özleşmekte, işletmelerdeki 

rekabet gücünü de o derecede pekiştirmektedir. Walkman, Nescafé, Gillette radikal 

inovasyonuna örnek verilmektedir153. Radikal inovasyonlar; maliyeti, riski yüsek, 

süreç olalark daha uzun sürebilen ve başarılma şansı az olabilen faaliyet türü olarak 

belirtilebilir154. Dolayısıyla, radikal inovasyon, mevcut olan durumun tamamında ve 

müşteri üzerinde köklü biçimde değişiklik meydana getirebilmektedir155 ve hiç 

denenmemiş hizmetler, ürünler ve yenilikler üretilebilmektedir156. 

2.3.6. Pazarlama İnovasyonu  

Pazarlama inovasyonu, ürünlerin tasarımlarında, paketlerinde, 

yerleştirilmesinde, promosyonlarda ve fiyatlandırmada değişiklik içeren yeni 

pazarlama uygulanması yöntemi olmaktadır. Pazarlama inovasyonu genel itibariyle 

ürünlerin pazarlarda konumlandırılmasını, fiyatlandırılmasını, ürün tasarımlarını ve 

ambalajlanmasını ve bu alanlarda yapılan yeniliği içermektedir. Pazarlama 

yeniliklerinin ayırıcı özelliği, yeniliklere konu olan pazarlama yönteminin işletme 

bakımından daha önceden kullanılmamış olmasını teşkil etmektedir. Ürünlerin 

ambalajlarının değiştirilmesi, işletmelerde amblemlerin değiştirilmesi şeklindeki 

pazarlama yöntemi farklılıkları işletmelerce ilk defa uygulanıyorsa bu pazarlama 

                                                           
153 Şirin, a.g.e., ss. 16-17. 
154 Güleş ve Bülbül, a.g.e., s. 488. 
155 Hasan Kürşat Güleş ve Hasan Bülbül, Yenilikçilik, İşletmeler İçin Stratejik Rekabet Aracı, 

Nobel Yayınları, Ankara, 2004, s. 489. 
156 Şirin Elçı, İnovasyon: Kalkınma ve Rekabetin Anahtarı, Nova Yayınları, Ankara, 2006, s. 

3. 
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inovasyonu olmaktadır. Bununla beraber ürünlerin konumlandırılması konusunda 

farklı reklamlar ve medya teknikleri kullanımı da benzer bir pazarlama inovasyonu 

olarak ifade edilmektedir. Pazarlama inovasyonu, işletmenin satış oranlarını 

artırmak için müşterinin ihtiyaçlarına cevap verebilmeyi de amaçlamaktadır157.  

İşletmelerin satışlarını arttırabilmek için, müşterilerin ihtiyaçlarına cevap 

verebilmesini amaçlayan ürünlerin pozisyonlanmasında, fiyatlandırılmasındaki 

değişikliklerin pazarlama yöntemlerini kullanarak var olanları iyileştirip gelişkin 

duruma getirilmesine pazarlama inovasyonu denilmektedir. Pazarlama 

inovasyonunda; geliştirme, dağıtım ve keşfetme gibi aşamalar bulunmaktadır. Hedef 

kitlesindekilerin sorunlarının belirlenmesi, hedef kitlelere önerilebileceklerin 

belirlenmesi keşfetme aşamasının kapsamında yer almaktadır. Bilinen sorunların 

hafifletilmesi için aletlerin ve çözümlerin geliştirilmesi, geliştirme aşamasını 

kapsamaktadır. Dağıtım sürekli şekilde devam etmesi gereken bir iş olmakla birlikte 

dağıtım aşamasında sürekliliğin sağlanması gerekmektedir158. 

Daha çok müşterinin çekilmesi için, ürünlerde ve hizmetlerde yeni ve değişik 

tasarım, ambalaj ve pazarlama yönteminin geliştirilip kullanılmasına pazarlama 

inovasyonu denilmektedir. Pazarlama inovasyonunda ürünler ve hizmetler pazarlara 

sunulmak için geliştirilmekte ve üretilmektedir. Ürünlerin ve hizmetlerin daha fazla 

satılmasına yönelik çok sayıda müşterinin ilgisinin çekilebiliyor olması 

gerekmektedir. Dağıtımın süreklilik kazanabilmesi için pazarlama yöntemi içerisinde 

bir uygulama şeklinde olan pazar inovasyonun birden fazla işlevi bulunmaktadır. 

Pazarlama inovasyonun işlevleri, ürünlerin yeniden tasarlanması, ambalajlanması, 

yerleştirilmesi, promosyonlarını ve fiyatlanması aşamalarındaki değişimleri 

barındırmaktadır. Pazarlarda mevcut içecek şişesinin tekrar tasarlanıp pazara 

sunuluşu, mobilya mağazasında satışta olan ürünlerin tekrar tasarlanmış dekoratif 

sunum odasında satışı pazar inovasyonuna örnek verilmektedir159. 

2.3.7. İş Modeli İnovasyonu  

Müşterilerin, yönetimin ne istediklerine, nasıl istediklerine işletmelerin 

ihtiyaçları iyi biçimde karşılanmasıyla gelirin nasıl elde edebileceğine dair olan 

varsayımlar iş modeli olarak tanımlanmaktadır Teknolojinin ötesinde, ürün, hizmet 

ile iş modelinin unsurlarının farklı biçimde değer yaratma amacıyla yenilenmesine iş 

                                                           
157 MÜSİAD, a.g.e., s. 55. 
158 Gümüş vd., a.g.e., s. 40. 
159 Oslo Kılavuzu, a.g.e., s. 53. 



59 
   

modeli inovasyonu denilmektedir. İşletmeler varlıklarını ticarileştirirken özgün 

yaklaşımı benimsemeleri iş modeli inovasyonunu meydana getirmektedir. 

İşletmelerin mevcut olan alternatiflerin karşısında yeni değişiklikler yapması ve 

performansları arttıran katma değerlilik iş modelinin oluşmasını sağlayan unsurları 

olmaktadır. İşletmeler, teknolojileri belirli iş modeli aracılığıyla şekillendirilmiş girişim 

yoluyla pazara taşımaktadır. İş modelleri inovasyonunda başarıyı yakalamak için 

rekabet gücünün gelişmesi eylemlerine benzemektedir. İşletme, fırsatları 

değerlendirmekte ve umut vaat etmekte olan projeyi belirler, projenin ön çalışmasını 

yapmak için işletmeyi hazırlamaktadır. İşletme en iyi projeyi büyütmek için 

seçmekte, başarının tekrarlanması için gerekli olan alt yapıyı ve becerileri 

oluşturarak yapılmış olan çabaları sistemleştirmektedir. İş modelleri inovatörleri yeni 

modellerin yaratanı olması gerekmemekte genel olarak başkalarının yaratmış 

olduğu fikirleri iş modeli inovatörleri başarılı biçimde uygulamaktadır160. 

İşletmeler, ister yerleşik, isterse de yeni işletme olsunlar faaliyetlerine devam 

ettikleri sürece mutlaka bir iş modeline ihtiyaç duyulmaktadırlar. İşletmelerin birçoğu 

iş modellerini bilinçli bir şekilde yapmamaktadırlar. İş modeli inovasyonu, işletmenin 

nasıl bir çalışma yaptığının gösteren öykülerden meydana gelmektedir. Herhangi bir 

iş modelinin tasarlanması yeni öykülerin oluşturulmasına benzemektedirler. 

Dolayısıyla, iş modeli sistemlerden oluşmakta ve çeşitli parçalara ayrılmaktadır. 

Bunlar161;  

1. Değer Önermeleri,  

2. Kilit Süreçleri,  

3. Kilit Kaynakları,  

4. Kâr Formülleri şeklinde sıralanmaktadır. 

Belirtilen bu iş modelleri şu anlamlara gelmektedir. Müşteriler kimdir?, hangi 

sorunlara çözüm bulunmakta, oluşan sorunların çözülebilmesi için hangi değerler 

sunulmaktadır. Sunmuş olduğumuz değerin, diğer işletmelerden farkı bulunmakta 

mıdır ve müşteriler neden ürünleri bizden alsın bizim farklılığımız nedir? Bu 

sorulardan birincisini oluşturmaktadır. İkincisi işletme olarak biz bu değerleri nasıl 

daha yaratıcı hale getirebiliriz? Hangi stratejiler uygulanabilir, uygulanacak süreç 

nelerden oluşacak yani en iyi üretim nasıl gerçekleşebilir? Üçüncüsü, işlerin 

yapılabilmesi için bazı kaynaklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlar; teknolojik imkânlar, 

kanallar, iş birlikleri, ürünler, kapital, tesisler, ekipmanlar ile markalar yani çeşitli 

                                                           
160 Başer vd., a.g.e., s. 7. 
161 Mark W. Johnson vd., “İş Modelinizi Yeniden Yaratmak”, İş Modeli, Harvard Business 

Review Mess Yayınları, ss. 59-60. 
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beşeri ve sosyal sermayelerden oluşmaktadır. Bu kaynaklar nasıl sağlanabilir? 

Dördüncüsü ise tüm bunların sonucunda nasıl kâr edilebilir? Sayılan bu dört 

sistemin uyum içerisinde çalışması işletmelerin faaliyetlerine devam edebilmesi 

bakımından önem taşımaktadır.  

İş modellerini açıklayan ve parçalardan meydana gelen inovasyonlar, iş 

modeli inovasyonu olarak ifade edilmektedir. İş modellerinin parçalarından birisinde 

yapılacak inovasyonlar diğerini de etkilediğinden çalışmalar uyum içerisinde 

sürdürülmektedir. Bu yüzden, yapılan iş modeli çalışmaları ya küçük işletmelerde 

olmakta ya da radikal değişiklikler yapılarak daha büyük işletmelerde yapılmaktadır. 

Dolayısıyla, her iş modelinde oluşan inovasyonun başarı ihtimalleri daha çok 

artmakta ve iş modeli başarı elde edebilmek için farklı uyarılar vermektedir. İş 

modelleri ile işletme stratejileri bazı durumlarda birbirinin yerlerine 

kullanılabilmektedirler. İş modelleri kurulurken rekabetler dikkate alınmamakta ve iş 

modeli uygulanan firmalar rekabetle karşılaştığında ise strateji devreye girmektedir. 

Rekabetle başa çıkabilmenin yolu stratejilerden geçmekte ve rekabet için belirlenen 

stratejilerde farklılıklar oluşabilmektedir. İşletmelerdeki rekabetlerde farklı 

olabilmenin yolu iş modeli inovasyonlarından geçmektedir. Başarı düzeyi yüksek 

olan işletmelerde farkında olunmasa bile mutlaka iş modelleri bulunmaktadır. 

Başarısız işletmede ise iş modelleri yeterli düzeyde kurulamadığından farklı 

inovasyon modelleri yapılsa da başarıyı yakalama ihtimali çok düşük olmaktadır162. 

2.3.8. Yapısal İnovasyon  

İnovasyon çeşitleri içerisinde büyük bir oranda geniş açılımı bulunan 

inovasyon çeşidi yapısal inovasyon olmaktadır. Yapısal inovasyon kavramı, sadece 

endüstri içerisindeki değişimleri ifade etmemekte, bununla beraber kullanılacak olan 

toplumdaki değişimi de ifade etmektedir. Yapısal inovasyonda, işletmelerin, mevcut 

iş modellerini kökünden değiştirme ve farklı iş modellerine dönüştürebilme amacı yer 

almaktadır. Bunun dışında yapısal inovasyon işletme kar oranının sıfır noktasında 

ya da çöküşe geçtiği sektörlerde uygulanmakta olan bir inovasyon modelini teşkil 

etmektedir. Yeterli yönetim yapılarının oluşturulmasında ve ilgili yapılanmanın 

kurulmasında, projelerin kritik aşamalarını meydana getirmektedir. Projelerin 

meydana gelmesinde, yapılanma içerisinde önemli işlevleri olan yerel yönetimin 

rolü; bölgesel inovasyon faaliyetlerinin tarafları arasında bulunan ilişkilerin 

düzenlenmesinde ve yönlendirilmesinde ortak akıl olmaktadır. Bunun yanı sıra 

                                                           
162 Johnson vd., a.g.e., s. 62.  
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inovasyon yapısının elle tutulur, gözle görülür fiziki maldan ziyade, bilgiye dayalı ve 

hizmete benzer mallara doğru kayması söz konusu olmaktadır163.  

2.3.9. Açık ve Kapalı İnovasyonlar  

Kapalı ve açık inovasyonlar, inovasyonların kurum içinde veya kurum 

dışındaki ortaklarla gerçekleştirilmesi olmaktadır. Kurumların inovasyonları kendi 

imkanlarıyla gerçekleştirmeleri kapalı inovasyonu ortaya koymaktadır. İşletmeler 

inovasyon gerçekleştirebilmek amacıyla dışarıdan alınmış olan uzmanlık vb. 

şekillerde destek aldıklarında açık inovasyon ortaya çıkmaktadır164.  

2.3.10. Toplumsal İnovasyon  

Toplumların bütün kesimlerine yarar sağlayabilecek iyileştirme, yenilik ve 

değişiklik faaliyetlerinin geliştirilerek uygulanması, toplumsal inovasyonu ifade 

etmektedir. Hayata geçirilebilmesi açısından toplumsal inovasyonun sağlam ve 

sağlıklı temeller üzerine toplumların kurulabilmesini sağlamaktadır. Toplumsal 

inovasyon, eğitim sistemiyle doğrudan bir ilişki içindedir165.  Yirminci yüzyılın son 

çeyreklerinde gelişmiş olan sosyal bir sorumluluk anlayışı, toplumsal inovasyonun 

en önemli çıkış noktasıdır. Toplumsal inovasyonun ortaya çıkmasıyla beraber 

toplumlar ve işletmeler, sürdürülebilir bir gelişim-değişim sürecini ortaya 

çıkarmaktadır166.  

2.4. İNOVASYON KAYNAKLARI  

İnovasyonu gerçekleştiren pek çok kaynakları bulunmaktadır. Söz konusu 

kaynaklar şu şekilde sıralanabilir167; 

1. Yenilik Pazarları: İşletme dışındaki fikirlerden faydalanmaktır. 

2. Lider Konumundaki Kullanıcılar: Pazar içinde lider konumda bulunan 

kullanıcılardan elde edilmiş olan dönütler ile üretilecek ürünlerin geliştirilebilmesi için 

önemli pek çok bilgi sağlayabilmektedir.  

3. Yeni Bilgiler: Teknoloji ve bilimlerle iç içe bulunan inovasyonlar yeni pek 

çok bilginin üretilebilmesi amacıyla devamlı bir döngüde bulunur.  

                                                           
163 Burhan Aydemir ve Muhammet Emin Soydaş, “Denizli İli Turizm Kümelenme Potansiyeli”, 

Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies, 2014, Cilt: 1, Sayı: 2, 13-26, s. 18. 
164 Serkan Keleşoğlu ve Nurdan Kalaycı, “Dördüncü Sanayi Devriminin Eşiğinde Yaratıcılık, 

İnovasyon ve Eğitim İlişkisi”, Yaratıcı Drama Dergisi, 2017, Cilt: 12, Sayı: 1, 69-86, s. 81. 
165 Elçi, a.g.e., s. 4. 
166 Cevahir Uzkurt, Yenilik Yönetimi ve Yenilikçi Örgüt Kültürü, Beta Yayınları, İstanbul, 

2008, s. 44. 
167 Richard Luecke, İş Dünyasında Yenilik ve Yaratıcılık, Çevren: Turan Parlak, Türkiye İş 

Bankası Kültür Yayınları, 2008, s. 1387. 
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4. Emptatik Tasarımlar: İnovasyonun gerçekleştirilebilmesi amacıyla çaba sarf 

eden birey veya işletmelerin, tüketici bireylerin sahip olmuş olduğu hizmet ve ürünü 

kendi çevreleri içindeki kullanım şekillerini gözlemlemekle bir fikir üretebilme 

yöntemleridir.  

5. Tüketicilerin Fikirlerinden Faydalanmak: Tüketiciler ürünlerden doğrudan 

şekilde etkilenmekte olan bireyler olarak ürünlerin zayıf tarafları hususunda iyi bir 

dönüt sağlayabilmektedir. Bu kısımda, içsel inovasyon kaynakları, inovasyon dışsal 

kaynaklar, olmak üzere inovasyon kaynağı belirlemiştir. Bu kaynakların tanımları şu 

şekilde açıklanabilir. 

2.4.1. İçsel İnovasyon Kaynakları  

Beklenmedik şekilde ortaya çıkan gelişmeler, uyumsuzluk durumları, süreç 

ihtiyaçları ile pazar ve sektör yapısı içinde meydana gelen değişmeler olmakla 

birlikte 4 farklı içsel inovasyon kaynakları vardır. Bunlar168;  

1. Pazar ve Sektör Yapısında Meydana Gelen Değişmeler: Pazar ve Endüstri 

yapısı içinde meydana gelen iş, hizmet, değişim ve ürün yaklaşımları hususunda 

çok fazla inovasyon fırsatları yaratmaktadır.  

2.  Beklenmedik Gelişmeler: Beklenmedik şekilde gerçekleşen durumların 

benzersiz şekilde fırsat göstergeleri olabileceği, kriz zamanlarının inovasyon 

açısından önemli birer kaynak oluşturmuş olduğu düşünülür.  

3. Süreç İhtiyaçları: Süreçlerin düzeltilemeyen zayıf halkaları, yenilikler 

açısından fırsatlar yaratabilir. 

4. Uyumsuzluk Durumları: Gerçekler ile olması beklenmekte olan her şey 

arasında bulunan çelişkiler, yenilikçi pek çok fırsat ortaya çıkarabilmektedir.  

2.4.2. Dışsal İnovasyon Kaynakları  

İnovasyonel faaliyetlerin ortaya çıkmalarına imkan sağlayan pek çok dışsal 

kaynak bulunmaktadır. Söz konusu kaynaklar; yeni bilgi, demografik yapı üzerindeki 

değişiklikler ve algılamada meydana gelen değişiklikler olmak üzere üç başlıkta 

toplanabilir. Söz konusu başlıklar ise şu şekilde açıklanabilir169; 

1. Yeni Bilgi: Sosyal, bilimsel veya teknik bilgilerdeki değişimler, yeni pazar 

ve ürün inovasyonları oluşturabimek için birer fırsat yaratır. Bundan dolayı 

inovasyonlar, bir bilgi çeşidi yerine birdan daha çok bilginin beraber kullanılmasına 

gereksinim duyulur.  

                                                           
168 Peter Ferdinand Drucker, Administrando Para o Futuro, Cengage Learning Editores, 1998, 

s. 46. 
169 Drucker, a.g.e., s. 45. 
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2. Demografik Yapı Üzerindeki Değişiklikler: Yaş yapılarında, eğitim ve 

gelir düzeylerinde, işsizlikte ve nüfustaki değişimlere bağlı olarak inovasyonel 

fırsatlar oluşturabilmektedir.  

3. Algılamada Meydana Gelen Değişiklikler: Belli toplumların genel 

görüşleri, inaçları ve tutumları değişime uğradığında inovasyonel fırsatlar ortaya 

çıkabilir.  

2.5. İNOVASYON SÜRECİYLE İLGİLİ BİLEŞENLER 

Tezin bu kısımında; inovasyon süreci ile ilgili erişilebilir bilgi, ticarileşme, 

deneme ve uygulama, yaratıcı çalışma, benimsenme ve yayılma bileşenleri konusu 

incelenecektir.    

2.5.1. Ticarileştirme  

İnovasyona gerekli olan bilgilerin ve bilgi kaynaklarının toplanıp inovasyon 

projeleri tanımlandıktan daha sonra inovasyonun ticarileştirilmesine sıra 

gelmektedir. Pazarlardan sürekli olarak alınan bilgiyle desteklenen geliştirme 

faaliyetleri, ürünlerin, hizmetlerin pazarlanmasını ve süreçlerin ticarileştirilmesi ile 

devam etmektedir. İnovasyon, yeni ürünleri geliştirme, fikir aşamalarından 

ticarileştirmeye kadar her adımda çalışanın ve ortak aktörlerin katkı sağladığı bir 

süreci ifade etmektedir. Ticarileştirme ile beraber teknolojinin tabanda karşılık 

bulması, müşterinin zevk ve tercihinde hızlı değişimler; işletmenin yeni ürün 

geliştirmesini mecbur kılabilir. Ticaret ve rekabette yenilenen, geliştirilen ürünlerle 

yenilenme ticarileştirmenin çerçevesinin yeni dinamiği olmaktadır. Bununla beraber 

inovasyona yönelik bir ekosistemin oluşturulması inovatif düşüncelerin 

ticarileştirilmesi gerekmektedir. Böylece teknoloji yoğun ürünler ve hizmetlerle 

Türkiye’nin rekabetteki gücünün artırılmasına yönelik Kalkınma Planlarındaki 

inovasyon politikasının temel hedefi olarak belirlenmektedir170.  

Yenilikler pazarlarına giriş süreci, ticarileştirme süreci şeklinde ifade 

edilmektedir. Bilgilerin üretilmesi ve yaygınlaşmasından sonra bilginin hangi oranda 

yaygınlaşıp, kullanıldığını ölçmek güçleşmektedir. Bununla beraber bilim dünyasının 

sanayi ile arasında bulunan bağlantıları analiz etmenin diğer bir yöntemi de atıf 

endekslerini incelemek olmaktadır. Bilim dünyası ve sanayi arasında dikkate 

alınacak göstergelerin arasında bilgilerin ticarileştirilmesi hususu dikkat çekmektedir. 

Bunun yanı sıra bilginin yayınlanması, bilgi işlevselliği ve kümelerinin varlığı ile 

                                                           
170 Elçi, a.g.e., s. 65. 
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göstergelere önem gösterilmesi gerektiği ifade edilebilir. Böylece ticarileştirme 

olgusunun bu çerçeve dahilinde işletmenin büyümesinde belirleyici rolleri 

bulunmaktadır. Ticarileştirmenin genel süreci; fikir aşamaları, ticarette konu olan fikri 

mülkiyetin bulundurulması, ticari değerlerin tespit edilmesi sayılabilir. Bunlar dışında, 

pazar araştırmaları, sözleşme koşullarının tespiti ve ticari faaliyetlerin başlaması 

aşamalarından meydana gelmektedir171.  

Türkiye’de inovasyon süreci nedeniyle yapılan araştırmada, inovasyonun 

ticarileşmeye uzanan süreçte, doğrusal işleyen kavramlar olarak algılanmaktadır. 

İnovasyonun kendisine özgü yapısı nedeniyle karmaşık bir yapısı bulunmaktadır. 

İnovasyon, işletmeler arasında oluşan işlerliğini sağlayarak dinamikliği ve karmaşık 

yapıyı ortadan kaldırmaktadır. İnovasyon, ticarileştirilme süreci içinde inovasyonlara 

duyulan talepleri şekillendiren ya da doğrudan etkileyen faktörleri içermektedir. 

Bunlar, etkinliği, güvenliği, elverişliği ve kalite kavramını ikinci derece önem taşıyan 

etkenler olarak görmektedirler. İnovasyonun, sadece ticari alana yönelik faaliyet 

göstermesi karmaşık yapının devam etmesine neden olmaktadır172. 

Araştırma geliştirme yatırımı sonrasında ürünlerin ticarileştirilmesi ve girişim 

sermayesi fonunun artırılması sağlanmaktadır. Ar-Ge sonucu oluşan maksimum 

üretimler, işletmelerdeki girişim sermayelerinin oranından doğrudan 

etkilenebilmektedir. Ticarileştirme fonunun artırılabilmesi için girişim 

sermayelerindeki yasal düzenlemelerin yapılması büyük fayda sağlamaktadır. 

İnovasyon sürecince, yatırım yapmak isteyen işletmeler ile girişimci yöneticilerin 

buluşmasına imkân sağlanması önem taşımaktadır173. 

2.5.2. Erişilebilir Bilgi 

İşletmede toplumun gereksinim duyduğu bilgilerin üretimini, dağılımını ve 

tüketimi sırasında kaynakların ne şekilde tahsis edilmesi gerektiğini erişilebilir bilgi 

disiplini incelemektedir. İyi performans sergileyen ve geniş erişilebilir bilgi sistemleri, 

inovasyon sürecinin yaygınlaşmasını ve benimsenmesini sağlamaktadır. Hizmet ve 

ürün inovasyonunu, eğitimle, bilimle temel bilgilerin oluşturulması esasına 

dayandırmak gerekmektedir. Bununla beraber, genel itibariyle bilgilere ulaşmanın 

kolaylaşmasını sağlamak gerekmektedir. Erişilebilir bilgi; tarihi ve kurumsal 

durumları anlamayı, işletmedeki inovasyon süreçlerinde ekonomik bilgilerin, üretilip 

                                                           
171 Enver Selçuk Karaata, “İnovasyonun Ölçümünde Yeni Arayışlar”, TÜSİAD-Sabancı 

Üniversitesi Rekabet Forumu, İstanbul, 2012, 2-19, ss. 16-17. 
172 MÜSİAD, a.g.e., s. 45. 
173 Hobikoğlu, a.g.e., s. 405. 
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dağıtılmasına imkan sağlamaktadır. Böylece, bilgilerin ekonomideki etkisini ve 

konumunu açıklamaya çalışmaktadır. Bununla birlikte, yeni hizmetlerin ve ürünlerin 

işlevlerine odaklanmak, erişilebilir bilgi çalışmalarının sayesinde gerçekleşmektedir. 

İnovasyon süreçlerindeki işletmeler, süreç içerisindeki kişilerle beraber yapacağı 

çalışmada faaliyetler ile alakalı bilgiye kolay ulaşım sağlamaya gayret etmektedir174
. 

2.5.3. Yaratıcı Çalışma 

Yaratıcı çalışmanın, insanların zihninde bilişsel süreçten geçerek, hayata 

geçen karmaşık bilişsel faaliyetleri ifade etmektedir. İnsanın bilişsel faaliyetlerinde 

kişiler yaratıcı şekilde problemleri çözebilme aşamasında, sınırlı kaynaklarını 

tüketmekte istekli olma hususunda bilinçli kararlar vermektedir. Bunun yanı sıra 

orijinal ve yeni ürünlerin ortaya konulması yaratıcı çalışma yeteneği ile mümkün 

olmaktadır. Yaratıcı çalışmaya ait unsurların ve gerekliliklerin giderilmesi yalnızca 

yaratıcı çalışma alanına ait bilgilerin birikimi ile mümkün kılınmaktadır. Böylece 

yaratıcı çalışmaya, belirli bilgilerin birikimleri ve bu birikimleri işleyecek yetenekleri 

gerektirmektedir175.  

Ekonomide sürekli inovasyon ortamı sağlayan, bilgileri üreten ve üretilmiş olan 

bilgileri ürünlere ve hizmetlere dönüştüren inovasyon algısı olmaktadır. Bilgilerin 

inovasyonla buluşmasını sağlamak için, sürdürülebilir öğrenmelerin gerçekleşmesi 

inovatif anlayışı barındıran kişiler gerekmektedir. Böylece bilgilerin üretimini 

yapabilen bireyler; yaratıcı bir beyne sahip olup, mevcut bilgileri tekrar ve diğer 

kanallarla kullanabilme becerilerini bulundurmaktadır. Böylece yaratıcı beyni 

bulunan bu kişiler farklılıkları kucaklamakta ve sürekli öğrenmekte, meraklı kişiler 

olarak ifade edilmektedir.  Bununla beraber bilgileri işleyebilme kabiliyeti; zaman 

içinde üretim faktörlerinden biri olarak görülmektedir. Uluslararası arenada artan 

rekabet gücü, Ar-Ge faaliyetlerinin, yaratıcı çalışmanın ve ekonomik kalkınmanın, 

sürdürülebilirliğinde mihenk taş olmaktadır176.  

2.5.4. Deneme ve Uygulama 

Yansıtma, deneme, deneyim ve kavramların gelişme süreçlerini kapsayan 

öğrenme döngüsü de inovasyon olarak ifade edilmektedir. Döngünün 

tamamlanmasıyla öğrenme elde edilmektedir. İşletmelerin teknolojik bilgilerine bilgi 

                                                           
174 OECD, Innovation and Growth Rationale for an Innovation Strategy, OECD University 

Press, 2008, p. 18. 
175 Canan Muter Şengül, “Örgütlerde Yaratıcılık ve İnovasyonun Artırılmasına Yönelik 

Yaklaşımlar”, Sosyal ve Beşeri Bilimleri Dergisi, 2015, Cilt: 7, Sayı: 2, 26-37, s. 27. 
176 Hobikoğlu, a.g.e., s. 63. 
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katması her inovasyonla olmamakta, kendilerinin süreci nasıl yönetilebileceğine dair 

olan bilgi birikimleri de artmaktadır. Elde edinilmiş olan bilginin proje ekibinin 

dışındaki kişilerin de erişebileceği biçimlerde patentler, prosedürler, veri tabanları 

gibi kaydedilmekte ve belgelenmektedir. Bilgilerin çalışanların kişisel hafızalarında, 

deneyimlerinde kalması çalışanların işletmelerden ayrılmaları halinde bilgilerin 

kaybolmasına neden olmaktadır. Zorluklar, hassasiyetler, belirlenen sorunlar üzerine 

elde edinilmiş olan yeni bilgilerin, tasarımı odak alan öğrenme yöntemlerinin destek 

alınmasıyla katılımcılar, inovatif çözümleri geliştirmekte ve üretilen projelerin 

sayesinde çözümleri uygulama olanağı yakalamaktadır. Kendilerini yineleme 

niteliklerine sahip olan katılımcılar, deneysel üretimlerin bulunması doğrultusunda, 

kalıpların dışına çıkmış olan düşünce biçimlerinin geliştirmelerini teşvik etmektedir. 

Katılımcıların projelerinin uygulanması ve denemesinin yapılması, katılımcıların 

fikirlerinin teorik tasarım ötesine taşımaları konusunun desteklenmesine Madad Lab 

İnovasyon Fonu imkân sunmaktadır177.  

2.5.5. Benimseme ve Yayılma 

Yeniliklerin yayılmasında ve benimsenmesinde yeniliklerin başarıları 

gösterilirken, yenilikleri üretenler bakımından ekonomik getirilerin ne kadar sürede 

elde edileceğinin göstergesi kabul edilmektedir. Yeniliğin yayılması, sınırlı kitlelere 

ulaşması, yeniliklerden istenen sosyal ve ekonomik faydaların düşüklüğünü 

sağlayıp, böylece yenilik çalışmasının etkinliğini düşürebilir. Yeniliklerde yayılmanın 

hızı bununla beraber diğer yeniliklerde gelişmenin olması olumlu katkılar 

sağlamaktadır. Yayılma süreçlerinde kurulmuş iş birliklerinin, tarafların yalnız başına 

ulaşamayacağı ve elde edemeyeceği bilgiyi, teknolojilerle ve diğer kaynakların 

aracılığıyla ulaşma olanağı sağlayıp, sinerji oluşturmaktadır. Böylece yeniliğin 

benimsenmesi ve benimsenme hızı yeniliklere dair birtakım faktörlerden 

etkilenmektedir. Yenilikler, bilgilerin algılanmasıyla başlamakta ve inovasyonun 

uygulanma kararlarının verilmesiyle sonuçlanmaktadır. Bundan dolayı bilgilerin 

yayılmasını ve benimsenmesini, kitle iletişim araçları sağlanıp, inovasyonların kabul 

ve reddedilmesiyle neticelenebilmektedir. Bunun dışında zaman aşamalarında ise 

yeniliklere uyum süreçlerinde işletmelerin döneme göre farklılık sergilediği 

bilinmektedir178.  

                                                           
177 TMMOB, Teknoloji, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 2004, Ankara, s. 299. 
178 Ali B. Kutvan, “Ulusal Kalkınma Sürecinde İnovasyon ve İnovasyon Yönetimi”, Management 

Scientist, https://www.linkedin.com/pulse/ulusal-kalkinda-s%C3%BCrecinde-inovasyon-ve-y%C3% 
B6netimi-i-ali%CC%87-b-kutvan (Erişim Tarihi: 24.11.2018). 

https://www.linkedin.com/pulse/ulusal-kalkinda-s%C3%BCrecinde-inovasyon-ve-y%C3%25%20B6netimi-i-
https://www.linkedin.com/pulse/ulusal-kalkinda-s%C3%BCrecinde-inovasyon-ve-y%C3%25%20B6netimi-i-


67 
   

İnovasyonun benimsenmesini isteyen kullanıcılar ve uygulayıcılar, yeni 

teknolojik gelişimlerin ortaya çıkmasıyla daha iyi şekillendiği ve sonrasında farklı 

şekillerde yayıldığı söylenebilir. İnovasyonların uygulanmasında; genellikle 

inovasyon geçitlerinin tercih edildiği görülmektedir. Bu yüzden inovasyon geçitleri; 

işletmelerde inovasyonun tercih edilmesinde yapılan organizasyonlarda işletmeye 

faydalı olanların dikkate alınması noktasında yol gösterici durumda bulunmaktadır. 

Amerika’da inovasyon geçitleri uygulayan tüm eyaletlerde tarımla ilgili inovasyonlar 

ve tarımsal deney merkezleri geliştirilmektedir. Dolayısıyla inovasyonlar, tarımsal 

kapsam çerçevesinde faaliyet gösteren hizmetlere dönüştürülmektedir. Yapılan 

inceleme sonucunda faaliyetlerine izin verilen inovasyonun, tarımsal sektörlerle ilgili 

uzmanlarca özümsenebilmesi için çiftçiye tavsiye edilmesi fayda sağlayabilir. 

İnovasyon, belirli iklimlere, zemin koşuluna veya özel şarta göre sadece tavsiye 

edilmekte ya da onay alınabilmektedir. Tarımsal alanda, inovasyonların yayılmaya 

başlanılmasında, teknolojilerin Ar-Ge çalışanından yayılım ajanslarına 

aktarılmasında organizasyonel ara yüzlerin olduğu görülmektedir. Ar-Ge ile yayılım 

ajansları arasında bulunan ilişkilere benzeyen organizasyona bağlı ara yüzler farklı 

alanlarda da bulunmaktadır. Yapılan çalışmalarda başarı sağlanılabilmesi için 

inovasyonların içselleştirmesi ve benimsenen kişilerle çalışılması fayda 

sağlamaktadır179 
. 

2.6. İYİ BİR İNOVASYON İÇİN ÖNERİLENLER  

Yenilik, tarih kadar eski bir kavram olduğundan inovasyon da yenilik yapma 

şekillerin bile zamanla değişmesi gerektiğinden bu konu için kesin kurallar ve 

gereklilikler söylemek çok anlamlı olmayabilir. Bu kısımda; iyi bir inovasyon için 

önerilenler, değişiklik için bir vizyona sahip olma, değişiklik için korkularla savaşma, 

girişimci bir kişi gibi düşünme, dinamik bir öneri planına sahip olma, kuralları yıkma, 

herkese iki iş verme, işbirliği, başarısızlığı hoş karşılama, prototipler kurma, hırslı 

olma, küçük inovasyonları araştırmak, yöntemler üretmek ve kontrol etmek, doğru 

liderlik tipini seçme konularına yer verilmiştir. 

2.6.1. Yaratıcı ve Yenilikçi Bir Fikrin Olması  

İnovasyondan söz edilebilmesi için her şeyden önce ortada yaratıcı ve 

yenilikçi bir fikrin olması gerekmektedir. İnovasyon, kurum/işletme içerisinden, 

kurum dışındaki bilgi ağlarından ya da işbirliği yapılan kuruluşlar tarafından 

geliştirilebileceği gibi uzman inovasyoncular tarafından küresel pazardaki ve 
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sektördeki değişim, eğilim, müşterilerdeki yeni yönelimlerin araştırılıp analiz 

edilmesiyle farklı öneriler biçiminde sunulabilir. Kurumlara inovatif fikirler sağlayan 

kaynaklar hakkında yapılmış bir araştırmada, en faydalı inovatif fikrin kurum 

çalışanlarından geldiği ortaya koyulmuştur. Çalışanlardan sonra müşteriler ve iş 

ortakları faydalı inovatif düşünceleri işletmelere ve kurumlara taşıyan kaynaklar 

olmaktadır180. 

Bir inovasyonun başarılı olabilmesi için yapılan tüm yenilikler iyi sonuç 

vermeyebilir. İnovasyon yapılırken bazı kurallara dikkat edilmelidir. İhtiyaç duyulan 

yenilikler, değişim için gerekli program, olası sonuçların gözden geçirilmesi, yeniliği 

gerçekleştirebilecek kişilik özelliğinin bireylerde olup olmaması, gözden kaçan küçük 

ayrıntılar bile inovasyonu başarısızlığa sürükleyebilir. Başarısızlıkların ortadan 

kaldırılması ya da minimuma indirilebilmesi için bazı öneriler tavsiye edilmektedir. 

Paul Sloane bir inovasyonun başarısı adına 10 öneride bulunmaktadır181. 

2.6.2. Değişiklik İçin Bir Vizyona Sahip Olma  

Değişim için vizyon sahibi olunmalıdır. Verilmekte olan talimatlar konusunda 

fikri olmayan ekiplerin yenilikçi olmaları beklenemez. Her inovasyonda bir amaç 

olmalıdır. Gidişatın belirlenmesi ve gelecek ile bağlantısının kurulması ise liderlere 

bağlı olmaktadır. İş talimatlarının belirlendiği ve bireylerin kolayca anlayıp 

hatırlayabilecekleri kapsayıcı raporlara ihtiyaçları bulunmaktadır. Başarılı liderler 

kendi zamanlarını; vizyonlarını, hedeflerini ve mücadelelerini örnekleyebilmek için 

harcarlar. Kişilere, vizyonlarını gerçekleştirirken ve mücadelenin olduğu durumlarda 

görevlerinin önemini vurgularlar. Başarının sağlanması için insanları yenilikçi 

yöntemler bulmaları ve de hırslı birer girişimci olmalarına yönelik telkinde 

bulunurlar182. 

2.6.3. Değişiklik İçin Korkularla Savaşma  

Yenilikçi olan liderler değişime olan ihtiyaçlarını sürekli bir şekilde 

yaymaktadırlar. Kendilerinden memnun olmaktan ziyade hırslı olmaları gerektiğini 

düşünmektedirler ve oldukça iyi yapmaktayız kazanmış olduğumuz şöhretle 

yetinmemeliyiz, çok daha iyi olmak zorundayız demektedirler. Herhangi bir yeni 

girişimde bulunmak risk içerebilir fakat hiçbir faaliyette bulunmamak daha fazla risk 

                                                           
180 IBM, “Expanding Innovation Horizon: The Global CEO Story”, IBM, 2006, s. 3. 
181 Neil JA. Sloane, The on-line encyclopedia of integer sequences, In: Towards mechanized 

mathematical assistants, Springer, Berlin, Heidelberg, 2007, p. 130. 
182 Melih Soner Celiktas vd., "A Snapshot of Renewable Energy Research in Turkey," 

Renewable Energy, 2009, Volume: 34, Sayı: 6, 1479-1486, s. 1479. 
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içermektedir. Riskler ile başa çıkılmış ve arzulanan geleceği göstermekte olan bir 

tablo çizmelidirler183.  

2.6.4. Girişimci Bir Kişi Gibi Düşünme  

Kapitalist girişimciler portföy yaklaşımını kullanırlar, bu şekilde kaybetme 

riskini en iyi kazanç durumu ile dengelemektedirler. Birçok farklı teklifi göz önünde 

bulundurmayı tercih ederler. Daha önceden başarısızlıkla sonuçlanmış birçok 

fikirden elde ettikleri bilgilerle rahat hareket etmektedirler. Bunlar bir sürü teklif 

üzerine kafa yoran ve karakteristik bir biçimde başarısızlıkları sevmeyen 

girişimcilere yönelik önemli ortak derslerdir184. 

2.6.5. Dinamik Bir Öneri Planına Sahip Olma  

Öneri planlarının iyileri; kullanımları kolay, esnek, konusuna odaklanmış, 

donanımlı ve her türlü değişime açık olanlardır. Büyük ödüllerin sunulması gerekli 

değildir. Kabul edilmeleri ve karşılıklarının alınması çoğunlukla daha büyük önem 

arz eder. Öncelikle kıdemli bir ekibin planı tam manasıyla idare edilmiş, güncel ve  

başarılı kılmak adına samimi sorumlulukları olmalıdır185. 

2.6.6. Kuralları Yıkma  

Köklü yenilikleri başarmak adına çevrenin nasıl olması gerektiğini tarif eden 

söylemlerle başa çıkmak zorunludur. Müşterilerin istedikleri hizmetleri ve malları 

temin etmek adına yeni yolları düşünüp keşfedenler için birçok fırsat mevcuttur ve 

bu daha ziyade sanata benzemektedir186. 

Her şey etik değerlere sahip bir ekibi oluşturabilmekten geçer. Lider kişi, 

gerçekte kolay olmayan süreçleri ekibine kolay olacakmış gibi tanımlamamalıdır. 

Lider, birlikte yola çıktığı takıma yenilikler ve süreçler yolunda karşılaşabilecekleri 

problemleri samimi bir şekilde ifade etmelidir. Sadakat ve dürüstlük yöneticiler 

tarafından mutlaka ödüllendirilmelidir. Tüm kurallara ve fikirlere saygı gösterilmeli, 

rahatlıkla tartışılabilmelidir. Yönetime iletilmeyecek yada kötü denilerek fikirlerin 

                                                           
183 Sefer Gümüş, İnovasyonu Oluşturan İşletmelerin Yaşam Döngüleri, 1. Baskı, Eğitim 

İletim Yayınları-66, İstanbul, 2014, s. 23. 
184 Gümüş, a.g.e., s. 23. 
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1992, s. 61. 
186 Gürbüz, a.g.e., s. 62. 
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tartışmaya açılmaması sebebiyle başarısızlığa uğramış ve fikirleri rakiplerine 

kaptırmış şirketlerin sayısı oldukça fazladır187. 

2.6.7. Herkese İki İş Verme  

Bütün çalışanlara 2 ana hedef belirlenmelidir. Çalışanlardan şu anki işlerini 

mümkün olan en iyi şekilde yapmaları ve eş zamanlı olarak da kendi işlerini 

yapabilmek amacıyla yeni yöntemler bulmaları istenmelidir. Çalışanların kendilerine 

“benim görevimin olmazsa olmazları nelerdir?” (rolümün zaruri unsurları nelerdir?) 

sorusunu sormaya teşvik edilmesi gerekmektedir. Müşterilere ulaştırılacak gerçek 

değerler ve sonuçlar nelerdir?(harici veya dahili) Bu değere veya amaca ulaşmak 

amacıyla daha etkin yollar mevcut mudur? Bu sorunun cevabı her zaman “evet” 

olmalıdır188. 

2.6.8. İşbirliği  

Üst düzey yöneticilik yapan kişilerin birçoğu inovasyonu ve işbirliğini 

başarılarının anahtarları olarak görmektedirler. İç kaynakların kullanımıyla her 

zaman başarıya ulaşamayacaklarını bilmektedirler. Bu sebeple de diğer 

organizasyonlarla ortaklaşa çalışmak amacıyla dışarıya yönelmektedirler. Buna 

verilebilecek en başarılı örnek akıllı araba üreticisi Mercedes ve Swatch işbirliğidir. 

İki kurum da takıma farklı deneyim ve vasıflar kazandırmıştır189. 

İşbirliği: genel olarak inovasyon önerileri bir tek kişiden çıkmaktadır. Bu fikirleri 

değerlendirebilmek ve gerçekleştirebilmek amacıyla birçok bireye ihtiyaç vardır. 

İnovasyon sürecinde ekip çalışmasının yapılmasını gerektirmektedir. Bireyler 

arasında bulunan etkileşimi kısıtlamakta olan yaklaşomlar da sadece bireysel 

çabaların ödüllendirildiği sistemler, işbirliğini, doğal olarak da inovasyonu 

baltalamaktadır190. 

2.6.9. Başarısızlığı Hoş Karşılama 

Başarısızlığı hoş karşılama; işletmeleri ve bireyleri esnekliğe, yenilik yapmaya, 

örgütsel yenilenmeye ve yaratıcılıkların geliştirilmesine yöneltmektedir. İşletmedeki 

bütün çalışanların inovasyonel fikirleri geliştirilerek inovasyon süreçlerine 

katılımlarının sağlandığı bir ortam oluşturabilmek amacıyla, hataların 

                                                           
187 Ninja İnovasyon, “Bir Mekatronik Mühendisi'nin Seyir Defteri”, 2015, https:// mekatronikemre. 
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190 Şirin Elçi, “Rekabet ve Kalkınma için Inovasyon”, Çerçeve, MÜSİAD, Yıl: 17, 2009, Sayı: 52, 
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cezalandırılmadığı kurumsal bir kültürün geliştirilmesi gerekir191. Yenilikçiliği savunan 

liderler, deneyim kültürünün oluşturulması için çaba sarf etmektedir. Bireylere, bütün 

başarısızlıkların aslında başarı elde edilebilmesi için önemli bir adım olduğunun 

öğretilmesi gerekmektedir. Çevik bir yapıya sahip olabilmek çalışanlara inovasyon, 

başarı ve deneyim konusunda özgürlükler verilmesi gerekir192.  

2.6.10. Prototipler Kurma  

Bir süreç veya kavramı test edebilmek veya öğrenilecek şeyler gibi davranış 

sergilenmesine yönelik oluşturulmuş, ürünlerin erken sürümü, örneği veya modeline 

prototip denilmektedir. Prototip oluşturma, tekniki olarak imalatı yapılabilecek 

ürünlerin üretilmeden önce oluşturulmuş olan ilk şeklinin meydana getirilmesini ifade 

etmektedir. Prototip kurma, tasarım aşamasının hemen ardından gelir ve 

malzemeler seçilmeden önce yapılmaktadır193. 

2.6.11. Hırslı Olma  

İşletmelerde değiştirilmek istenen konularla karşılaşılan önemli pek çok 

mücadeleye odaklanarak bunlarla baş edebilmek için çalışanların hırslı olması 

gerekmektedir. Yenilikçi olabilmek için bireyleri teşvik edebilmek, gidilen yolu 

değiştirebilmek ve olağanüstü pek çok sonuca ulaşmak istendiğinde hırslı olmak 

önemlidir194. Çalışanların inovasyon oluşturma konusunda istekli, hırslı ve heyecanlı 

olması gerekmekle birlikte heyecanını, isteklerini ve hırslarını çevresindeki bireylere 

de yansıtmaktadır195. 

2.6.12. Küçük İnovasyonları Araştırmak  

Büyük inovasyonel faaliyetler, nadiren gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında 

küçük inovasyonlar, yapılmış olan inovasyonların hemen hemen hepsini 

karşılamaktadır. Küçük inovasyonların yapılması daha kolay olmakla birlikte rekabet 

gücünün arttırılması için önemli birer araçtır196.  

  

                                                           
191 Güneş Gençyılmaz, Büyümek İsteyen ve Büyüyen KOBİ’lerin Sorunları, 5. KOBİ’ler ve 

Verimlilik Kongresi, İstanbul Kültür Üni, Yayınları, Yayın No: 102. İstanbul, 2008, s. 203. 
192 Sloane, a.g.e., p. 130. 
193 Sümeyye Özdemir, “Prototipleme Nedir”, 2017, Endüstri Mühendisliği, https: // www. 

mühendis beyinler.net/prototipleme-nedir/ (Erişim Tarihi: 18.09.2019). 
194 Sean Sılverthorne, Developing a Strategy for Digital Convergence, Harvard Business 

School Working Knowledge, 2006, s. 30. 
195 Şirin Elçı ve İlber Karataylı, İnovasyon Rehberi: Kârlılık ve Rekabetin Elkitabı, Technopolis 

Group Türkiye, 2008, 1-80, ss. 32-33. 
196 Sılverthorne, a.g.e., s. 31. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

EKONOMİK BÜYÜMENİN TEORİK ÇERÇEVESİ  

3.1. EKONOMİK BÜYÜMENİN BELİRLEYİCİLERİ  

Ekonomik büyüme kavramı, makroekonomik göstergelerle beraber ulusal 

ekonomi kadranının büyümesi, özellikle de ülkemizde kişi başına düşen GSYH’ nn 

çoğalması manasına gelmektedir. Ekonomide büyümelerin belirleyicisinin yapısal ve 

teknolojik gelişmeler olmamasından kaynaklanmaktadır197. 

3.1.1. Doğal Kaynaklar 

Doğal kaynaklar, kişilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde kullanılabilen, 

doğada bulunabilen ve kullanılmak için hali hazırda bulunan varlıkların bütünüdür. 

Ülkelerin doğal kaynak zenginlikleri, bulunduğu ülkenin gelişme ve kalkınma 

seviyelerini farklı düzeylerde etkilemektedir. Ekonomik büyüme, üretimde 

çoğalmalar anlamına gelmektedir. Fakat bir ülkede üretimin artmış olması için 

kesinlikle doğal kaynakların zenginliği şart görülmemektedir. İstisnalar haricinde 

ülkeler sahip olmadıkları doğal kaynakları diğer ülkelerden satın alabilmekte ve 

ticaretini yapabilmektedirler. Bir ekonomide ülkenin doğal kaynaklarının çok olması 

iktisadi büyümeyi pozitif yönlü etkilemekte, ancak doğal kaynaklar tek başlarına 

büyümeyi gerçekleştirememektedir. Üretimde kullanılan girdilerin önemli bir bölümü 

doğal kaynaklardan meydana gelmektedir. Doğal kaynakların yenilebilir ve 

yenilemez özellikleri taşıma sebebiyle ekonomik büyümenin ve üretimin 

sürdürülebilirliği gündemdeki yerini korumaktadır198. Ekonomik kalkınma ve büyüme 

açısından; avantajlı görülen doğal kaynak rezervleri devamlılık kriterlerine de uygun 

kullanılmalıdır199. 

3.1.2. Sermaye Birikimi 

Sermaye birikimi, gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde ekonomik büyümelerin 

belirleyicisi olarak kabul edilir. Sermaye birikimi, verimliliği ve istihdamı çoğaltarak 

ülke refahlarının arttırılmasına imkan sağlamaktadır. Ekonomide üretilen kaynakların 

tamamının tüketim için kullanılmayıp, bir kısmının sermaye mallarına aktarılması 

sermaye birikimi manasına gelmektedir. Diğer yandan araç ve gereç, tesis, makine 

                                                           
197 Murat Gündüz vd., "Türkiye’de Ekonomik Büyümenin Belirleyicisi Olarak Toplam Faktör 

Verimliliği" Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2018/(57), 253-270, s. 254. 
198 Metin Berber, İktisadi Büyüme ve Kalkınma, Derya Kitabevi, Trabzon, 2011, s. 94. 
199 Erol Kutlu, İktisadi Kalkınma ve Büyüme, T.C. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 

Yayını No: 831, Eskişehir, 2004, s. 14. 
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ve teçhizat, hammaddeler birikmiş sermaye stoklarını oluşturmaktadır200. Ekonomik 

büyüme, sermayenin birikmesi neticesinde meydana gelir ve sermaye fazladan 

değer kat ettiği takdirde birikim arz etmektedir201.   

3.1.3. Teknolojik Değişim ve Yenilikler 

Yenilik, bir mal veya hizmetin “ piyasada veya bölgede ilk defa tanıtılması” 

anlamına gelmektedir. Ar-Ge faaliyetinde bulunan işletmeler teknolojik yenilikler 

sağlamanın yanında, mevcut teknolojisini daha da geliştirme fırsatına sahip 

olmaktadır. İşletmeler bu fırsatlar sayesinde gelişme gösterip ülke ekonomilerine 

katkı sağlamaktadır. Ülke ekonomilerinin güçlenmesi yenilikleri sağlama ve bunu en 

kısa süre içinde gerçekleştirmelerine bağlı olmaktadır. Ülke ekonomisin gelişmişlik 

düzeyi, belirli Ar-Ge göstergeleri yardımı ile ölçülebilmektedir202. 

3.2. KLASİK DÖNEM ÖNCESİ BÜYÜME TEORİLERİ  

Bu kısımda; Merkantilizm ve ekonomik büyüme ile fizyokrasi ve ekonomik 

büyüme gibi konulara değinilecektir.   

3.2.1. Merkantilizm ve Ekonomik Büyüme  

Ülkelerin zenginlik oranının tek ölçüsü bulunmakta, o da kıymetli madenlerden 

oluşmaktadır. Zenginlik göstergesi olan kıymetli madenlerin diğer ülkelere çıkışına 

devletlerin mâni olması gerekmektedir. Böylece ülkeler ithalatın azaltıldığı, ihracatın 

artırıldığı yönde politikaları uygulamaya koyabilir. Dünya tarihinde ülkeler değişik 

ekonomik gelişim modelleri izlemiş ve bu modeller arasında önemli farklılıklar 

bulunmaktadır. Bunun yanı sıra önceleri büyüme maddi varlıkla ifade edilirken 

şimdilerde gayri maddi varlıkla açıklanmaya çalışılmaktadır. Böylece ekonomik 

büyümenin birçok faktörden karşılıklı olarak etkileşim içinde olduğu bilinmektedir. 

Ekonomik büyüme hususunda, bir tek kaynaktan ve bir tek stratejiden 

bahsedilememektedir. Son dönemlerdeki büyüme modelleri, büyümede etkili olan 

faktörlerin çok fazla sayıda ve kompleks yapıda olduğunu belirtmektedir. Bununla 

beraber Neoklasik büyüme modeli, dışsal faktörler şeklinde değerlendirdiği bilimin 

ve teknolojik ilerlemelerin ekonomik büyümede etkisini tespit etmektedir. Bundan 

dolayı işletme yeteneğinin ve üretimlerin yeni teknoloji alanlarının geliştirilmesi 

                                                           
200 Aykut Kibritçioğlu, “İktisadi Büyümenin Belirleyicileri ve Yeni Büyüme Modellerinde Beşeri 

Sermayenin Yeri”, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 1998, Cilt: 53, No: 1-4, 207-230, s. 207. 
201 Gizem Şimşek Açar, “Türkiye'de Üretken Sermaye Oluşum Sürecinin Önündeki Engel Olarak 

Beşeri Sermaye ve Beşeri Sermaye Oluşturma Politikaları”, Politik Ekonomik Kuram, 2017, Cilt: 1, 

Sayı: 2, 79-117, s. 82. 
202 Everett M. Rogers, Diffusion of Innovations, New York, Free Press, 1983, p. 11. 
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ekonomik büyümede önemli faktör sayılmaktadır. Teknolojilerin uygulamadaki 

başarı düzeyleri ekonomide büyümenin hızını tespit eden faktör şeklinde 

çıkmaktadır203.  

Anselin (1988), mekânsal etkilerin analizinin yapıldığı çalışmalarının giderek 

daha fazla çoğalmasını iki faktör olarak ifade etmektedir. Ekonomik aktörler ile 

sistemlerdeki diğer heterojen ajan (aktörler) arası etkileşimleri açıkça ortaya 

çıkartan yeni modeller oluşturulmaya çalıştırılmaktadır. Etkileşimci aktörlerin 

yeniden oluşmasıyla birlikte stratejik etkileşimlerle, teorik çerçevelerle, sosyal 

normlarla ilgili birçok sorun ortaya atılmaktadır. Ayrıca,  mahalle etkileşimleri, rakip 

grupların ekonomik etkisi, bireysel etkileşim sonucu ortaya çıkan davranışlar bazı 

sorunlara yol açabilmektedir. Dolayısıyla sorunlara çözüm bulunulması maksadıyla 

mekânsal verileri modellerinin ele alınması gerekmektedir. Geleneksel ekonometrik 

yöntemlerin uygulanmasında genel olarak kesit verilerin mekânsal otokorelasyonlar 

dikkate alınmadığından yapılan tahminler güvenli olamamaktadır204. 

3.2.2. Fizyokrasi ve Ekonomik Büyüme  

Fizyokrasi, insan toplumunun tabii kanunlarla yönetilmesini ve doğal 

egemenlikleri ifade etmektedir. Fizyokrasi düşünce, merkantilistlerin düşüncelerinin 

eleştirilmesi neticesinde oluştuğu bilinmektedir. Fizyokrat olarak ifade edilen 

düşünceye göre zenginliğin kaynağını, madenler değil doğa oluşturmaktadır. 

Fizyokratlar, klasik iktisat düşüncelerin doğmasına katkı sağlamakta, var olan doğal 

düzenin ekonomi için geçerli olduğunu savunmaktadırlar. Doğal düzenin ortaya 

çıkmasıyla birlikte devletin ekonomiye müdahale etmeye gerek olmayacağı görüşü 

savunulmaktadır. Ekonomilerde buna “laissezfairelaissezpasser (bırakınız geçsinler, 

bırakınız yapsınlar)” görüşü de denilmektedir. Doğal Düzenler, doğanın gücünü 

ifade etmekte ve insan topluluğunun tabii kanunlarla yönetilmesi manasına 

gelmektedir. Doğal Düzenlerin temelini fizyokrasiler oluşturmaktadırlar. Doğal 

Düzen; anlaşma özgürlüklerini, taşınabilir malları, özel mülkiyetleri, iktisadi girişim 

özgürlüklerini ve serbest girişimleri gerektirmektedir. Toplumda mutluluğun 

maksimum seviyeye ulaşabilmesi için bireylerde; karşılıklı haklar, eşit özgürlükler ve 

görevlerin olması gerekmektedir. Fizyokratların öne sürdüğü net hâsıla ifadesi, kaba 

olarak bugünkü manada ulusal gelir anlamına gelmektedir. Net hâsıla, üretim için 

                                                           
203 Arif Özsağır, “Dünden Bugüne Büyümenin Dinamiği”, KMU İİBF Dergisi, 2008, Sayı: 14, 1-

16, s. 1. 
204 Luc Anselin, Spatial Econometrics: Methods and Models, Springer Science & Business 

Media, 2013, p. 56. 

http://www.7arti3.com/merkantilizm-nedir.html
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harcanan servetlerle üretim sonucu elde edilen ürünlerin arasındaki olumlu farklara 

denilmektedir205. 

Neoklasik büyüme teorisi, bütün ülkelerin iki aşamadan oluşan büyüme süreci 

yaşadığını belirtmektedir. İlk aşamada, büyümelerin temel öğesinin fiziksel sermaye 

stoklarında oluşan artışlardan oluşmaktadır. Fiziksel sermaye stokları, üretim 

sürecinde yıllarca kullanılan teçhizat, bina ve makine gibi öğelerden meydana 

gelmektedir. Ekonomik büyümelerde olduğu gibi makro seviyede düşünülmesi 

durumunda fiziksel sermaye stoklarının içerisinde demiryolu, karayolu yatırımları 

bulunmaktadır. Ayrıca, elektrik üretimleri için kurulan barajlar ile havayolları için 

yapılan altyapılar da yatırım olarak yer almaktadır. Fiziksel sermaye stokları içinde 

yer alan sermaye malları, fiziksel açıdan birbirlerine benzemeseler bile ortak yanları 

bulunmaktadır. Sermaye malları, üretim süresince emek faktörlerinin verimli bir 

şekilde kullanılması olarak bilinmektedir. Fiziksel sermaye stokları olmamasında 

herhangi bir üretim faaliyetlerinden ve ekonomik büyümelerden bahsetmek mümkün 

olmamaktadır206. 

Kişi başına düşen Reel Gayrı Safi Yurtiçi Hasıladaki sürekli artışın yaygın 

olarak ekonomik büyüme şeklinde tanımlanmaktadır. Bunun dışında Sanayi 

Devrimi’nden sonra ise küresel çapta kişi başına düşen gelirde ciddi artış 

yaşanmıştır. Ekonomik büyüme modellerinde Smith’in serbest ticarete, iş bölümüne 

ve uzmanlaşmaya yönelik çalışmaları, Ricardo’nun azalan verimler yasasına yönelik 

büyüme ve bölüşüm çalışmaları bulunmaktadır. Bunun dışında Malthus’un büyüme 

ve nüfus çalışmaları ekonomik büyüme konusunda gerçekleştirilen ilk bireysel 

çalışmalardan olmaktadır. Büyüme teorileri içinde birinci dalga şeklinde anılan ve 

Keynes’in Genel Teorisinden sonra çıkan Harrod-Domar büyüme teorisi sermaye, 

yatırım, tasarruf birikimi üstüne kurulmuştur. Teknolojik ilerlemeleri göz ardı eden 

Harrod-Domar modelinde, ekonomik büyüme kaynakları tasarruf ve yatırımlar olarak 

ifade edilmektedir. Bunun dışında Solow’un ortaya koyduğu, büyüme teorilerinin 

ikinci dalgası olarak anılan Neoklasik büyüme modeli teknolojiyi, büyümede emek ve 

sermayenin girdileriyle açıklanamayan artık şeklinde ifade etmektedir. Solow 

modelinde ekonomik büyümenin durağan durum dengesinde dışsal değişkenlerden 

biri olan teknolojik ilerlemelere bağlı olmaktadır207.  

                                                           
205 İshak Torun, “Endüstri Toplumu’nun Oluşmasında Etkili Olan İktisadi ve SİNA-İ Faktörler”, 

Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2003, Cilt: 4, Sayı: 1, s. 228. 
206 Mehmet Songur, ”Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Fiziksel Sermaye Arasındaki İkame 

Olanakları: Translog Üretim Fonksiyonu Yaklaşımı”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 
2017, Cilt: 7, Sayı: 2, 201-224, s. 202. 

207 Ahmet Gülmez ve Ahmet Gökçe Akpolat, “AR-GE ve İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: 
Türkiye ve AB Örneği İçin Dinamik Panel Veri Analizi”, AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 
2014, Yıl: 14, Cilt: 14, Sayı: 2, 1-17, ss. 2-3.  
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3.3. KLASİK BÜYÜME TEORİLERİ  

Klasik ekonomi büyüme teorilerinde; büyümede yaşanacak durgunlukları 

olumsuz şekilde nitelendiren Malthus ve Ricardo kötümser klasikler adıyla 

anılmaktadır. Kötümser klasik Malthus, büyümenin en önemli faktörü olarak nüfus 

teorisini ortaya koymaktadır. Malthus, toplumlardaki fakirliği, besin maddelerindeki 

üretimlerin gün geçtikçe artan nüfus oranına yetişememesi olarak ifade etmektedir. 

Diğer bir kötümser klasikçi olan Ricardo ise; çalışmalarında büyüme problemini 

dolaylı olarak ele almaktadır. Ricardo, milli gelir kaynaklarını açıklamamış, milli gelir 

üretimindeki faktörler arasında nasıl dağıtım sağlandığını incelemektedir. Diğer bir 

klasikçi olan Schumpeter ise; teknolojik gelişmelerin ekonomik büyümede olumlu 

etkilerinin meydana geleceğini savunan ilk iktisatçılardan biri olarak bilinmektedir. 

Schumpeter Avusturya ekolünün katkısıyla, teknolojik değişimleri ekonomik 

konjonktür dahilinde ele almaktadır. Bundan dolayı teknolojik gelişmenin, işletmeler 

arasındaki rekabetin aracısı ve yaratıcı yıkımı tetikleyen unsurlardan biri olarak 

görmektedir. Yaratıcı yıkım kavramı; zayıflamakta olan sektörlerin yıkımıyla oluşan, 

ekonomide yeni teknoloji ve endüstrilerin meydana gelmesinde evrimsel süreçler 

olarak ifade edilmektedir. Schumpeter’in teorisinde teknolojinin, aynı neoklasik 

yaklaşıma benzer şekilde dışsal bir kavram olarak incelenmektedir208 . Bu kısımda; 

Klasik büyüme teorileri kapsamında Adam Smmith, David Ricardo, Thomas Rober 

Malthus ve Karl Marx teorileri incelenecektir. 

3.3.1. Adam Smith  

Adam Smith gibi klasiklerin iktisadi büyüme hususunda farklı yaklaşımları 

bulunmaktadır. Adam Smith’in ele aldığı temel konular büyüme ve gelişmenin 

problemleri olduğu bilinmektedir. Adam Smith, klasik iktisadın kuruluş fikirlerini 

ortaya koyan Ulusların Zenginliği isimli çalışmasında, ülkelerin büyümesinde iş 

bölümünün önemli değişkenlerden olduğunu belirtmektedir. Smith’e göre, üretimdeki 

en büyük gücün emek olduğunu, emeğin harcanırken ustalık, yetenek ve muhakeme 

yeteneğinin iş bölümüne dayanmaktadır. Adam Smith’in büyüme teorisinde, 

sanayileşme odaklı büyümelerde iş bölümü önemli rol almaktadır. Bundan dolayı 

ulusal büyüme ve zenginliğin kaynağını, iş bölümünü temel alan insan emeği 

oluşturmaktadır. Böylece iş bölümünü temel alan emek kavramında artan verim 

oranından söz etmek mümkün olmaktadır209.  

                                                           
208 Aydemir ve Soydaş, a.g.e., s. 18. 
209 Özsağır, a.g.e., s. 4. 
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18. yüzyılın başında dünyaya gelmiş olan Smith, üretimin imkanlarının 

tarımsal yapıların yoğun olduğu ve sanayi kapitalizmi kavramının yeni geliştiği bir 

dönemde yaşamıştır. Feodalist üretimlerin kapitalist üretimlere dönüşümün olduğu 

dönemle birlikte, Fizyokratların fikirleri öne çıkıp, dış ekonomide Merkantilist anlayış 

hâkim bulunmaktadır. Bununla beraber Smith’in büyüme hususundaki karamsarlığı, 

teknolojik gelişmelerin önemini çok dikkate almadığından kaynaklanabilir. Böylece 

Smith’in çözümlemeleri, sanayi kapitalizminin de gelişme çağı düşünülünce, iktisadi 

büyüme noktasında durağanlığa dair olmaktadır. Teknolojik gelişmeler, sermayelerin 

üretimine dair iktisadi unsurlardan olma niteliğinin zayıflamasına neden olmaktadır. 

Bunun dışında Smith’in döneminden farklı da olsa iktisadi büyümenin krizlerle 

aşındığından dolayı büyümenin hayata geçtiği sektörler de tekrar şekillenmektedir. 

Krizlerin şekillendirdiği sektörlerle ticari faaliyetler de fazla gelişme olmadığı ve dışa 

kapanan dış ticaretin öne çıktığı bilinmektedir210.  

Adam Smith’in, kendi döneminde kapitalizmin gelişmekte olması, iktisadi 

büyümede sürdürülebilirlik bakımından olumsuz düşünceleri olduğu bilinmektedir. 

Bununla beraber sınırlı kaynakların genellikle toprağın ve sermayenin, üretim 

faktörlerinin yerini alan emeğin sınırlandırılması iktisadi büyümeyi sürdürülebilirlik 

açısından olumsuz etkilemektedir. Smithyen ekonomi anlayışında, krizlerin üretimin 

bir darboğazı şeklinde tanımlandığı bilinmektedir. Krizlerin böylece iş bölümü 

neticesinde emek verimliliğinde artışın meydana gelmesine bağlı olmaktadır. 

Sürdürülebilirliğin sorunları, bu bakımdan yalnızca toplam üretimde niceliksel 

büyüklükle ilgili olmayıp, niteliksel bir büyüme problemini de açığa çıkarmaktadır. 

Bunun yanı sıra piyasalar, arz ve taleplerde görünmez eli diğer tarafa iterek 

karmaşık ve dengesiz üretimlerin, piyasaların yapısını oluşturmaktadır211.  

  

                                                           
210 Barış Aytekin, “Adam Smith’in İktisadi Büyüme Düşüncesinden Bugüne Bakmak: Krizlerin 

Sürekliliği”,  İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi, 2017, Cilt: 5, Sayı: 1, 28-36, s. 28. 
211 Aytekin, a.g.e., s. 35. 
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3.3.2. David Ricardo  

Klasik ekonominin büyüme modelinde en çok emeği geçen teorisyen Ricardo 

olmaktadır. Bundan dolayı klasik büyüme modeline Ricardo modeli de 

denilmektedir. Ricardo yani klasik büyüme modelinde sermaye ve emek için azalan 

verimler kanunu hâkim olarak yer almaktadır. Ricardo, büyüme konusunu 

incelemeden önce üretim ve üretim faktörlerinin payları üzerine yoğunlaşmıştır. 

Ricardo üretimlerin üç gelir grubu içinde paylaşılacağını belirtmiştir. Böylece 

üretimdeki üç faktörü; sermayedar, toprak ve emek sahibi olarak dolaylı olarak 

nitelemiştir. Ricardo, üretim paylarının zamanla değişeceğini söylemiştir. Nüfusunun 

gittikçe artmasıyla; rant payı artacak, kar azalacak, ücretler kişi başına sabit olup, 

kümülatif şekilde toplam hasılada artacağını iler sürmektedir. Ricardo ve Smith’in 

büyüme modelleri; gelişmiş ülkelerde gelişmişliğin nedenlerini açıklayamamakta, az 

gelişmiş ülkelerin de gelişmesine katkı sunamamaktadır. Ricardo’nun büyüme 

modeli ilk sistemli model olmasında dolayı değerli olmaktadır212. 

Ricardo da diğerleri gibi, kapitalizmin geleceğiyle ilgili karamsar düşünen bir 

iktisatçı olmaktadır. David Ricardo ilk önce mübadele değerlerini belirleyen unsurları 

ele alıp, toplam üretimde rant, kar ve ücret arasında ne şekilde bölüneceğini 

araştırmıştır. Bunun yanı sıra malın mübadele değeri kıtlık miktarı ve üretebilmek 

için gerekli olan emek zaman açısından belirlenmektedir. Ricardo, büyüme kuramını 

üç temele dayandırmaktadır. Ricardo, ücretlerin tunç kanunu, tarımsal alanda 

azalan verimin ve kar-rant çekişmesini ele almaktadır. Diğer bir tanımla çalışanın 

kendini yeniden üreteceği toplumsal bakımdan tanımlamış ortak bir düzeyi ifade 

etmektedir. Tahıl yasalarıyla desteklenen buğdayın; ithalinde serbestlik, buğdayın 

üretiminde artış ve çalışanın önemli besin ihtiyacı olan buğday fiyatlarının düşüklüğü 

şeklinde özetlenmektedir. Bununa beraber tarımsal üretimlerde ilk önce en verimli 

olan toprakların üretime açılmasıyla başlamak gerekmektedir. Verimli toprakların 

ülkeye yetmemesi durumunda nüfusu doyurmak adına az verimli toprakların ekime 

açılması başlamaktadır. Böylece üretim artıkça çalışanın ücreti değişmemekte, fakat 

artan kar ile artan toprak rantından dolayı massedilmektedir. Öyle ki üretimin artışı 

öyle bir noktaya ulaşmaktadır ki, artan üretimin sonucunda rantın karın tamamını 

yuttuğu görülmektedir213.  

                                                           
212 Özsağır, a.g.e., s. 4. 
213 Zehra Doğan, “Ekonomik Büyüme Süreçlerinin Analizinde Yeni Açılımlar ve Büyümenin 

Yersel Dinamikleri”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2014, Sayı: 6, 365-380, s. 367. 
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Şekil-5 Ricardo'nun Büyüme Modeli214  

Şekil 5’te David Ricardo değişim değerlerini belirleyen faktörleri ele alarak; 

toplam üretimin oluşumunda rant, ücret ve karın nasıl bir paylaşım içinde olduğunu 

izah etmektedir.  

3.3.3. Thomas Robert Malthus  

Klasik büyüme ile ilgili modern ve klasik iktisatçılar tarafından farklı 

yaklaşımların geliştirildiği görülmektedir. Klasikler, iktisadi yapıları ve nüfus arasında 

bulunan ilişkilere; teknolojik gelişmeler, toplumsal yapılar, dini inançlara ve coğrafi 

yapıya bağlı çeşitli teoriler geliştirilmektedir. Klasikçiler; ulusal savunmayı, toprak 

nüfus oranını, sermaye yapısını ve sınırların korunmasını ele almaktadırlar. Modern 

iktisatçılar ise; sanayi devrimi sonrasında teknolojik gelişimler ve insan hakları 

söylemlerinin daha da güçlenmesiyle farklı şekillerde ele almaktadırlar. Dünyadaki 

toprakların tamamının sahibinin bulunduğu kabul edilerek; nüfus, sermaye ve toprak 

oranlarının küçülmüş olan ve tarıma elverişli olan yeni toprağın üretime katılması 

mümkün olamamaktadır.  Diğer taraftan ulusal savunmalar için kara birliğine ihtiyaç 

duyulmadığı ancak ilave olarak kadın hakları ve insan hakları gibi paradigmayla 

birlikte değerlendirilmesi gerekir. Modern iktisatçıların genel olarak “optimum nüfus” 

oranlarının yakalanması kaygısının ön plana çıktığı, bununla ilgili politikalar ve nüfus 

teorileri geliştirdikleri görülmektedir. Condorcet, klasik büyümeler nedeniyle nüfus 

artışının yeryüzü cennetinin oluşmasını engellemeyeceğini belirtmektedir. Nüfus 

artışlarıyla orantılı bir şekilde fazlalaşan insan bilgileri (beşeri sermayeler) daha fazla 

insan geçimini sağlayan yeni yöntem geliştirilmektedir. Dolayısıyla insan aklının 

nüfus artış hızını önleyebilecek tedbirler alması gerekmektedir215.  

  

                                                           
214 Doğan, a.g.e., ss. 367-368. 
215 Haşimi Hüseyin Güneş, “İktisat Tarihi Açısından Nüfus Teorileri ve Politikaları”, Elektronik 

Sosyal Bilimler Dergisi, 2009, Cilt: 8, Sayı: 28, 126-138, s. 126. 
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Klasik iktisatçı T.Malthus’un görüşleri temel olarak şu şekildedir216:  

1. Doğal kaynaklar ile nüfus miktarı arasındaki sınırlı kaynaklar, artan nüfus 

oranları gibi dengesizlikler bulunmaktadır. Malthus, kaynaklar ve nüfus miktarı 

konusunda dinamik analizlerden yararlanmaktadır. 

2. Klasikçi iktisatçılar, tasarrufun, tasarlanan yatırımların benimsenmesi 

nedeniyle aşırı tasarrufun bulunabileceği belirtilmektedir. Ayrıca, tasarrufların, 

yatırımın üzerlerine çıkmasıyla da bir «genel aşırı üretimin» oluşabileceği 

anlaşılmaktadır. 

3. Klasik iktisatçı düşünürlerden farklı olarak efektif taleplerin tüketimi, 

tüketimlerin de üretimleri belirlediği savunularak, Klasiklerin aksine üretimleri veri 

olarak kabul etmemektedirler.  

3.3.4. Karl Marx  

Ekonomik dönüşüm ile teknolojik değişim ilişkisinin analitik, kapsamlı şekilde 

ilk ele almış olan araştırmacının Karl Marx olduğu ifade edilmektedir. Marx, 

kapitalistin meta üretimini, teknik değişimleri, değerlendirmelerini, çağları açıcı 

sömürü şekline dönüştürdüğünü ve teknikte olan gelişmelerin aracılığıyla 

toplumların ekonomik yapılarını eski çağları geri planda bırakacak biçimde kökten 

değiştirdiğini belirterek noktalamaktadır217. 

Gelişmiş ekonomilerin gelişimlerinin açıklanması ile Kral Marx’ın kapitalist 

ekonomilerin büyütülmesi konusundaki görüşler birbirinden uzaklaşmaktadır. 

Ekonomik politikaların, reformların uygulanması gelişmiş ülkelerde ücretlerin 

düşürülmesi için yeterli olamamakta ve ekonomilerin refah düzeyleri 

değerlendirildikleri zaman artışlar yaşanmaktadır. Teknolojik ilerlemelerin aracılığıyla 

ekonomilerde kârlar azalmak yerine karlar artmakta, verimliliklerin artışlarıyla ücret 

artışlarında da olumlu gelişmeler olmaktadır218. 

Klasik iktisatçıların arasında yer alan Karl Marx’ın; kapitalist üretim şeklinin ve 

kapitalis biçimde olan üretimin ve değişimin koşullarının ele alınmak istenmesi temel 

amacı olmaktadır. Bununla beraber Karl Marx da Ricardo’ya benzer şekilde emeği 

değerleri belirleyen unsur olarak ele almaktadır. Marx’ın bahsettiği durum ideolojik 

ve terminolojik açıdan farklılıklarla beraber kar ve ücret çatışmasını ele almaktadır. 

Ücretlerin geçimlik düzeyde yer almasıyla beraber çalışanlar birikim yapamamakta, 

yalnızca kendini tekrar üretmektedir. Rant kavramı ise asalak sınıf olarak 

                                                           
216 Güneş, a.g.e.,  s. 136. 
217 Akbey a.g.e., s. 13. 
218 Erdoğan ve Canbay, a.g.e., s. 33. 
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tanımlanan soylulara ait olup, soylular da birikim yapamamaktadır. Marx’a göre 

birikimleri gerçekleştirecek olan sınıf kapitalistler olarak belirtilmektedir. Marx 

üretimleri; safi ürünlerin, sabit sermayelerin, değişir sermayelerin ve artık değerin 

toplamı olarak ifade etmektedir. Diğer bir tanımla çalışanın kendini tekrar 

üretmesinde ihtiyaç duyulan malların içerdiği emek miktarının, malları tüketen 

çalışanın yarattığı emekten daha az olmaktadır219.  

3.4. KEYNESYEN BÜYÜME TEORİLERİ  

Günümüzde, ülkeler arası büyüme oranındaki farklılıklar, kişi başına düşen 

gelirlerin açıklanabilmesi için yapılan büyüme çalışması literatürlerdeki yerini 

korumaktadır. Modern ekonomik büyüme teorisi, büyüme modelleri ile başlamakta 

ve iktisat literatürlerinde iki ana grup altında incelenebilmektedir: İçsel büyüme ve 

dışsal büyüme teorilerinden oluşmaktadır. Dışsal büyüme modelleri, Neo-Klasik 

büyüme teorileri olarak da adlandırılmaktadır. Teknolojik gelişmeler, üretimlerde 

oluşan artışların üretim faktörleri tarafından açıklanmayan payları olarak 

ölçülebilmektedir. Bu yüzden teknolojik gelişmeler dışsal olarak kabul 

edilmektedirler. İçsel ekonomik büyüme teorileri ise ekonomik veya teknolojik 

gelişmelerden etkilenmekte, teknolojileri de içsel olarak kabul etmektedir. Bu 

kısımda; Keynesyen büyüme teorilerinden Harrod ve Domar Modelleri ele 

alınacaktır. 

3.4.1. Harrod Modeli  

Daha sonraki zamanlarda farklı şekillerde ele alınan Harrod modeli’nin, formel 

ve teorik yapısı üzerinde farklılıklar oluşmaktadır. Farklı yorumlardan biri ise, 

tasarruf ve yatırım dengesi hususunu vurgulamakta ve modelde denge durumunu 

incelemektedir. Farklı yorumların yapılma nedeni ise, Keynes’te olduğu gibi 

Harrod’da da tasarruf ve yatırım farkının berrak biçimde yapılmamış olmasından 

kaynaklanmaktadır. Aynı nedenden dolayı, Harrod modelini dinamik bir dengesizlik 

süreciymiş gibi açıklayan yorumlar da bulunmaktadır. Harrod, büyüme sürecinde 

teknolojik gelişmelerin ortaya çıkacak olmasını nötr şekilde varsaymaktadır. 

Harrod’a göre nötr teknolojik gelişimler; sermayelerin ve hasıla katsayısının sabit 

kalması iken işgücü verimliliğinde artış olmasını ifade etmektedir. Büyüme 

sürecindeki yatırım, bir birim olan çıktının üretilmesindeki sermaye değerinin 

                                                           
219 Doğan, a.g.e., s. 368. 
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değişmemesi iken, birim çıktı üretimindeki işgücü miktarının azaltılmasını ifade 

etmektedir220.  

Harrod büyüme modelinde, ekonomilerin fiyat istikrarlarını koruyarak 

büyümeleri için yatırımlarının kapasitelerini artırıcı etkileri ile gelir artırıcılarının 

etkilerinin eşit olması gerekmektedir. Bununla beraber, tam istihdamın korunarak 

büyümesi için ise fiili büyümenin, garantili büyümenin ve doğal büyümenin oranları 

birbirine eşit olması gerekmektedir. Sermayelerin marjinal etkinliğinin, marjinal 

tasarrufları ve tüketim eğiliminin, nüfus artış oranının ve beklentilerin zamanla 

değişeceği bilinmektedir. Zaman içerisindeki bu değişim ile büyüme koşullarının 

piyasa şartlarına göre kendiliğinden gerçekleşmesi pek mümkün olmamaktadır. 

Bundan dolayı, düzenleyici bir güç olan devletin ekonomik gidişata müdahalede 

bulunması istenmektedir. Emek faktörünün bu model içerisinde girdi olarak yer 

almadığı bilinmektedir221.  

3.4.2. Domar Modeli  

Domar düşüncesine göre, birimin karakteristik ve etkin sonucu, uzun dönemde 

bile ekonomik sistemler, bıçak sırtı denge noktasında en iyi dengede olmaktadır. 

Bununla beraber, tasarruf, sermaye hâsıla, işgücü artış oranları önemli parametrik 

büyüklüklerden bazıları sayılmaktadır. Bunun dışında, büyümenin sabit nokta 

üzerinden kaymasına, büyüyen işsizlik ve uzamış enflasyon neden olmaktadır. 

Domar, kritik denge meselesini, teknolojik değişimlerin eksikliğinden dolayı işgücü 

artışının oluştuğunu, tabii büyüme oranlarını ele almaktadır. Bununla beraber, ev ve 

işletmelerin tasarruflarını, yatırım alışkanlığına bağlı büyüme oranlarının arasındaki 

rekabetten ibaret saymaktadır. Bunun yanı sıra Domar teorisi, doğru bulunmayan 

varsayımlara bağlı olarak ele alınmaktadır222.  

3.5. NEO KLASİK BÜYÜME TEORİLERİ  

Neo klasik iktisadi büyüme teorilerinin aksiyonlarının doğrulukları önceden 

onaylanmış, ispatlanması gerekmeyen varsayım, bireyin davranışı ve piyasanın 

işleyişiyle ilgili olmaktadır. Bununla beraber neo klasik büyüme teorilerinin analiz 

birimi bireylerden meydana gelmektedir. Neo klasik büyümede birey asosyal olup, 

toplumsal ilişkilerden soyutlanmış olarak yer almaktadır. Bunun yanı sıra ekonomi 

                                                           
220 Akyüz, a.g.e., s. 223. 
221 Osman Demir, “Durgun Durum Büyümeden İçsel Büyümeye”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler 

Dergisi, 2002, Cilt: 3, Sayı: 1, 1-16, s. 1. 
222 Solow, a.g.e., s. 77. 
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alanında idealize edilen rekabetçi koşulların varlığı varsayılmaktadır. Üretim 

tekniğinin ve mekânların veri sayıldığı koşullarda, kararlılık ve dengenin varlığı 

ispatlanmaya çalışılmaktadır. Neo klasik büyümenin araştırmalarında konu olan 

ekonomi sürtünmesiz nitelik taşımaktadır. Bununla beraber ekonomi, örgütlenmiş 

ekonomik sistemlerden meydana gelen bütün şeklinde sosyal bir olgu olmaktadır. 

Böylece mekân yalnızca piyasalarda arzların ve talebin gerçekleşmekte olduğu yer 

değil, sosyo-kültürel süreçleri barındıran, kurumları içeren bir olgu sayılmaktadır223. 

Bu kısımda; neo klasik büyüme teorilerinden Diamond, Ramsey-Cass-Koopmans ve 

Solow-Swan modelleri anlatılacaktır. 

3.5.1. Diamond (Üst Üste Bindirilmiş Nesiller) Modeli  

1958 senesinde Paul Samuelson vasıtasıyla ortaya çıkarılmıştır. Daha 

sonrasında “Üst Üste Bindirilmiş Nesiller” modeli, Peter Diamond (1965) tarafından 

geliştirilip, Diamond modeli adı verilmiştir. Başka bir deyişle OLG modeli birçok 

açıdan öteki Neo Klasik büyüme modelleri arasında farklı tutulmaktadır224.  

1. OLG modeline göre yeni bireyler sürekli doğma-ölme döngüsü içerisindedir. 

2. OLG modeline göre bireyler miras bırakmamaktadır. 

3. OLG modelinde zaman kesik kesiktir. 

4. OLG modelinde faklı nesillerin piyasada birbirleri ile etkileşimine müsaade 

edilmektedir. 

5. OLG modeline göre bireyler elde etmiş oldukları geliri tasarruf ve tüketim 

olarak ikiye bölmektedir. Yaşlandığında (İkinci dönemde) birey tasarrufunu veya 

varsa faiz gelirlerini tüketmektedir. 

3.5.2. Ramsey-Cass-Koopmans Modeli  

Arrow modeli Ramzey-Cass-Koopmans ile inşa edilmiştir. Bilgiyi sürekli artan 

getirisi olarak yarar sağlayan bir sermaye olarak görmektedir. Beşeri sermaye, 

Romer modelinde geçen bilgi stokuna benzemekte olup sınırsız büyüme imkanı 

sağlamaktadır225. 

  

                                                           
223 Doğan, a.g.e., s. 378. 
224 Serkan Abalı, “Monokristalin Oksitlerin Tane Boyutunun Verneuil Metodu ile Büyütülmesi”, 

Bilim-Teknoloji, 2007, Sayı: 20, 128-135, s. 135. 
225 Hirofumi Uzawa, “Optimum Technical Change in an Aggregative Model of Economic Growth” 

International Economic Review, 1956, 18-31, s. 18. 
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3.5.3. Solow-Swan Modeli  

Solow'un 1956’da ortaya koyduğu Neo klasik büyüme teorisinde teknolojinin, 

ekonomik büyümede önemli payının olmasına rağmen artık bir bakiye şeklinde ifade 

edilmektedir. Solow, ABD ekonomisini çalışırken, ekonomik büyümede emek ve 

sermayenin girdilerinin açıklanamayan bölümlerini teknolojik ilerleme ile 

açıklamaktadır. Teknolojik ilerlemeyi sermaye girdileri ile açıklamasıyla, 

teknolojilerin nasıl üretilmekte olduğunu model içerisinde açıklayamamaktadır. 

Solow Modelinde, teknolojilerin değişim göstermediği durağan durum dengesinde 

dışsal olan nüfusun artışına dayalı yaygın büyüme gelişirken yoğun büyüme 

gelişmemektedir. Solow modelinde, teknolojik gelişmelerin dışsal olması ve sabit 

oran ile artması durağan durum dengesinde yaygın ve yoğun büyümeyi de 

yaşatmaktadır. Bundan dolayı yoğun büyüme dışsal olarak kabul gören teknolojik 

ilerlemeler ile sağlanmaktadır226.  

Solow’un Neoklasik büyüme modeli ile büyüme; hem devletin müdahalesinden 

hem de Harrod-Domar modelini destekleyen keskin denge koşullarından 

kurtulmuştur. Gelişmiş olan ülkelerin zaman içinde durgunlaşması, fakir devletlerin 

onlara yetişmesi, teknolojik alanda gelişimin dışsal kabul edilmesi, emek tasarruflu 

teknolojik gelişime, tasarruf yolu ile etkin her emek için sermaye stokunda düşüş gibi 

farklı sorunlar meydana gelmiştir. İçsel büyüme söz konusu sorunlara yanıt arayışı 

neticesinde ortaya çıkmış doğal bir sonuçtur. Beşeri sermaye (Lucas) ve Ar-Ge 

(Rivera-Batiz ve Romer) içsel büyüme modelleri önemli ölçüde yenilikler 

sağlamışlardır. Adı geçen çalışmalara göre; kapalı iktisat halinde bulunan zengin bir 

ülkeyle büyüme oranı aynı olan yoksul bir ülkenin göreceli yoksulluk durumu 

sürmektedir. Emek etkeni hareketli olmadığı sürece, sermayede bulunan mallarının 

piyasada serbest dolaşması dış ticaret için gerekli güçte bir meyil doğurmamaktadır. 

Beşeri sermaye kaynaklı dışsal faydalar yoksul devletlerden zengin devletlere emek 

göçü olmasına neden olmaktadır. Bilginin pek çok üretim dalında aynı anda girdi 

namına kullanılabilmesi eksilen randımanları, yeni teknoloji ve bilgi üretimi hızında 

yaşanan düşüş oranı ise sınırsız büyümenin önüne geçmektedir. Ülkelerin 

birbirlerine ait ölçek ekonomiler, uzmanlaşma ve bilgi stoklarından elde edecekleri 

yararlar gelişmişlik düzeyinde benzer durumdaki ülkeleri bütünleşmeye 

zorlamaktadır227.  

  

                                                           
226 Gülmez ve Akpolat, a.g.e., s. 4. 
227 Demir, a.g.e., s. 12. 
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3.6. İÇSEL BÜYÜME TEORİLERİ  

İçsel büyüme teorileri,1980’lerin ortalarından itibaren, beşeri sermayenin, Ar-

Ge çalışmalarının ve teknolojik gelişmenin ekonomik büyümede içsel belirleyici 

komuyla yüklenmiş olduğu rolü incelemektedir. Romer ve Lucas içsel büyüme 

teorileriyle alakalı ilk mühim katkıları yapmışlardır. Lucas ekonomik büyümede içsel 

etken olarak beşeri sermayeyi ele almış ve içsel büyüme modeli kapsamına 

katmıştır. Romer ise ekonomik büyümenin içsel etkeni olarak teknolojik gelişmeyi 

araştırmıştır. Romer’in teorisi; iktisadi büyümenin başta teknolojik gelişmeler olmak 

üzere Ar-Ge ve içsel etkenlere dayandığını ileri sürmektedir. Jones Romer, teorisini 

“yaratıcı fikirler iktisadı” şeklinde isimlendirmektedir228. 

İçsel büyüme modelleri içinde, neo klasik büyüme modeli tarafından dışlanan 

devlet, özellikle kendisi Ar-Ge çalışmaları yaparak, eğitim-öğretim hizmetleri, yenilik 

yönünde hususi girişimleri, dış sermaye ile sanayi ve üniversite işbirliğini 

destekleyerek, mülkiyet ve patent haklarını korumak suretiyle yeniden ehemmiyet 

kazanmıştır. Bundan sonra,  beşeri sermaye, eğitim-öğretim, Ar-Ge, bilgi tasarrufu 

ve teknolojik gelişme dikkate alınmadan faydalı bir büyüme modeli oluşturmak 

olanaksızdır229. Bu kısımda; İçsel büyüme teorilerinden Barro kamu harcamaları, 

Rebelo, Ar-Ge faaliyetlerine dayanan içsel büyüme ve Lucas beşeri sermaye 

modelleri incelenecektir. 

3.6.1. Barro Kamu Harcamaları Modeli  

1990 senesinde yayımlanan Robert J. Baro’nun “Basit Bir İçsel Büyüme 

Modelinde Kamu Harcaması” adlı yapıtında içsel büyüme konusuna kamu 

harcamalarını da dahil edilmiştir. Verim alınabileceği öngörülen alanlara kamunun 

yaptığı harcamalar ve yatırımlar iktisadi büyümeye pozitif yönlü etki edeceği tahmin 

edilmektedir. Barro çalışmalarında özel sektörlerin, kamu mallarını üretmede 

yetersiz kaldığına değinmiştir. Dolayısıyla kamunun sağlık, eğitim, Ar-Ge 

faaliyetlerini geliştirme, haberleşme ağlarının güçlendirilmesi vb. gibi özel sektörün 

de etki alanını kuvvetlendirecek faaliyetlerde bulunması gerekliliği konusuna 

değinmiştir. Barro, kamu harcamalarının fayda ve üretim fonksiyonlarına etkilerini 

inceleyerek, ülkelerin ekonomideki büyüme oranlarını ne denli etkilediğini ortaya 

koymuştur230.   

                                                           
228 Murad Tiryakioğlu, Türkiye’de Teknoloji Transferi Politikaları, SETA, Siyaset, Ekonomi ve 

Toplum Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 2014, ss. 8-9. 
229 Demir, a.g.e., ss. 1-2. 
230 Erdoğan ve Canbay, a.g.e., s. 37. 
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3.6.2. Rebelo Modeli  

Rebelo açısından ekonomilerin çeşitli büyüme hızlarında olmaları büyük 

olasılıkla iktisat politikalarının sonucu olmaktadır. Örnek verecek olursak; gelir 

vergileri ve iktisat politikaları fiziki sermaye yatırımlarının getirisini azaltıp sermaye 

birikim oranlarını aşağılara çeker ve bu sebeple de büyüme oranında azalma 

görülür231. 

3.6.3. Ar-Ge Faaliyetlerine Dayanan İçsel Büyüme Modelleri  

Teknolojik alanda değişimlerin içsel olduğu düşüncesine dayanan modeller, 

uzun süreli iktisadi büyümenin anlaşılabilmesi için son derece açıklayıcıdır. 1980’li 

yılların ortalarından sonra ortaya konan içsel büyüme modelleri devletlerarasındaki 

büyüme oranlarının farklılıklarını açıklama yönünde tatminkâr açıklamalar 

sunmuştur. Bu modeller, Neo-Klasik modeller çerçevesinde teknoloji faktörünün 

dışsal ve devletlerarasında değişmez olduğu teorisini çürüterek büyümenin başlıca 

sebeplerini Ar-Ge faaliyetleri ve beşeri sermaye ile açıklık getirmektedirler. Modeller 

bir ekonominin elindeki kaynaklarını Ar-Ge sektörüne aktarmada ne kadar 

randımanlı olurlarsa, büyüme oranlarının da aynı ölçüde yüksek olacağını işaret 

etmektedirler. Ar-Ge sektörü bu modellerde ekonominin anahtarı niteliğini 

taşımaktadır. Ar-Ge’nin yeni teknolojiler üretmede verimli olması ekonominin 

mevcudunda bulunan beşeri sermaye miktarıyla bağlantılıdır. Ar-Ge çalışmalarını 

ölçmede çoğunlukla bir ekonomiden Ar-Ge’ye iletilen kaynakların Ar-Ge’de görev 

alacak bilim adamı ve mühendis sayıları, patent miktarları ve GSYİH’ya oranı 

kullanılmaktadır232. Bu kısımda; Ar-Ge faaliyetlerine dayanan içsel büyüme 

modellerinden, Aghion ve Howitt dikey mal çeşitlemesi, Romer Ar-Ge ve bilgi üretim 

ve Grossman ve Helpman yatay mal çeşitlemesi modelleri ele alınacaktır. 

3.6.3.1. Aghion ve Howitt Dikey Mal Çeşitlemesi Modeli  

Howitt ve Aghion’un modelinde rekabetin ana kaynağını dikey teknoloji 

alanındaki yenilikler meydana getirmektedir. Teknolojik olan bir yeniliğin randımanlı 

lığı, sonsuza dek etkisini çoğaltarak artırmaktadır. Pazarda iki farklı sektör vardır. 

Sektörlerden birincisi araştırma, ikincisi ise imalattır. İmalat sektörü son ürün üretimi 

maksadıyla, araştırma bölümü de son ürünün üretiminde yararlanılan ara ürünü 

                                                           
231 Robert G. Kıng and Sergio Rebelo, “Public Policy and Economic Growth: Developing 

Neoclassical Implications” Journal of Political Economy, 1990, Volume: 98, No: 5, 150-126, s. 150. 
232 Mustafa Özer ve Necati Çiftçi, “Ar-Ge Tabanlı İçsel Büyüme Modelleri ve Ar-Ge 

Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi”, SÜ Sosyal ve 
Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2008, Cilt: 10, Sayı: 16, 219-239, s. 220. 
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üretmek maksadıyla çabalamaktır. Araştırma sektörü faaliyetlerinin sonucunda 

yenilik ve icatlar da meydana gelmektedir. Yenilik, kara geçme güdüsünü teşvik 

etmesiyle birlikte bundan önce olan yenilikten kazanılan rantları bile ortadan 

kaldırdığı görülmektedir. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri öncekilerin yerine 

onlardan iyi kullanılan yenilerinin gelmesinin zeminini hazırlamakta ve kreatif yıkım 

akışının işlemesine yardımcı olmaktadır. Ar-Ge’nin olumlu dışsallıklar getirmesinden 

dolayı ammenin iktisadi gelişimi için araştırma ve geliştirmeyi araç gibi 

kullanabileceği doğrultusunda öneri sunmaktadırlar. Teknolojik inovasyonları içsel 

veri olarak gören Aghion-Howitt modelinde geliştirilen başka içsel modellere göre 

farkı, vertikal teknolojik inovasyonların ürünlerdeki kaliteyi çoğaltıcı etkisinin 

varlığıdır. Aghion-howitt modeli kapsamında, Ar-Ge çalışmaları neticesinde 

meydana getirilen yenilikler bir de yeniliklerin malın niteliğinde ardışık biçimde 

ilerleme göstermektedir. Vertikal yenilik biçimindeki kalite iyileştirme çabalarının ana 

özelliği, yarışçı Ar-Ge alanında teknolojik ilerlemeler sonucu ortaya getirilen 

inovasyonun veya bulunan icadın mevcut teknoloji ya da malı eskitmesi vaziyetidir. 

Howitt ve Aghion’a göre, araştırma ve geliştirme faaliyetleri neticesine göre 

teknolojik farklılıkların uyum zamanı kolay olarak gerçekleşememektedir. Mevcut 

olmayan teknolojiler, mevcut teknolojilerle birlikte rekabet arasına girince çoğu vakit 

onların durumuna geçmektedirler233. 

3.6.3.2. Romer Ar-Ge ve Bilgi Üretim Modeli 

Romer'in modeli, Ar-Ge faaliyetleri ve yeniliklerin üzerine inşa edilmektedir. 

Romer'e göre uzun dönem alan ekonomik büyümede asıl motor teknolojik yenilikler 

ve ekonomilerdeki teknolojik yeniliklerin Ar-Ge faaliyetlerini ortaya çıkarması olabilir. 

Bundan dolayı Romer'e göre yenilik, Ar-Ge ve ekonomik büyümenin arasında çok 

güçlü bir korelasyondan söz edilebilir. Romer’in, yaptığı akademik çalışmalarında; 

Ar-Ge, ara malı ve nihai mal sektörünün model ile teknoloji içselliğini belirtmekte 

olduğu bilinmektedir. Romer’in modeline göre Ar-Ge sektöründeki girdiler, nitelikli 

emekler ve bilgiler olmakla beraber Ar-Ge sektörünün çıktısı alınan patentler 

olmaktadır. Böylece Ar-Ge faaliyetlerinin sonucunda icat yapılınca, yapılan icadın 

patentini almak ve alınan patentlerin ara malı sektörlerinde çalışan monopolcü 

işletmelere satılması gerekmektedir. Dolaylı olarak Romer, yeniliklerin meydana 

gelmesini model içerisinde bu biçimde açıklamaktadır. Bunun yanı sıra modelde 

bilgiler, tam olarak dışlanamayacak girdileri ifade etmektedir. Bir yeniliğin ortaya 

çıkmasıyla patent korumasıyla bile dışlamanın mümkün olamaması bilgilerin 

                                                           
233 Erdoğan ve Canbay, a.g.e., ss. 39-40. 
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taşmasına yol açmaktadır. Dolayısıyla bilgi havuzlarının genişlemesinden dolayı 

yeni icatlar ortaya çıkarken hızlanmaktadır234.   

3.6.3.3. Grossman ve Helpman Yatay Mal Çeşitlemesi Modeli  

İnovasyon ve Ar-Ge konusuna dayanan içsel büyüme modellerinde makro 

bakış açısının ilginç analizlerinden biri Gene M. Grossman ve Elhanan Helpman’dan 

gelmektedir. Grossman ve Helpman modelinin ekonomideki ürünlerden her birinin 

kalite aşamalarına sahip olmasını gerektirmektedir. Bununla birlikte girişimciler bu 

ürünlerin daha sonraki versiyonlarını üretebilmek için eş zamanlı şekilde yarıştıkları 

düşüncesinde kurulmaktadır. Grossman ve Helpman’ın 1991’de yayımlanmış olan 

İçsel Ürün Çevrimleri, başlığını içeren makalelerinin, konuya önemli boyutlar 

kazandırdığı bilinmektedir. İkilinin bu araştırmacıları, dünya ekonomi coğrafyasının 

yapısını İnovasyoncu Kuzey ve İmitasyoncu Güney şeklinde iki bölüme 

ayırmaktadır. Yatay mal çeşitlemesinin modelinde ise bu süreç içinde bazı 

girişimlerin başarılı olmasıyla beraber, bazılarının başarısız olması mümkün 

olmaktadır. Böylece başarılı olanların daha çok ileri gelişmeleri gerçekleştirmesi için 

çalışmalara devam etmesi gerekmektedir235.  

3.6.4. Lucas Beşeri Sermaye Modeli 

Lucas, büyüyebilme modellerinin temel varsayımı, beşeri sermayeleri güçlü 

ülkelerin zayıf olanlardan daha çok ekonomik büyümeyi gösterebilmesidir. Bu 

modelde işgücü ve sermaye azalabilen marjinal verimlere sahip iken, beşeri 

sermayelerin azalabilen verimlere konu olmadıkları varsayılmaktadır. Beşeri 

sermayelerin en önemli unsurlarından olan eğitim, ölçeğe göre artabilen getirilere 

sahip olabilmektedir236. 

Yeni büyüme modellerinden olan ve büyüme sağlanarak öğrenebilme 

unsurlarıyla açıklanan bu yaklaşımda, beşeri sermayeler etkin olabilmektedir. Beşeri 

sermayeler yetenek ve bilgiyi de kapsadığından sermaye, teknoloji ve ekonomik 

büyümeyle oluşabilecek ilerlemeye bağlı kalınarak şekillendirilmektedir. Burada 

sözünü ettiğimiz bu yaklaşıma ise “Beşeri Sermayenin Birikim Modelleri” 

denilmektedir237.  

                                                           
234 Gülmez ve Akpolat, a.g.e., ss. 4-5. 
235 Akbey, a.g.e., s. 9. 
236 Oğuz Başol, Beşeri Kaynaklar, Özel İhtisas Komisyon Raporu, Trakya Kalkınma Ajansı, 

2013, 1-57, s. 4. 
237 Başol, a.g.e., s. 9. 
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3.7. EKONOMİK BÜYÜME MODELLERİNDE AR-GE VE YENİLİK  

Ekonomide büyüme,  devletin halkın talep ettiği malları üretebilme ve 

hizmetleri yerine getirme gücünü arttırması olarak ifade edilebilir. Bir ekonomide 

üretme kapasitesi mevcut kaynaklarının nitelik ve niceliğine ayrıca eriştiği teknolojik 

seviyeye dayandığı için ekonomik alanda büyüme üretme gücünün bu belirtenlerin 

geliştirilmesi ve genişletilmesi sürecini kapsar.  Devletin üretim gücü sermaye, 

işgücü, teknoloji, Ar-Ge, bilgi birikimi ve doğal kaynakları, her yıl değişkenlik 

göstermektedir. Ekonomik alanda büyüme, yeniliklerin, Ar-Ge’nin nitelik ve 

niceliğindeki artışlarla oluşmaktadır. Böylece yenilik ve Ar-Ge politikaları teknolojik 

gelişme,  beşeri sermaye birikimi ve sermaye birikimi gibi alanlarla bağlantılıdır.  Bu 

modeller; ülkemiz gibi henüz gelişme sürecinde olan devletler için yol gösterici 

özelliği taşımaktadır238. Bu kısımda; Ekonomik büyüme modellerinden Romer, 

Salov, Barro, Grossman, Arrow, Lucas ve Aghion büyüme modelleri anlatılacaktır. 

3.7.1. Romer’ın Büyüme Modeli  

Romer tarafından 1990’da yapılan çalışma ekonomik alanda büyüme süreci 

ve dolaylı yoldan inovasyon süreci içinde Ar-Ge’nin önemine değinmiş büyüme 

teorilerine yeni bakış açısı kazandırmıştır. İçsel teknolojik gelişimi tanımlayan ve 

dinamiklerini beşeri sermaye ve Ar-Ge’nin oluşturmuş olduğu bu model ayrıca 

teknolojinin işletmelerin çabaları sonucunda meydana geldiğini göstermektedir. Bu 

model kapsamında teknolojik alanda gelişmenin, sermaye tasarrufunu özendirdiği 

ve bu durumun her işgücü için çıktının çoğalmasını sağladığı görülmektedir. 

Romer’in geliştirdiği büyüme modeli Ar-Ge sektörü çalışmalarının pozitif haricilik 

yaratarak yükselen getirilere sebep olduğunu savunmaktadır.  Uzun vadede 

büyümenin arka planında yatan asıl dinamik ise bilgi birikimidir239.  

3.7.2. Solow’un Büyüme Modeli  

Solow büyüme modelinde teknolojinin cennetten düşmüş bir meyveye 

benzetildiği değerlendirilip, dışsal şekilde ekonomi unsuruna dâhil edilmektedir. 

Solow modelinde, büyümenin dinamik süreçleri denge analizi bakışıyla ele 

alınmakta ve ekonomilerde kararlı durağan durum dengesine işaret edebilmektedir. 

Neo klasik büyüme modelleri ve neo klasik büyümenin bakış açıları Solow’un A 

Contributiontothe Theory of Economic Growth adlı makalesinden şekillenmektedir. 

                                                           
238 Pınar Yardımcı, “İçsel Büyüme Modelleri ve Türkiye Ekonomisinde İçsel Büyümenin 

Dinamikleri”, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 

2006, Sayı: 1, 96-114. 
239 Kesikoğlu ve Saraç, a.g.e., s. 617. 
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Aslında Solow’un büyüme modellemesinin Harrod’un bıçak sırtı dengesine karşı 

olacak şekilde kaleme alıp, kapitalist piyasalarda kararlı ve tek dengenin oluşu söz 

konusu olmaktadır. Bundan dolayı bu anlayış içerisinde rasyonalite, rekabet ve 

bireycilik düşünceleri bulunmaktadır. Solow modeline göre ölçeğe uygun getiriler 

sabit, sermayenin marjinal verimliliği az, teknoloji dışsal olarak belirlenmektedir. 

Böylece faktörlerin arasında ikamenin mümkün olması ve bağımsız yatırımların 

fonksiyonlarının bulunmayıp, tasarruf yatırımlarının eşitliği sağlanmaya 

çalışılmaktadır240.  

3.7.3. Barro’nun Büyüme Modeli  

Barro yaptığı çalışmada, kamu mallarının üretilmesinde özel sektörün yeterli 

olamadığını belirtmiştir. Böylece kamunun, sağlık, eğitim, Ar-Ge faaliyetleri, iletişim 

ağları üzerinde güçlendirme, teknoloji transferi gibi faaliyetleri yürütmesi gerektiğini 

öne sürmektedir. Barro bu faaliyetlerin özel sektörde de aktiviteyi artıracağını 

vurgulamaktadır. Barro, vergiler yoluyla finanse edilmekte olan kamu giderlerini 

ekonomi kapsamında üretim girişi olarak değerlendirip, fayda ve üretim fonksiyonları 

üzerinde oluşturacağı etkileri inceleyerek, kamu giderlerinin devletlerin ekonomik 

alanda büyüme düzeylerini etkilediğini belirtmiştir. Barro işletmeler ve hükümet 

stratejilerinin ekonomik destekleri değiştirerek sübvansiyonlar ve vergiler yoluyla, 

teknolojide oluşan değişikliğin büyümeye etkisini anlatmaya çalışmaktadır.  Koşullar 

altında araştırma geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve doğrudan temin edilen 

kamu alanındaki hizmetler en elverişli düzeye ulaşabilecektir. Kamu giderlerindeki 

artışlar vergiler yoluyla finanse edildiği zaman vergilerin artmasına dolayısıyla 

birikimlerin azalmasına neden olacak ve büyümeyi negatif yönde etkileyecektir. 

Vergilerdeki düşüşler ise ekonomik büyümenin yanında özel sektör kapsamında Ar-

Ge çalışmalarını pozitif olarak destekleyecektir241. 

3.7.4. Grossman’ın ve Helpman Büyüme Modeli  

Teknoloji alanındaki yenilikler ve yeni buluşlara dayanan büyüme konulu bakış 

açısına önemli ölçüde katkı sunan modellerden bir diğeri de Elhanan Helpman ve 

Gene M. Grossman’ın 1989 ile 1991 yılları arasında yayımlanmış olan 

çalışmalarıdır. Helpman ve Grossman’ın açıkladığı modellerde,  ekonomik birimlerin 

sergilediği bilinçli tutumları sonucu oluşan teknoloji yeniliklerinin, içsel durum olduğu 

ifade edilmektedir. Teknolojik yeniliklerin sayesinde oluşan verimlilikte yükselişin 

                                                           
240 Doğan, a.g.e., s. 370. 
241 Erdoğan ve Canbay, a.g.e., s. 37. 
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büyümenin temelini oluşturduğu fikrini savunmaktadırlar. Helpman ve Grossman’ın 

sundukları modelde ve yaptıkları çalışma, her devlet tarafından gerçekleştirilmekte 

olan yeni ve farklı mamülleri büyüme işi ile beraber ticaret politikaları ve dış ticaret 

ile bağdaştırmaktadırlar. Dış ticaret yoluyla elde edilen avantajlardan faydalanan Ar-

Ge, iktisadın rekabet edebilirlik durumunu artırarak iktisadi büyümenin oluşumunu 

sağlamaktadır. Teknolojik alandaki yeniliklerden doğan artış uzun vadede iktisadi 

büyümenin temelini oluşturacaktır.  Teknolojik gelişmeler ve Ar-Ge yoluyla sağlanan 

ve ya gelişmiş olan yeni mamüler, dış ticaret yoluyla ulaşılan imkânlardan da 

faydalanıp ülkelerin kıyaslamalı üstünlük elde etmesini sağlayacaktır. Ar-Ge birimleri 

için yeterli oranda kaynak ayırmış, ancak giderlerini tüketim mamullerine kaydıran 

devletlerin de koruyucu politikaları nedeniyle, uzun vadede büyüme hızları negatif 

yönde etkilenebilecektir. Korumacı politikaların giderleri tüketim mamullerine 

yönlendirmesi ile katma değer sağlanmasına zemin oluşturacak faaliyetlerin bitmesi 

neticesinde büyümede duraklamaya neden olacaktır. Ticaretin serbest bırakılması 

az gelişmiş devletlerde teknolojik transferler yoluyla bilgiye ulaşımı kolaylaştırmakta, 

gelişmiş devletlerde ise kaliteli işgücü ile yeni bilgiler üretilmesine olanak sunan Ar-

Ge sektörü içinde istihdamı desteklemektedir242. 

Grossman ve Helpman’ın fikirlerine göre taklit ve imitasyon çabalarının bile 

bütün şeklinde insanlığın kalkınıp, refah içinde olmasında değerli katkılar sunabilir. 

Bundan dolayı, Ar-Ge ve inovasyonların süreçleri desteklendiği sürece özel 

sektörlerin yetersiz kalması durumlarında yardımlar alınabilir. Alınacak yardımlar ise, 

hükumetin devreye girmesi süresince, destek verip, sürdürülebilir kalkınmanın 

sağlanmasında büyük öneme sahip olmaktadır. Öyle ki Ar-Ge ve inovasyonlar 

arasında yer alan ilişkide ekonomik önem ve boyut ihmal edilmeyecek bir konu 

olmaktadır. Yalnız hükümetlerin ve piyasa aktörlerinin açısından, doğru şekilde 

projelendirilmiş olan Ar-Ge süreçlerinin, alınmaya değer riskler olmaktadır243.  

3.7.5. Arrow’un Yaparak Öğrenme Modeli  

Kenneth J. Arrow 1972 yılındaki iktisat Nobel ödülünü kazanmıştır. Arrow 

1962’de yayımlanan “The Economic Implications of Learning by Doing” isimli 

makalede “Yaparak Öğrenme” (learning by doing) kavramı ile tanıştıran önemli bir 

iktisatçıdır. Teknolojinin, bilginin, işgücünün verimlilik ve öğrenme süreçlerine katkı 

sağlayarak büyümeyi artırabileceğini öne sürmüştür. Arrow modelinde, firmaların 

üretimlerinde yaparak öğrenme (learning by doing) sayesinde görülen artışlar, tüm 

                                                           
242 Erdoğan ve Canbay, a.g.e., ss. 38-39. 
243 Akbey, a.g.e., s. 14. 
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firmalardaki sermaye verimliliklerini arttırabilmektedir. Arrow bilgi edinimlerinin genel 

olarak öğrenme şeklinde ifade edilebildiğini belirtmektedir. Çalışmalarda öğrenme ve 

deneyimlerin bir ürünü olduğu anlaşılmaktadır. Öğrenmenin problem çözme 

çabalarıyla oluştuğu ve bu sebeple sadece bir faaliyetin sonunda meydana 

gelebildiği ifade edilmektedir244.  

Yönetimin metodları, araçları, onama ve organizasyonun görülebilir olarak 

belirlenmesi bir evrimsel öğrenme sürecinden geçmiştir. Dolayısıyla kurumsal 

yönetimlerin genişletilebilen anlamlarının dışındaki hiçbir şey kalmamaktadır245.  

3.7.6. Lucas’ın Büyüme Modeli  

Robert E. Lucas tarafından 1988’de yayımlanmış olan İktisadi Kalkınma 

Mekanizmaları Üzerine adlı makalesinde ilk içsel büyüme modeli olan beşeri 

sermaye ve iktisadi büyümenin ilişkisi anlatılmaktadır.  Modelde büyümenin temeli 

olarak beşeri sermaye vurgulanmaktadır. Lucas teknolojik alanda ilerlemeler ve fiziki 

sermaye tasarrufunu Neoklasik imalat etkeniyle modelleyip içsel büyümeye ilişkin 

modellere farklı bakış tarzı getirmiştir. Lucas yaptığı çalışmada içsel büyüme 

modelleri içine rasyonel olan beklentileri de katarak, ekonomi içinde beşeri sermaye, 

teknolojik gelişme, fiziksel sermaye ve beşeri sermaye alanlarına yoğunlaşmıştır. 

Lucas’a göre devletin desteği ile yapılacak eğitimin ve teknolojik alanda altyapının 

daha çok geliştirilmesi için yapılacak harcamaların, beşeri sermaye tasarrufu 

üzerinde pozitif yönde katkı sağlayacağını belirtmiştir.  Söz konusu durumun ise 

iktisadi büyüme için fiziki sermayeden daha çok pozitif etkileri olacağını ifade 

etmektedir. Lucas yaptığı çalışmada, uygulamalı öğrenim ile beşeri sermaye 

tasarrufunun, artabileceğini, yüksek teknoloji özellikli mal imal eden sektörlerde 

uygulamalı öğrenimin daha seri olacağını bu sebeple beşeri sermaye tasarrufunun 

da daha çabuk artacağını belirtmektedir. Yüksek teknolojiye sahip devletlerde, 

beşeri sermaye tasarrufunun artması az gelişmiş devletlerden bu devletlere doğru 

emek göçü olmasına sebep olabileceği gibi Neoklasik modelin öngörüsü olan şartlı 

yakınsamanın, devletlerarasında gerçekleşmesini engelleyebilecektir. Emek 

göçlerinin yaşanması halinde az gelişmiş devletlerde ekonomik büyüme 

                                                           
244 K. J. Arrow, The Economic Implications of Learning by Doing, The Review of Economic 

Studies, 29(3), 1962, 155-173, s.155. 
245 Clement Iji and Joshua Abah, “Exploring Gender Differences in Graduation Proficiency in 

Mathematics Education Using a Markov Chain Model: Implications for Economic Growth in Nigeria”, 
Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, 2017, Volume: 3, No: 2, 75-86, p. 
75. 
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yavaşlamakta bu da gelişmiş devlet ekonomilerinin sabitlenmelerini 

engellemektedir246. 

3.7.7. Aghion’un ve Howitt Büyüme Modeli  

Ar-ge temelli büyüme biçimi Howitt ve Aghion tarafından güçlendirilen yeni bir 

Schumpeterci özgün yıkım modelidir. Aghion-Howitt modelinde, Ar-Ge çalışmaları 

sonucunda getirilen yeniliklerin yanısıra bu yeniliklerin malın niteliğinde ardışık bir 

biçimde gelişim sağlamasının sözü edilebilir. Vertikal yenilik tarzındaki kalite 

iyileştirme çabalarının ana niteliği, yeni bir icatın eski uygulamayı veya malı 

eskitmesidir247.  

Howitt ve Aghion, büyüme konusunu yenilikler üzerinde durarak tanımlamaya 

çalışmışlar; şahsi yeniliklerden bütün ekonominin etkilendiğini farz eden bir modeli 

oluşturmuşlardır. Büyümenin asıl kaynağı, çekişmeli araştırma ve geliştirme sektörü 

içinde meydana gelen ve ürünün kalitesini geliştiren yeniliklerdir. Henüz geliştirilen 

ürünler, var olan tasarımların kıymetlerini azaltmak suretiyle tekel karlarını yok 

etmektedirler. Teknolojik alanda gelişmeler, keşifler yoluyla kara geçmeyi 

amaçlayan araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkmaktadır. 

Yeni ürünün meydana gelmesi ve bulunanlarının yüksek kalite ve/veya düşük 

maliyet ile oluşturulmasına imkan veren bütün bilgiler, süreç ve beceriyi içeren bir 

teknolojinin, bir ürünün nasıl oluşturulduğu, tüketildiği ya da kullanıldığına ilgili 

sistemli bilgiler toplamıdır. Üretim verilerinden farklı yarışçı olmayan güncel bilgi, 

yükselen getirilerin aslı olarak düşünülmektedir. İçsel gelişme modelleri, araştırma 

ve geliştirme yatırımlarının çıkan mal ve işlerin oluşturduğu veya mevcutların 

değerini iyileştirdiği kanıtı doğrultusunda fikirler geliştirmiş; Sermayede marjinal 

verimliliğin azalmadığı bunun yanında ülkeler arasındaki olası yakınsamanın 

gerçekleşmeme olasılığını ileri sürmüşlerdir248.   

                                                           
246 Erdoğan ve Canbay, a.g.e., s. 37. 
247 Özer ve Çiftçi, a.g.e., s. 225. 
248 Bayraktutan ve Kethudaoğlu, a.g.e., s. 681. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

KOBİ KAVRAMI, KOBİ'LERİN ÖZELLİKLERİ, SINIFLANDIRILMASI VE 

KOBİLERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR 

4.1. KOBİ KAVRAMI VE KOBİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 

KOBİ, büyük işletmelerdeki temeli oluşturan, ülke ekonomileri açısından büyük 

bir öneme sahip olan, ekonomide yapı taşı olarak kabul edilmiş işletmeler şeklinde 

tanımlanabilir. KOBİ’lerin amacı; işletmeler arasında işbölümünü veya işbirliğini 

sağlayıp ortak hayatlar kurabilmektir. Böylelikle ekonomide yan sanayiyi 

oluşturabilmektedir. KOBİ’lerin ekonomiye katkısından dolayı, ekonomi dinamosu 

olarak görülmektedirler249. Bu kısımda; Kobi, girişim, girişimci ve teşebbüs 

kavramlarına yer verilecektir. 

4.1.1. KOBİ Kavramı 

KOBİ’ler pazarlarda esnek davranan, küçük boyuttaki siparişlerini karşılayan, 

büyük işletmelerin üretmekte zorlanacakları parçalarını minimum karla imal eden, 

çalışan, ücret ve güvenliğin sorunlarını en aza indirmiş işletmeler olmaktadır. Bunun 

yanı sıra KOBİ’ler, üretim taleplerinin kitle üretimlerine elverişli olmayan ve üretim 

birimlerinin veya satış miktarlarının çok küçük olduğu sektörlerde etkili işletme 

niteliği taşımaktadır. KOBİ’lerin fiziki yapılarından ve özelliklerinden dolayı ülkelerinin 

neredeyse bütün bölgelerine yayılmakta ve bütün bölgelerde yeni istihdam alanları 

yaratmaktadır. Böylece KOBİ’lerin, büyük sanayiler için vazgeçilemez olan birer 

fason üretim merkezleri olmaktadır. Bölgesel gelişmelere de katkı sağlaması 

mümkün olmakta, bir oranda katma değerlerin daha dengeli paylaşılmasında olanak 

sağlamaktadır250.  

KOBİ’lerin tanımında ortaya çıkan nicelik ölçütlerini; personel sayıları, satış 

tutarları, makine sayıları, makine park değerleri, kâr hacimleri, kapasite tutarları ve 

pazar payları şeklinde sıralayabiliriz251. KOBİ’lerin son zamanlarda dünya genelinde 

bölgeselleşme ve küreselleşme eğilimiyle rekabet ortamlarından önemli derecede 

etkilendiği bilinmektedir. KOBİ'ler sayesinde saptanmış olan sorunlarda bütünlükler 

                                                           
249 Haşmet Sarıgül, Basel Düzenlemelerinin KOBİ'lerin Muhasebe ve Finansal Raporlama 

Uygulamalarına Etkileri, Eğitim Kitabevi, Konya, 2012, s. 41. 
250 Yavuz Bayülken ve Cahit Kütükoğlu, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmeleri 

(KOBİ’LER), TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Genişletilmiş Dördüncü Baskı, Ankara, 2012, 1-74, 
ss. 9-10. 

251 Muhittin Şimşek, KOBİ’ lerin Olmazsa Olmazları, Alfa Basım Yayın Dağıtım, İstanbul, 2002, 
s. 19. 
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gözden kaçabilmektedir. Dolayısıyla yapılmış olan bütün çalışmalarda 

koordinasyonların sağlanabilmesi zorlaşmaktadır252. 

4.1.2. Girişim Kavramı 

Girişim kavramı, para olgusunun varlığından ziyade yeni ürünlerin ve üretim 

tekniklerinin, geniş vizyonunu veya değişmekte olan koşullarına uyum sağlama 

yeteneğini çağrıştırmaktadır. Girişim kavramının herhangi bir işi gerçekleştirmeye 

çalışmak için harekete geçilmesini, işe yeltenilmesini ve başlanmasını ifade 

etmektedir. Girişim; tekniki, hukuki, mali çerçeveler ve yükümlülüklerin içerisinde 

değerlendirilip, geniş anlamlı bir kavram olmaktadır. Böylece girişim kavramı, teknik 

birimlerden biri olmasıyla işletmelerin bünyesinde yer almakta ve hem mali hem de 

hukuki boyutlarıyla kavram genişletilmektedir. Girişim kavramıyla beraber girişimcilik 

doğal yeteneklerden biriymiş gibi algılansa da eğitimlerle ve bilgilerin desteğiyle 

başarılı işletmelerin doğuşu sağlanmaktadır. Bundan dolayı, girişimcilik becerilerini 

barındıran yalnız yeterli sermaye birikimi olmayan kişiler, potansiyel girişimciler 

şeklinde tanımlanmaktadır253.  

Girişim; kâr ya da başka şekillerde fayda sağlayabilmek için ücretli satılan 

hizmet veya malın üretilmesi şeklinde tanımlanabilir. Bununla birlikte fonları 

sağlayabilmek için kurulan, finansal ve hukuki kişiliklere sahip, devamlı nitelikteki 

işletmeler şeklinde de tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre girişimin sahip olduğu 

özellikler şu şekilde sıralanabilir254;  

1. Girişimlerin yapılma amacı, yapılan girişimlerden fayda ve kazanç 

sağlayabilmek şeklinde belirlenmiştir.  

2. Girişimleri belli bir ücretle satmak için hizmet ve mal üretilerek, bu 

üretimlerin gerçekleşebilmesi için fon sağlayabilmektir.  

3. Girişimlerin temelde üç fonksiyonu bulunur. Bu fonksiyonlar, üretim ve 

satışla birlikte bu işlevlerin yerine getirilebilmesi için fonların sağlanabilmesidir.  

4. Girişim aynı zamanda hukuki birim şeklinde tanımlanmaktadır. Girişimlerin 

hukuki birimler olması tüzel kişiliklere sahip olmalarından kaynaklanmaktadır. 

                                                           
252 Güler Aras ve Alövsat Müslümöv, ‘’Küreselleşme Sürecinde Türkiye Ekonomisinde 

KOBİ’lerin Yeri: Finansman Ekonomik Sorunların ve Çözüm Önerileri’’, 21. Yüzyılda KOBİ'ler: Sorunlar, 
Fırsatlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu Gazimağusa, 1-28, s. 1. 

253 Özlem Çetinkaya Bozkurt ve Muazzez Babacan, “İşletme Kavramı”, İlkeler ve İşlevlerle 
İşletme, (Editör: Muazzez Babacan), Yeni Türk Ticaret Kanunu, Yeni Borçlar Kanunu ve TFRS İle 
Uyumlu, 1. Baskı, Detay Yayınları, Ankara, 2012, s. 37. 

254 Hasan Tutar ve Orhan Küçük, Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, 
Ankara, 2003, s. 25. 
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Girişimler bu tüzel kişilikleriyle çalışmaları yürüterek, belirli haklara sahip olup 

yükümlülükleri üstlenmektedir.  

5. Girişimler finansal birim olarak da tanımlanmaktadırlar. Girişimlerin kendi 

sahip oldukları varlıklar ve bu varlıklar ile karşıladığı yabancı ve öz kaynaklar 

bulunmaktadır.  

6. Girişimler; materyal ve insandan oluşmuştur. Bu işletmeler sürekli şekilde 

devamlılık gösterebilmektedir.  

4.1.3. Girişimci Kavramı 

Girişimci emek, sermaye ve doğal kaynakları kullanarak mal ve hizmet 

faaliyetlerini gerçekleştiren kişi olarak tanımlanmaktadır. Bununla beraber girişimci, 

yeniliğin öncüsü, rekabet içinde dayanıklı ve riskler alabilen kişiler olmaktadır. 

Ülkeler ve işletmeler için güçlü ekonomik yapının varlığını sağlamak adına her daim 

girişimcilere gereksinim duyulmaktadır. Böylece ülkelerdeki girişimcilerin sayısının 

fazlalığı, ülkelerin ekonomilerinde güçlenmeyi sağlaması açısından önemli etken 

sayılmaktadır. Bunun yanı sıra genel olarak girişimci davranışların engellenmesinde 

çok fazla faktör bulunmaktadır. Engelleyici olan bu faktörler; kuruluş sermayelerini 

bulmak adına karşılaşılan zorlukları, iş dünyasının riskleri, kuruluş maliyetinin 

yüksek oluşu ve yasal kısıtlama biçiminde sıralanabilir. Bunun yanı sıra girişimcilerin 

imajlarının doğru algılanmayışından doğan zorluklar, girişimcilik eğitimlerinin 

verilmemesi de önemli eksikler arasında yer almaktadır. İnsan kaynaklarında 

karşılaşılan problemlerin ve bireysel niteliklerin girişimciliğe engel olması şeklinde 

sıralanabilmektedir255. 

Girişimci kişi, bir işi düşünmekte olup planlayan, üretimin diğer üç faktörüne 

girişimcinin kendisi sahip olmasa da faktörleri toplayıp üreten kişiler olarak 

tanımlanmaktadır. Bunun yanı sıra girişimciler, toplumun tercihlerini, eğilimlerini 

tahmin etmeye çalışarak hizmet ve mal üretimlerini örgütlemeye çalışmaktadır. 

Diğer bir tanımla girişimci, riskleri üstlenen veya risklere karşılık kâr hedefini güden 

kişiler veya gruplar olmaktadır. İşletmeler kişilerin kendi işlerini kurma ve diğerleriyle 

ortaklık kurma isteğini karşılamaya çalışan bir araç olmaktadır. Bununla birlikte 

işletmelerin girişimci ruhu içinde barındıran insanların eseri olduğu belirtilmektedir. 

Böylece girişimci, kurmuş olduğu işletme ile gurur duymakta ve övünmektedir. Öyle 

                                                           
255 Ayşe Yavuz ve Halil İbrahim Yavuz, “Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: Taşkent MYO 

Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, 2017, Cilt: 9, Sayı: 21 (Özel Sayı), 89-100, s. 89. 
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ki toplumun ihtiyaçları olan malları ya da hizmetleri üretmekte olan girişimciler, 

maddi kazançların yanı sıra manevi mutluluklar da elde etmektedir256.  

4.1.4. Teşebbüs Kavramı  

Teşebbüs kavramı, malları ve hizmetleri üretip, pazarlayan, satışları 

gerçekleştiren tüzel ve gerçek kişi olarak tanımlanabilir. Tüketici taleplerinin 

karşılanması için hizmetleri ve ürünleri üreten işletmeye teşebbüs denilmektedir. 

Teşebbüsün amaçlarına ulaşması için meydana getirdiği tüzel kişilikler veya tüzel 

kişiliği bulunmayan tüm oluşumlar teşebbüs birliği şeklinde tanımlanabilir. İktisadi ve 

hukuki bakımdan çeşitli anlamları barındırması kavram karmaşası sorunu 

yaşatmaktadır. Rekabetin kısıtlanmasındaki anlaşmalar, durumları kötüye 

kullanmak, birleşme, devralma gibi gelişmelerden ötürü teşebbüs, merkezi şekle 

yönelmektedir. Ticarette; adi şirketler, ticaret şirketleri, devlet işletmeleri, esnaflar, 

kooperatifler ve tacirler, teşebbüs kavramı kapsamında değerlendirilmektedir. Bu 

kapsamda girişimciler ise; ekonomik imkanları değerlendirerek işlerinin risklerini kar 

sağlayabilmek için kullanan kişiler olarak değerlendirilmektedir. Bunun yanı sıra, 

ticari faaliyette yer alan özel veya kamu hukuk kurumları bir araya gelerek teşebbüs 

birimlerini oluşturmaktadır. Böylece, teşebbüs, ticareti elinde bulunduran ve rekabet 

için belirleyici faktöre sahip işletmeler olmaktadır257. 

İşletme ve teşebbüs kavramlarında gizli bir şekilde süreklilik bulunmaktadır. 

Ticari işletmelerden farklı şekilde, devamlılıkların rekabet ortamlarını etkileyebilecek 

ölçüdeki devamlılığın olması da gerekmektedir. İktisadi faaliyetlerin sürdürülebilmesi 

için gerekli bir asgari süreden bahsedilemez. Devamlılık, iktisadi faaliyetlerin 

teşkilatlandırılması ve belli bir organizasyonda faaliyetlerin sürdürülebilmesini 

gerektirmektedir. Ticari işletmeler teşebbüs bakımından da geçerlidir. Sürdürülebilen 

faaliyetler iktisadi bile olsa, devamlılık amacı taşımamaktadır. Dolayısıyla bir 

organizasyon içerisinde sürdürülemiyorsa, ticari işletmelerin de teşebbüslerin de 

varlıklarından bahsedilmeyecektir258.  

Ticari işletmeler kavramındaki gibi aynı şekilde teşebbüs olgusunun 

unsurlarından biri de iktisadi faaliyetlerin varlığıdır. Bu faaliyetlerin gelir elde 

edebilme gayesiyle yapılmalarının şart olup olmadıkları tartışılmaktadır. Bir görüşe 

                                                           
256 Gönül İpek Alkan, “Finansman İşlevi”, İlkeler ve İşlevlerle İşletme, (Editör: Muazzez 

Babacan), Yeni Türk Ticaret Kanunu, Yeni Borçlar Kanunu ve TFRS İle Uyumlu, Detay Yayınları, 1. 
Baskı, Ankara, 2012, s. 443. 

257 Metin Topçuoğlu, “Rekabet Hukuku Uygulamasında Teşebbüs Birlikleri”, Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dergisi, 2001, Cilt: 50, Sayı: 4, 129-171, s.   

258 Yaşar Karayalçın, Ticaret Hukuku I. Giriş, Ticari İşletme, 3. Bası, Ankara 1968, s. 156. 
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göre iktisadi faaliyetlerin menfaat uğruna yapılıp, gelir sağlama hedefinin önemini 

kaybetmesi ve iktisadi organizasyonların önemli hale gelmesinden bahsedilmektedir. 

Aynı zamanda halka ucuz gıdaları satabilmek için devletin kurmuş olduğu gelir elde 

edilmesini hedeflemeyen şirketlerin de iktisadi oldukları yönündedir. Faaliyetlerin 

iktisadi olmaları, gelir sağlamayı hedef edinmesini ifade etmektedir. Fakat gelir elde 

etme hedefleri olmamasına rağmen faaliyetin sonucunda gelir elde etmiş olmaları da 

herhangi bir nitelik kazandırmamaktadır259. 

4.1.5. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ)  

Teknoloji ile personel kullanımlarının azalması, sermayesi yoğun teknolojinin 

cazip duruma gelmesi sebebiyle nicel ölçütlerin kullanılmaları zorunlu hâle 

gelmektedir. Kullanılmış olan nicel ölçütler ise şunlardır260;   

1. Personellerin toplam iş zamanları  

2. Ücretlerin toplamı ya da iş gücünün maliyeti toplamı,  

3. Sabit varlık miktarları ve değerleri,  

4. Yıllık amortismanın tutarı,  

5. Üretimde kullanılmış olan hammaddenin miktar ve maliyeti,  

6. Enerjilerin kullanımı (miktar ve maliyetleri),  

7. Öz ve toplam sermaye,  

8. Alınmış olan sipariş sayıları ve değerleri,  

9. İşletmelerin kapasiteleri (üretim hacimleri),  

10. Kapasitenin kullanım derecesi, 

4.1.5.1. KOBİ’lerin Üstün Özellikleri  

KOBİ’lerdeki üstün özellikler261; 

1. Büyük bir yatırıma girmeden, yeni buluş veya fikre karşı, pazar tepkisinin 

bilinmelidir. Satış imkanının arttırılması ve araştırılması gerekmektedir. Kullanılan 

modern anlamda metotlar ve makineler, büyük hacimde üretimleri, diğer deyişle kitle 

üretimlerini mümkün kılmaktadır262. Kitle üretiminde veya yığınlar oluşması nedeni 

ile her birime düşen sabit maliyetlerin giderleri azalmaktadır. Satış fiyatları 

düşmekte, malın satıştaki imkanları artmaktadır. 

2. Üretilen hizmet ve mal pazarının sınırlı oluşu ve coğrafi koşullar önemlidir. 

İşletmede pazarlama bağlantılarının genişlemesi, fiziksel olarak altyapısının değişik 

                                                           
259 Sami Karahan, “Ticari İşletme Kavramı”, BATIDER, 1994, Cilt: XVII, Sayı: 4, 39-64, s. 39. 
260 Müftüoğlu ve Durukan, a.g.e., s. 110. 
261 Ömer Dinçer ve Yahya Fidan, İşletme Yönetimine Giriş, Beta Yayınları, İstanbul, 1991, s. 

71. 
262 Mahmut Tekin, Hayallerin Gerçeğe Dönüşü Girişimcilik, Günay Ofset, Konya, 2005,  s. 

307. 
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coğrafyalara yayılması ile temin edilebilmektedir. Ekonomik faaliyetlerde, bölgelerin 

arasında denge oluşumlu bir dağılım sağlanmaktadır. Gelirler ise bölgeler arasında 

oluşan eşitsiz dağılımda iyileşme gösterebilmektedir.  

3. El emeği tanımı; hizmet ve mal üretilmesinde önemlidir. Faktör yoğun 

teknoloji-emekle çalışma ve kaynakların kullanımında etken olma özelliği ile ülkede 

istihdam arttırabilir ve işsizliğin azaltmasında katkıda bulunabilir. 

4. Bozulmaya yatkın malların üretilmesi ya da pazarlanmasında; işveren ile 

işçi arasında samimi ilişkilerin kurulması, işverenle ilişkilerinin gelişmesi için uyumlu, 

uygun bir ortamın sağlanması, sosyal denge ve dayanışmada iyi örnektir. 

5. İşletme; teknolojik gelişmeye kısa bir sürede ayak uydurabilmesi için bu 

yeteneğe sahip olmalı, gelişmiş üretimin metotlarını ve de bu üretimin metotlarının 

uygulanmasında imkan sağlayan büyük makine kullanımını esas almalıdır. Metotlar 

ise büyük ölçekli işletmelerde kullanılabilir. 

6. Desteklenmeleri ülkede yaşanan işsizlik durumunun azalmasına fayda 

sağlayarak, mesleki eğitimi alamamış gençler ile çalışan nüfus adına bir mektep 

görevi görmektedir. Bunlar; kişilere teknik ve meslek eğitimin alınabildiği, ekonomiye 

devamlı yetişmiş çalışma gücünün ve kalifiye personellerin yetiştirildiği işletmelerdir. 

Devletin eğitime yaptığı harcamalarından, tasarrufu sağlayan hizmetin göstergesi 

niteliğindedir. 

7. Ülke içindeki farklı bölgelerin kalkınmasına katkıda bulunur. Üretim 

sonucunda ortaya çıkan birtakım döküntüleri ve atıkları değerlendirerek çevrenin 

korunmasında avantajlar elde edebilmesini sağlar. 

8. Ekonomide meydana gelen durgunluklara ve dalgalanmalara karsı daha 

dayanıklıdır. Büyük işletmelere oranla daha az sermayeye sahip olmaları, yapısal 

değişim ve dönüşüm kolaylığı vermekte, en azından ekonomik ortamdaki değişen 

şartlara daha çabuk uyum sağlamasına yol açmaktadır. Kriz ortamında KOBİ’lerin 

daha dayanıklı olmasının temel nedenlerinden üstünlükten kaynaklanmaktadır.  

Tüketicinin isteklerine ve moda değişkenliğine hızlı şekilde uyum sağlaması 

gerekmektedir. KOBİ’ler taleplerin değişimleri konusunda genellikle fazla hızlı  bir 

şekilde uyum sağlayabilmektedir. İşletmelerde; genellikle makine türünde sabit 

varlığın sınırlı olabilmesi ve dolayısıyla da daha fazla emek ile yoğun çalışılma 

mecburiyeti sayesinde üretim ve ürün şekilleri kolaylıkla değiştirilebilmektedir. 

Değişimlere gösterilen esneklik ve reaksiyonun hızlı oluşu, KOBİ’leri yeniliğe yatkın 

kılabilmektedir263.  

                                                           
263 Dinçer ve Fidan, a.g.e., s. 72. 
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4.1.5.2. KOBİ’lerde Yönetim ve Yöneticilik  

Küçük ve orta ölçekli işletmelerdeki yönetim anlayışları; yönetim işlevini yerine 

getiren kişi ve grupları belirtmek amacı ile kullanılmaktadır. Yönetimin icra edildiği 

örgütlerin yapısı; bir yöneticiye bağlı olarak, fazla çalışandan oluşacak şekilde 

düzenlenebilmektedir. Bu sebeple; yönetici, örgütün az olan kaynaklarını, kullanım 

alanlarında etkili bir biçimde dağıtımını sağlayabilecek teknik bilgilere, yani az 

kaynaktan nitelikli çalışan unsurunu, işini içtenlikle yöneltebilecek faktörlerin neler 

olduğunu bulmayı ve uygulama sırasında gerekli bilgiye sahip insan olarak kabul 

edilmektedir. Küçük işletmelerdeki yöneticilerin başarı oranını belirleyen özellikler264;  

1. Güvenilirlik: yöneticiye güvenin işletme dışında ve içinde tam olması 

gerekmektedir.  

2. Saygınlık: yönetici davranış ve tutumu ile herkesçe saygı duyulabilen kişilik 

özelliklerine sahip olmalıdır.  

3. Sevimlilik: yöneticinin, sempatik, sevimli ve güler yüzlü olması 

gerekmektedir. Asabi, somurtkan, asık yüzlü ve kendisiyle barışık olamayan kişiler 

yöneticiliği rahatlıkla yapamazlar.  

4. Adil davranmak: yöneticinin tüm personeline adaletli ve eşit davranması 

gerekmektedir. 

5. Açık olabilmek: yönetici insan ilişkilerinde, anlaşılır, açık ve net tavırlı 

olması gerekmektedir.  

6. Yeterli bilgi sahibi olmak: yöneticinin yönetim bilimi konusunda gelişen 

değişiklikleri devamlı izleyerek kendini bilgi yönünden sürekli yenilemesi 

gerekmektedir.  

7. Sağduyuya sahip olmak: Tam anlamıyla bilemediği ve ne yönden gelişmesi 

gerektiğini tahmin edemediği ortam ve durumlarda en sağlıklı kararın verilmesini 

sağlamaktadır.   

4.1.5.3. Ar-Ge Yapan KOBİ' ler Açısından Sanayinin Türkiye'ye Özgü 

Gelişmişlik Düzeyinden Kaynaklanan Sorunlar  

Ar-Ge’yi yapmaya hevesli KOBİ'lerin önüne Türkiye'deki alt yapının gelişmişlik 

düzeyi kaynaklı bazı dezavantajlı durumlar çıkabilmektedir. Önemi ise özellikle 

teknoloji için bir ürünü üretme sırasında ortaya çıktığından Ar-Ge’yi yapmayanların 

önemini anlamaması ve sıkıntı olarak görmesi muhtemeldir. Alt yapının eksiklikleri 

Ar-Ge yapan KOBİ'lerde rekabet gücü azalmasına neden olabilir265. 

 

                                                           
264 Şerif M. Şimşek, Yönetim ve Organizasyon, 7. Baskı, Konya, 2002, s. 15. 
265 Oktay, a.g.e., 1998, s. 38. 
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4.2. KOBİ'LERİN SAHİP OLDUĞU ÖZELLİKLER  

Bu kısımda, KOBİ’lerin sahip olduğu özellikler kapsamında; bağımsız 

olabilme, makine sayısı, teşebbüs yeteneği, personel sayısı, kişisel ilişkiler, üretim 

kapasitesi, KOBİ özelliğine ilişkin nitel özellikler, satış hasılatı, mali bilanço ve katma 

değer ile KOBİ’lerin örgütsel yapısına ilişkin nitel özelliklere yer verilecektir. 

4.2.1. Bağımsız Olabilme  

Bağımsız olabilme, tüzel ve gerçek kişilerde bulunan, diğer işletme 

sermayesinin, hisse senedinin %25’ini ya da daha fazlasını bir işletmenin 

üstlenmemiş olmasını ifade etmektedir. KOBİ’lerin dışında yer alan işletmeler 

şeklinde de adlandırılan bağımsız işletme sahipleri; kurumsal yatırım, risk sermaye 

şirketleri ya da kamu yatırım ortaklığı ise büyük ölçekli işletmeye dönüşebilmektedir. 

Bağımsız işletme kapsamında yer almalarından dolayı KOBİ’ler, alacakları kararların 

doğruluğunda öteki işletmelere oranla hızlı hareket etmektedirler266.  

KOBİ, banka sistemlerinden yararlanmayan, öz kaynakları yüksek işletmeden 

oluşmaktadır. KOBİ’ler, sayılarının çok olmasından dolayı, daha çok rekabetçi 

ortamlarda faaliyet göstermektedir 267. KOBİ’ler, rekabetleri iç pazarların yanında dış 

pazarlardan da kaynaklandığından dış pazara da açılmak zorunda kalmaktadır. 

KOBİ’lerin koşullarından dolayı, maliyetlerin düşürülmesine yönelik çalışmalarından 

dolayı üretim kalitesini artırmayı hedeflemektedir268.  Ekonomik bağımsızlıklara 

sahip olan, ekonomi politikalarını belirleyebilme gücü olan teşebbüsler ise işletmen 

topluluklarının hâkimi olabilmektedir. Kurumların düzenlenme amaçlarının, ekonomik 

olarak bağımsız olamayacakları, hukuki düzenlemelere ters düşmemeleri de bizleri 

bu sonuçlara götürebilmektedir269.  

Büyük işletmelerin, küçük işletmelere nazaran avantaj sağlayabilecek üç 

özelliği bulunmaktadır. İlk özellik bağımsız olması, ikinci özelliği girişim nitelikleri, 

üçüncü özellikse kişisel ilişkiler denilebilir. Büyük işletmelerdeki yönetimle 

KOBİ’lerdeki yönetim birbirinden farklı olmaktadır. Büyük işletmelerin icra ve 

yönetimi birbirinden ayrıdırlar. Profesyonel yönetimlerde yönetim kurulları 

bulunmaktadır. Firmanın sahipleri veya hissedarlar olduğundan dolayı yöneticiler 

                                                           
266 Bayülken ve Kütükoğlu, a.g.e., s. 5. 
267 Taner Müftüoğlu ve Tülin Durukan, Girişimcilik ve KOBİ’LER, Barış Yayınları, Ankara, 

2004, s. 109. 
268 Aslı M. Erkumay, KOBİ’lerin Sermaye Piyasası Olanaklarından Faydalandırılması, 

Sermaye Piyasası Kurulu, Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Yeterlik Etüdü, Ankara, 2000, 1- 44, s. 1. 
269 Halit Aker, “Hakim İşletme ve Bağımlı Şirket Arasındaki Hukuki İlişki ve Hakim İşletmenin 

Sadakat Borcu”, BATIDER, 2003, Cilt: XXII, Sayı: 2, 153-204, s. 153. 
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bağımsız şekilde hareket etme yeterliliğine sahip olamamaktadır. KOBİ’lerdeki icra 

ve yönetim ise birbirlerinden ayrı değillerdir. KOBİ’lerdeki yönetim kurulundaki 

başkanlar, şirketteki yönetici veya liderlerdir. KOBİ’lerdeki bağımsızlık, yönetim 

biçimlerini olumlu ya da olumsuz etkileyebilmektedir. İşletme sahipleri yönetici 

özelliğini taşımayıp, aldığı kararlar da süreklilik göstermiyorsa bu durum KOBİ’leri 

negatif şekilde etkilemektedir. İşletmelerdeki tüm artı ve eksi yönleri dikkate almakta 

olan, fırsatları değerlendirip gelişim ve değişimlere açık yöneticiler ise işletmeleri 

olumlu anlamda etkileyecektir270.  

4.2.2. Teşebbüs Yeteneği  

KOBİ’ler tarih boyunca ekonomik gelişmeler ve sosyal yapıların gelişmeleri 

bakımından büyük bir öneme sahiptirler. Dolayısıyla gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerin belkemiklerini oluşturmaktadır. Yeni bir işyeri açma fikrinin bireysel verilen 

karar olduğu ve bu kararın alınması sürecinde, kişilerin yenilik ve teşebbüs 

isteklerini ön planda tuttuklarını söylemektedirler. Başarılı girişimcilerin özellikleri, 

risk alabilme, yeniliğe, değişime açık olabilme, pazar işleyişleri, know-how 

bilgilerine, pazarlama ve yönetim yetisine sahip olabilme ve düzenleyicilik şeklinde 

tanımlanmaktadır. 1970’li yıllar küçük ya da orta ölçekli olan işletmeler açısından 

elverişli ortamların olduğu yıllardır. 1980’ler ise yeni girişimler ve ihracat furyalarının 

başladığı yıllardan olmuş aynı zamanda toplum içerisinde özel teşebbüsler 

özendirilmişlerdir. Küçük işletmelerin, ekonomik sistemdeki yeri belirlenirken 

niceliksel özelliğinin yanı sıra niteliksel özelliğinin de etkileri büyüktür. Küçük 

işletmelerdeki önemli üç özellik; bağımsızlığı, teşebbüs nitelikleri ve kişisel 

ilişkileridir271.   

KOBİ, tüm dünyadaki gibi, Türkiye ekonomisinde de sürükleyici ve dinamik 

unsurlardan olup, ülkemizdeki sosyo-ekonomik gelişimi açısından büyük öneme 

sahiptir. KOBİ'ler, çok el emeği ve az sermayeyle çalışan, düşük düzeydeki yönetim 

giderleriyle çalışabilen, ucuz üretimi gerçekleştirebilen iktisadi teşebbüslerdir. Diğer 

ülkelerdeki gibi bu tanımlamalarda da kullanılabilen ölçütler, iktisadi teşebbüslerde 

istihdam edilebilen kişi sayılarıdır272.  

                                                           
270 Ali Kaya, Bilişim ve İletişim Işığında Girişimcilik ve KOBİ Yönetimi, 2. Baskı, Eğitim 

Kitapevi, Konya, 2007, 127-128, s. 127. 
271 Billur M. Akdeniz, “KOBİ’lerin Ekonomik ve Sosyal Yapı İçindeki Yerleri, Destekleyici 

Kurumsal Çevreleri ve Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Yeniden Yapılandırılmaları”, Dumlupınar 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2005, Sayı: 13, 69-90, s. 69. 

272 İlhan Uludağ ve Serin Vildan, Türkiye' de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, İstanbul: İTO 
Yayınları, İstanbul, 1990, Sayı: 25, s. 14. 
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4.2.3. Makine Sayısı  

KOBİ’ler bulundukları sektörler fark etmeksizin orta ve küçük ölçekli 

işletmelerde genel itibariyle teknoloji seviyesi düşük olmakla birlikte makine sayısı 

az olmaktadır273. Makine sayısı özellikle kaliteyi etkileyip, maliyeti belli oranda 

düşürse dahi küresel rekabet alanında dezavantajlar yaratmaktadır. KOBİ’lerdeki en 

çok teknik bilgilerin yetersizliği ve makine sayılarındaki azlık mikro işletmelerde 

görülmektedir. Bununla beraber, geleneksel yapılar ve teknik seviyeler, kaliteli 

ürünlerin yapılmasına engel olmaktadır. Çalışanların nitelikli teknik bilgi yetersizliği, 

takımlarda ve aparatlarda değişim hataları, makine sayısının azalmasına yol 

açabilir274.  

Makinelerin sayıları, işçiler, makine çalışmaları ve üretimlerin faaliyeti için 

yapılmış olan harcama, işletmeler açısından maliyet gideri oluşturmaktadır. 

İşletmelerse bu süreçlerde tam kapasiteli olarak çalışamamaktadır. İşletmelerde 

makinelerin çalışmadıkları süre ise, işletmenin yöneticilerinin insiyatifini ilgilendiren 

konulardandır. Makinelerin çalışamadığı zamanlarda, aşınma ve yıpranmaların 

olmadığı düşünülerek, geçerli sebeplerle çalışılamayan zamanlar oluşabilmektedir. 

Bazen işletmeler içerisinde; elektrik kesintisi, grev, talep eksiklikleri, hammadde ile 

malzemelerin zamanında yetişmemesi gibi sebeplerden dolayı üretimlerde 

aksamalar olabilmektedir. İşletmelerin maliyetleri aşağıya çekilmek istendiğinde, 

kapasiteleri de azaltmayı seçmektedirler. İşletmeler içerisinde kullanılmakta olan 

makinelerin çalıştırılmaları için alınan kararların işletme yönetimlerine ait olduğu 

söylenebilir275. 

İşletmelerde makine sayıları, işletmeler açısından önemli pek çok teknik 

işlevin durumunu ifade edebilmektedir. İşletmenin bünyesinde, makinenin kapasitesi 

gibi farklı kapasite kavramlarıyla da karşılaşılmaktadır. İşletmelerin üretim güçlerinin 

ölçüsü olarak makinelerinin kapasiteleri, hizmet ve mal üretme yetenekleri olarak 

ifade edilebilir. Kapasitenin tanımı ise, geniş anlamları içermektedir. İşletmeler, 

atölyeler, makineler için geçerli olan bu tanımda; insanlar ve diğer pek çok canlı için 

de geçerli olabilmektedir. İşletmelerin sahip oldukları güç, makine sayıları ve 

çalışanların performansıyla doğrudan orantılıdır276.  

                                                           
273 Faruk M. Çatal, ”Bölgesel Kalkınmada Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) Rolü”, Atatürk 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2007, Cilt: 10, Sayı: 2, 333-352, s. 333. 
274 Bayülken ve Kütükoğlu, a.g.e., s. 35. 
275 Suphi Orhan ve Enver Bozdemir, ‘’Üretim İşletmelerinde Atıl Kapasite Maliyetleri, 

Muhasebeleştirilmesi ve Örnek Bir Uygulama’’, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 2009, Cilt: 43, 54-

64, s. 55. 
276 Orhan ve Bozdemir, a.g.e., s. 55. 
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4.3.4. Kişisel İlişkiler  

Hızla artış gösteren rekabete karşı işletmeler, pazarlardaki konumlarını 

korumak ve diğer rakiplerin önüne geçmek için çeşitli stratejilere yönelmektedir. 

Müşterinin işletmeye bağlanması için işletme ve müşteri arasındaki bağlılık ilişkisinin 

kurulması ve müşterinin rakiplere kayması önlenmektedir. İşletmeye, müşterisi ile 

ortaklık ve sadakat ilişkisine dayalı işbirliğini sürdürmek durumunda olan sistemler 

şeklinde bakılması gerekmektedir. Karşılıklı olan bu ilişkide işletme bakımından, 

müşterileri olmadığı takdirde, ürünlerinin veya hizmetinin satışını yapamayacağı 

gerçeği bulunmaktadır. Diğer bir açıdan müşteri de gereksinimlerini en iyi biçimde 

karşılamayı veya satın almış olduğu ürün veya hizmetlerden en üst seviyede 

yararlanmayı istemektedir277.  

Her müşterinin kişisel bakımdan farklı amaçları ve ihtiyaçları bulunmaktadır. 

İşletmeler müşterisinin kişisel farklılıklarını göz önünde bulundurarak gerekli 

pazarlama çabasına girişmektedir. Böylece, müşteriler için kişiye özel olan ürün 

veya hizmetler geliştirilmiş olmaktadır. Bunun yanı sıra, işletmeler müşterilerine özel 

üretimler yaparak, düşük maliyetle amacına daha çok rekabetçi bir algıyla 

ulaşabilmektedir. İşletmeler ve müşterileri arasında bulunan bu dinamik ilişki kitlesel 

şekilde kişiye özel üretim ile ifade edilmektedir. İşletme ve müşteri ilişkisini kişisel 

boyuta taşıma stratejisi, işletmenin müşteriye bakışında gelişmelere neden 

olmaktadır. Böylece, işletmedeki teknolojik araçların türlerinde ve müşterinin ihtiyaç, 

beklenti ve ihtiyaçlara tam cevap alma istekleri değişimden etkilenmekte ve 

yorumlanmaktadır. Müşteri, işletmeden beklentisini elde edemediğinde tatminsizlik 

duymakta ve diğer işletmenin ürün veya hizmetini talep etmeye başlamaktadır. Bu 

durum işletme için telafisi çok güç olan birçok sorunu beraberinde getirmektedir278.  

  

                                                           
277 Berrin Yüksel, “İşletme-Müşteri İlişkilerini Kişisel Boyuta İndirgemede Kitlesel Kişiselleştirme 

(Mass Customization) Stratejisinin Rolü”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1999, 

Sayı: 3, 207-224, s. 207. 
278 Yüksel, a.g.e., s. 208. 
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4.2.5. Personel Sayısı  

İşletmelerin bünyelerinde çalıştırabilmek amacıyla ihtiyaç duydukları 

özelliklere göre adayları bulma süreçleri, işletme bünyesindeki personel sayısını 

ortaya koymaktadır. İşletmelerin de aday bulabilme çabasını etkinleştirmesi, sürecin 

iyi yönetilmesi ve başvuruların arasından en doğru kişinin tercih edilmesi 

gerekmektedir. Personel sayısının personel alma sürecinin, direkt olarak işletmedeki 

personel politikasıyla ilgilisi bulunmaktadır. İşletme, personel seçimi sırasında iç ve 

dış kaynaklar olarak iki çeşit yöntemden yararlanabilir. Böylece iç kaynak 

yönteminde, terfiler ya da transferler yolu kullanılmakta; dış kaynak yönteminde ise, 

işletmedeki personel eksikliği giderilmektedir. İşletmenin işe alımda gerek duyduğu 

uygun personelleri, işletme içerisinde terfi ile ya da dışarı kanaldan işe alım yoluna 

ile alması gerekmektedir279.  

Personel seçimlerinde, işletmelerin kaynak kullanımlarına karar verilmeden 

önce şu yöntemlere dikkat edilmesi gerekmektedir. İlk yöntem, işin analiz sitemiyle 

gerçekleşmektedir. Elemanların hangi işlere alınabileceğini, bu işlerin kişilerden 

neler beklediklerini ve işlerin gereğinin neler olduğunu bu yöntemle belirlemesi 

gerekir. Diğer yöntem ise işlerin analizlerini yapılmasının ardından işleri yapabilecek 

olan personellerin özelliklerinin neler olduklarının belirlenebilmesi gerekmektedir. 

Sürecin böyle ilerlememesi sonucunda işletmeler ve personeller bakımından 

olumsuz durumlarla karşılaşılabilir. Personelin bulunup seçilme işlemlerinin sağlıklı 

bir şekilde olması için çalışmaları yapacak kişilerin bu husustaki eğitimleri ve 

deneyimleri önemlidir. İşletmeler ilk iş görüşmelerinde değerli personelleri 

kaybedebilir veya kazanabilirler. İşleri yapabilecek olan pek çok aday çalışan ile 

görüşmeleri yapacak kişinin de kendi alanında uzman olabilmesi gerekmektedir. 

Dolayısıyla ihtiyaç duyulan işlerin analizi ve işlere alınacak personellerin işlere 

uygun olup olmamasının yanı sıra, iş görüşmesini yapan personellerin de uzman 

olmaları önemlidir280.  

4.2.6. KOBİ’lerin Üretim Kapasiteleri 

KOBİ’lerin üretim kapasiteleri, işletme bünyesindeki bütün üretim etmenlerini, 

belirli zaman diliminde akıl gücü ile meydana getireceği üretim miktarı şeklinde ifade 

etmek gerekmektedir. Teknolojinin hızlı değişmeleri sonucunda, kapasite 

planlamasını ve ölçümünü yapmak çok zorlaşmaktadır. Kapasite planlamasının 

                                                           
279 Havva Çavdar ve Mehmet Çavdar, “ İşletmelerde İş gören Bulma ve Seçme Aşamaları”, 

Deniz Bilimleri ve Mühendislik Dergisi, 2010, Cilt: 6, Sayı: 1, 79-93, s. 81. 
280 Çavdar ve Çavdar, a.g.e., ss. 81-82. 
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yapılmasında belirsizlikler ve değişkenler dikkate alınmakta, çalışmada etkili olan 

faktörlere dikkat edilmesi gerekmektedir. Bununla beraber üretim kapasitesinin 

planlaması ve tahmin işlemlerinin yapılması önem arz etmektedir. İşletme yapısı ve 

mevcut durumun analiz edilmesi, planlamanın doğru yapılması, oluşacak negatif 

durumda işletmeyi güçlendirmektedir281. Sanayi işletmelerinin kapasitelerini 

plânlarken; üretim aşamalarında karşılaşılacak güçlükleri, üretimin faaliyetlerini ve 

taleplerin tahminini pazarlara dönüştürebilme uygulamalarını analiz edebilmeleri 

büyük önem arz etmektedir282. 

4.2.7. KOBİ Sahipliğine İlişkin Nitel Özellikler  

KOBİ ile beraber akla ilk önce girişimcilik ve işletmecilik faaliyetleri 

gelmektedir. Sosyolojik ve teknolojik gelişmelerle beraber işletme bilimi içerisinde, 

girişimcilik önem kazanmıştır. Üretim yapmak için ihtiyaç duyulan; sermaye, emek, 

girişimci ve hammadde faktörleri olmaktadır. Bu faktörlere enerjinin ve teknolojinin 

de eklenmesi ile net bir tanım yapılabilir. Böylece girişimcilik; farklı düşünmek, 

tahmin, fırsatçılık ve risk kavramlarının bütününü ifade etmektedir. Bunun yanı sıra, 

teknolojik gelişme, işletmeye farklı olanaklar sunmaktadır.283. Küçük işletmelerdeki 

önemli olan üç özellik; kişisel ilişkiler, teşebbüs nitelikleri ve bağımsızlıktır. Daha az 

yatırımlarla daha fazla ürün çeşitliği sağlayan KOBİ’ler, düşük yatırım maliyetiyle 

istihdamı oluşturup, sanayi işletmelerinde destekleyici ve tamamlayıcı 

olabilmektedir284.  

4.2.8. Satış Hasılatı / Mali Bilanço ve Katma Değer  

08.01.1985 tarihli ve 3143 sayılı “Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Teşkilat ve 

Görevleri Hakkında Kanun”la küçük ve orta büyüklükte işletmelerin tanımına, yönelik 

esaslar; mali bilançonun tutarları, net satış hasılatı, ve çalışan sayısı dikkate alınmış 

18.11.2005 Tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir285. 

                                                           
281 Zeki Atıl Bulut, “İşletmeler Açısından Kapasite Planlaması ve Kapasite Planlamasına Etki 

Eden Faktörler”, Mevzuat Dergisi, 2004, Sayı: 80, 56-87, s. 68. 
282 Bulut, a.g.e., s. 16. 
283 Recep Baki Deniz, “İşletmeden Tüketiciye İnternette Satış Faaliyetleri”, Abant İzzet Baysal 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2003, Cilt: 6, Sayı: 6, 72-90.  s. 71. 
284 Oktay Alpugan, Küçük İşletmeler Kavramı Kurulusu ve Yönetimi, Der Yayınları, İstanbul, 

(Tr), 1994, s. 88. 
285 Yusuf Demır ve H. Başar Önem, “KOBİ’lerin Finansal Risk Algı Düzeyine Yönelik Bir 

Araştırma: Isparta-Burdur İlleri Örneği”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2012, Cilt: 8, 
Sayı: 16, 23-39, s. 25. 
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Rekabet koşulları; işletmenin stratejik finansal kararlar almasında, etkili satış 

gelirini öne çıkarmaktadır. İşletmelerin bünyelerine değer katmaları bu alanlarda 

uygulanmaktadır. İşletme yatırımcılarının ve sahiplerinin, işletmelere yatırım 

yapmaları, böylece işletmelerinin piyasa değerlerini maksimize etmelerini 

sağlamaktadır. Gerçekleştirilen bu faaliyetlerden ötürü işletme sahibinin, yapılan 

yatırım tutarını ve sermaye gelişimini belirli dönemlerde izlemesi gerekmektedir. 

Yönetimin değere dayandırılması nedeniyle, işletmenin ekonomik kazancı ve 

hissedarın kazancı gibi konular üstünde durulmaktadır. Böylece, durumların kontrol 

edilmesi için de işletmelerin ekonomik katma değerlerinin incelenmesi önem 

taşımaktadır. İşletmenin esas amacı kar elde etmek olduğundan ötürü satış 

hasılatlarının yükselmesi beklenmektedir286.  

4.2.9. KOBİ'lerin Örgütsel Yapılarına Yönelik Nitel Özellikler  

KOBİ’lerin içinde çok az işletmenin doğrudan ihracat yaptığı bilinmektedir. 

KOBİ’ler içerisinde ihracatı kısıtlamakta olan, rekabeti zorlaştıran, mikro ve makro 

seviyede çok fazla faktör yer almaktadır. KOBİ'lerin örgütsel yapılarına dair nitel 

özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz287; 

1. Yönetsel alan özellikleri, 

2. Yapısal alan özellikleri, 

3. Finansal alan özellikleri şeklinde belirlenebilir.  

Küçük işletmelerde, ekonomide niceliksel özelliklerin yanında niteliksel 

özellikler de etkili olmaktadır. Küçük işletmelerde; bağımsız olmanın, teşebbüs 

niteliklerinin ve kişisel ilişkilerin önemi bulunmaktadır. Küçük işletme bu özellikleri 

sayesinde büyük işletmeden ayrılmaktadır. KOBİ’ler ülkelerinin ekonomilerine birçok 

avantajla birlikte katma değerler de sağlamaktadır. KOBİ’lerin avantajları ise şu 

şekilde sıralanmaktadır288: 

1. Düşük sermayeyle daha fazla ürün ve üretim çeşitliliği sağlamaktadır. 

2. Düşük yatırımların maliyetleriyle istihdamlar yaratmaktadır. 

3. Ekonomilerdeki dalgalanmalardan daha az etkilenmektedir. 

4. Taleplerin değişkenliklerine yönelik uyum gösterebilmektedir. 

                                                           
286 Yılmaz Akyüz, “Ekonomik Katma Değer (EVA) ve Pazar Katma Değer (MVA) Analizi: 

İMKB’DE İşlem Gören Seramik İşletmelerinde Bir Uygulama”, Süleyman Demirel Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2013, Cilt: 18, 339-356, s. 339. 

287 Bayülken ve Kütükoğlu, a.g.e., s. 41. 
288 M. Billur Akdeniz, “KOBİ’lerin Ekonomik ve Sosyal Yapı İçindeki Yerleri, Destekleyici 

Kurumsal Çevreleri ve Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Yeniden Yapılandırılmaları”, https:// birimler 
.dpu.edu.tr/app/views/panel/ckfinder/userfiles/17/files/DERG_/13/69-90.pdf (Erişim Tarihi: 19.02.2019). 
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5. Ticari faaliyetlerini sürdürdükleri bölgelerin kalkınmalarına katkı 

sağlayabilmektedir. 

6. Teknolojik alandaki yeniliklere yatkınlık göstermektedirler. 

7. Gelir dağılımlarında denge kriteri olarak bulunmaktadır. 

8. Büyük ölçekli sanayiler içinde, işletmelerinin çözüm bulucuları ve 

tedarikçileri olarak bulunmaktadırlar. 

4.3. KOBİ’LERİN SINIFLANDIRILMASI  

Bütün ekonomilerde temel dinamik olmalarına rağmen KOBİ’ler dünyada fikir 

birliğini sağlamış küçük ve orta büyüklükte olan işletmelerin tanımını ifade 

etmektedir. KOBİ’ler personel sayıları, satış hacimleri, sabit sermayeler ve makine 

parkları değil, kullanılan enerji miktarı, kurulu kapasite seviyesi, katma değeri gibi 

ölçülen özellikler bakımından da farklık göstermektedir. Bu kısımda; Kobilerin 

fonksiyonları ve çalışan sayısı bakımından sınıflandırılması yanında KOBİ’ler için 

kullanılan kriterler ele alınacaktır.  

4.3.1. Fonksiyonları Bakımından Sınıflandırılması  

Büyük işletmelerin, küçük işletmelere nazaran avantaj sağlayabilecek üç 

özelliği bulunmaktadır. İlk özellik bağımsız olması, ikinci özelliği girişim nitelikleri, 

üçüncü özellikse kişisel ilişkiler denilebilir. Büyük işletmelerdeki yönetimle 

KOBİ’lerdeki yönetim birbirinden farklı olmaktadır 289. KOBİ’lerin değişebilen müşteri 

gereksinimine hızlıca cevap verebilen esnek yapıya sahip olması sebebiyle, büyük 

işletmelerde yerine getirilemeyen fonksiyonları gerçekleştirebilmektedirler290. 

4.3.2. Çalışan Sayısı Bakımından Sınıflandırılması 

Günümüzdeki KOBİ’ler arasındaki sınıflandırılmada en çok kullanılan nicelsel 

ölçüt; istihdam edilmiş olan kişi sayılarıdır291. Ekonomi işletmeleri için birden fazla 

tanım bulunmakta iken, yayınlanmış olan bir kararla bu tanımlar bir tek tanıma 

indirilir. Yönetmelik, 25997 sayıdaki Resmi Gazetede 18.11.2005 tarihli 2005 / 9617 

kararla yayınlanmıştır. KOBİ’ler mikro işletmeler, küçük işletmeler ve orta büyüklükte 

işletmeler şeklinde sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmalara göre292; 

                                                           
289 Alı Kaya, Bilişim ve İletişim Işığında Girişimcilik ve KOBİ Yönetimi, Eğitim Kitapevi, 2. Baskı, 

Konya, 2007, 127-128, s. 127. 
290 Edip Örücü ve Recep Kılıç, Abdullah Savaş, ”KOBİ’lerde İnovasyon Stratejileri ve İnovasyon 

Yapmayı Etkileyen Faktörler: Bir Uygulama”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2011, Cilt: 12, Sayı: 1, 58-
73, s. 58. 

291 Taner Müftüoğlu ve Tülin Durukan, Girişimcilik ve KOBİ’ ler, Barış Yayınları, Ankara, 2004, 
s. 109. 

292 Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında 
Yönetmelik, 2005. Resmi Gazete Sayı: 25997, Karar Sayı: 2005 / 9617. 



109 
   

 
1. Mikro işletme; yıllık 10 kişiden az çalışan istihdamı ve yıllık olarak mali 

bilanço veya net satış gelirinin 1 milyon TL´yi aşmamış olan işletmelerdir. 

2. Küçük işletmeler; yıllık 50 kişiden az çalışan istihdamı ve yıllık olarak mali 

bilanço veya net satış gelirinin 5 milyon TL´yi aşmamış olan işletmelerdir.  

3. Orta büyüklükteki işletmeler; yıllık 250 kişiden az çalışan istihdamı ve yıllık 

olarak mali bilanço veya net satış gelirinin 25 milyon TL´yi aşmamış olan işletmeler 

şeklinde belirlenmiştir. 

KOBİ’lerin faaliyetleri, politika ve kaynakları etrafında sermaye büyüklükleri 

ciro ve işçi sayıları gibi belirleyici unsurların biri veya birkaçı kullanılarak belirlenir293. 

KOBİ’lerin gelişen veya gelişmekte olan ekonomiler içinde zamanla önemi artan, 

değişebilen ekonomik koşullarla birlikte, fırsatlar olabildiği gibi çalıştırılan işçilerin 

sayısı, sermaye ve ciro sorunlarıyla da karşı karşıya kalabilmektedir294.  

4.3.3. KOBİ’lerin Beceriler Açısından Sınıflandırılması  

Aktarılabilir nitelikteki Ar-Ge becerileri; örgütsel beceriler, iletişim becerileri, 

araştırma yetkinlikleri, girişim becerileri, ilişki becerileri, bilişsel beceriler şeklinde 

sınıflandırılabilir295. KOBİ’lerin az sermaye kullanımları yanı sıra daha fazla el 

emeğiyle çalışabilen, hızlı karar verebilme yeteneği olan, düşük düzeylerde yönetim 

gideri ile çalışabilen iktisadi teşebbüslerin tamamı şeklinde ifade edilebilmektedir296.  

4.3.4. KOBİ’lerin Kaynak Kullanımı Açısından Sınıflandırılması  

Verilen kredinin miktar yetersizliği, yüksek faizler, vade süreleri ve kötü 

teminat koşulları gibi sebeplerle KOBİ’ler bankadan yeterli krediyi 

sağlayamamaktadır297. Orta ve küçük boy ölçekli işletmelerde, kredi ile finansmanda 

en fazla teminat gösterememe sorunlarıyla karşılaşmakta ve de kısa vadeli finans 

ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurdukları kredi kuruluşunun, kredi verilebilmesi 

amacıyla istediği kefaleti veya ipoteği karşılayamamaktadırlar Yüksek kredilerin 

maliyetlerini karşılayabilmekte zorluk çekebilir ve ürün maliyetini yansıtamayabilir. 

                                                           
293 Abdulkadir Bılen ve Hasan Solmaz, “KOBİ’ lerin Karşılaştıkları Yapısal Sorunlar ve Çözüm 

Önerileri (Diyarbakır Örneği)”, Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2014, 
Cilt: 4, Sayı: 7, 60-79, s. 60. 

294 Bilen ve Solmaz, a.g.e., ss. 74-75. 
295 Banger ve Çalışır, a.g.e., s. 27. 
296 Yusuf Demir ve Başar Önem, “KOBİ’lerin Finansal Risk Algı Düzeyine Yönelik Bir Araştırma: 

Isparta-Burdur İlleri Örneği”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 2012, Cilt: 8, Sayı: 16, 

23-39, s. 24. 
297 Şimşek, a.g.e., s. 20. 
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KOBİ’lere getirilen tatmin edici yatırım teşvikinin olmaması, finansman seçeneklerini 

kısıtlayabilmektedir298.  

4.4. KOBİ’LERİN KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR  

KOBİ’lerin karşılaştığı sorunlar; nitelikli personelin bulunamaması, yönetici ve 

yönetim sorunları, personel ve yöneticinin eğitim alanındaki sorunları, uzmanlaşma, 

işletme sahibinin teknik köken taşıması, teknik ve idari danışmanlık,  enformasyon 

eksikliğinin bulunması, rehberlik hizmetlerinin yoksunluğun olması, örgütlenme ve 

örgüt sorunları olarak sıralanmaktadır.  

4.4.1. Yönetim Sorunları  

Yöneticilerin sorunları; KOBİ’lerdeki işletmenin sahibi aynı zamanda girişimci 

ve yönetici olabilmektedir. İşletmenin sahibi açısından; işiyle bağ kurabilmesi, 

özdeşleşmesi için iyi olsa bile, her işletmenin sahibi yöneticilik veya girişimcilik 

özelliklerini taşıyamayacağı göz önüne alındığında bir olumsuzluk olarak meydana 

gelmektedir. KOBİ sahibi bunun yanında üst yönetici pozisyonunda olmaları ile 

bağlantılı olacak şekilde, işletme fonksiyonlarında belirgin şekilde ayrılma 

görülmemektedir. Bu yüzden; pazarlama, finansman, üretim ve personel faaliyetleri 

genelde işletme yöneticisi veya sahibinin şahsi yetenekler, bilgi ve eğitimiyle orantılı 

olacak şekilde sınırlı kapasiteyle yürütülmek zorunda kalınabilmektedir299.  

Çoğunlukla müteşebbislik, girişimcilik veya iş adamı olarak paraya ulaşmak eş 

anlamlı kullanılabilmektedir. Girişimcilik amacına ulaşmada; paraya sahip olmak 

yeterli ve gerekli tek şart olarak görülmektedir. İşletmeyi kurabilme amacıyla 

gereken maddi şartların sahibi olan birey, kendini girişimci pozisyonunda görmekte, 

bir yatırım içine girmekte, yatırımlarının da çoğu başarısızlık ile sonuçlanmaktadır300.  

Girişimci ve yönetici arasındaki farkları bilmeyen KOBİ’lerin yöneticileri; 

yöneticiyi, işletme başarısındaki insan olarak tanımlar ve kendilerini tam birer 

yönetici pozisyonunda görmektedir. KOBİ yöneticisi; bilimsel tahminin yöntemlerini 

bilmeli, yetenekli ve zeki olmalıdır. KOBİ’lerin işletme sahipleri, yöneticilik ve 

girişimcilik konularında kendisini yetiştirmeli ya da girişimcilik özelliğine sahip 

                                                           
298 Demir ve Önem, a.g.e., s. 26. 
299 Kemalettin Conkar, Kalkınmanın Gerçekleştirilmesinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin 

Önemi ve Sözkonusu İşletmelerin Büyük İşletmelere Dönüştürülmesine Yönelik Bazı Kamusal 
Destekler, Anadolu Üniversitesi Afyon iktisadi idari Bilimler Fakültesi Yıllığı, 1990, 48-49, s. 51. 

300 Tamer Müftüoğlu, Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler; Sorunlar ve Öneriler, 3. 
Baskı, Desen Ofset A.Ş, Ankara, 1993, s. 175. 
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bireylerle, işletme kurabilmek için imkân tanınmalıdır. Tüm KOBİ’lerin yöneticileri; bu 

şekilde yönetme yeteneği sahibi olamamaktadır301.  

KOBİ’lerde, işletme sahibinin ölümünden sonra, aile bireylerinin işletmeyle ilgili 

konulardaki ilgisizliği veya yetersizliği de önemli sorunlara neden olmaktadır. 

KOBİ’lerin aile işletmesi niteliği göz ardı edilmemeli ve zamanı geldiğinde 

kurumsallaşmaya gidilmelidir. Müteşebbisler işletmelerinde faaliyetleri yürütürken 

başarılı olabilmek ve büyüyebilmek için sadece kendi görüş, yetenek, çaba ve 

eğitimlerinin yetersiz olduğunu fark edebilmektedirler302. 

4.4.2. Üretim Sorunları  

Üretim teknolojisi yeniliklerden yararlanamamak: Bilgi işleme teknolojisinin 

üretim, dağıtım ve yönetim alanlarındaki etkinliğini arttırması, işletmede yeni olarak 

örgütsel düzenlemeye gidilmesini ve de değişen tüketici talebi karşısında üretim 

sisteminin daha esneyen bir yapıya kavuşturulmasını sağlamaktadır. Üretim 

teknolojisi ve yönetimindeki bilgi eksikliğinin sebep olduğu sorunlardaki 

çözümlenememe; yüksek maliyetin, kalitesiz üretimin, işgücü, hammadde, tezgâh 

kapasitesi, makine israfının daha fazla artmasına neden olmaktadır303. 

KOBİ’ler getirilen yeniliklere uyumlu olmak ve teknoloji için planlama yaparken 

esneklik ihtiyacı duyabilmektedir. Yenilikler için takip edilebilecek finansal ve teknik 

olanaklara ihtiyaç duyulmaktadır. KOBİ’lerin verimlilik artırabilmek amacıyla; yeni 

üretimlerde, teknolojiden yaralanmaları gerekmektedir. Üretim kapasitesindeki 

yetersizlik; KOBİ’lerindeki bir kesimin tam kapasiteyle çalışamamalarıdır. Tam 

kapasiteyle çalışamamalarıyla alakalı; sıralanabilecek birçok sebep vardır. 

KOBİ’lerde bazı zamanlar sınırlı pazara çalışmaları nedeniyle ellerindeki makine atıl 

halde kalmakta ve kullanılamamaktadır. Atıl kapasite çalışmasının diğer nedeni de 

hammadde yetersizliğidir. Küçük işletmeler girdilerde büyük oranda yerli üreticiden 

sağlamaktadır. Orta işletmelerin arasında, dışa bağımlı girdilere sahip olan işletme 

sayısı, küçük işletmelere kıyasla daha fazladır304. 

Finansal kaynaktaki yetersizlikte ilave edilmesi gerekenler vardır. 

Standardizasyon ve kalite sorunlarında: KOBİ kısaltması ile tanımlayabileceğimiz 

                                                           
301 Müftüoğlu, a.g.e., s. 176. 
302 Eyüp Aktepe, İşletmecilik Bilgileri, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 1998, s. 33. 
303 Güngör Turan ve M. Faysal Gökalp, “Türkiye’ de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde 

Teknoloji Sorunu ve Çözüm Önerileri”, Dünya Gazetesi, 21 Kasım 1993, s. 8. 
304 Canan Çetin, Yeniden Yapılanma, Girişimcilik, Küçük ve Orta Boy İşletmeler ve 

Bunların Özendirilmesi, Der yayınları, İstanbul, 1996, s. 52. 
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işletmelerde, özellikle yıllardır faaliyet içindekiler, geleneksel yapılarıyla günümüz 

şartlarına uyumda, zorluk yaşayabilmektedir. Gelişen ve değişen ekonomik 

şartlarsa, global duruma gelen ekonomik hayatta, firmaların standardizasyon ve 

kaliteye daha çok uyum sağlamasını zorunlu duruma getirmektedir. Kalite 

sistemleriyle ilgili belgelendirme ve uygulama faaliyetleri, günümüz şartlarında birçok 

işletmenin öncelik verdiği durum haline gelmektedir. Kalite sistemlerini uygulamada; 

iç yönetimdeki süreçlerin karmaşıklığı azaltılır ve yönetimin etkinliği arttırılır. İşletme 

içindeki dirençte, yönetim maliyetini ve çatışmayı artırma ihtimali bulunmaktadır305. 

Kalite sisteminin uygulanması; örgüt yapıları, insan kaynaklarının yönetimi, 

çalışanların anlayışı ve örgütün kültürü gibi iç süreçlerle tedarikçi ve müşteriler gibi 

çevresel unsurlarla ortaya çıkan kültür sinerjisini oluşturmakta, işletmelere pozitif 

yansımaları olabilmektedir. İşletmeler, kurumun imajı güçlendirmeyi ve maliyette 

tasarrufu sağlamayı motive eden unsurların yanında dış baskıdan da 

kaynaklanabilen itici güç ile kalite sistemi belgesini almaya yönelmektedir. Kalite 

sistemini belgelendirmede, yönetmeliklerdeki mali destek yoksunluğu ve belirsizlikler 

gibi sebeplerden engeller yaşanabilmektedir306. 

4.4.3. Pazarlama Sorunları  

KOBİ’lerdeki pazarlama sorunu, üretim sorunundan ayrı düşünmemelidir. 

Ürünü üretirken belirli standarda sahip olunması bekleniyor ise, o ürünün 

pazarlamasında da belirlenen standartlara uygun olup-olmadığına bakılmalıdır307. 

Pazarlama, üretimi yapılan malların, satış için sunulması faaliyetlerinden olduğu için, 

KOBİ’lerin üretim ve pazarlama sorunları ile iç içedir. Ülke sınırlarının içinde üretim 

faaliyeti gösteren KOBİ’ler, diğer ülkelerin ürünleri ile pazarın sınırlarını 

genişletebilmek veya rekabet edebilmek durumunda kalabilmektedir. Ülke içerisinde 

üretim yapabilen işletmeler, ülkenin dışında olan pazar şartlarının uygun olması 

yada olmaması, işletme içinde atıl kapasiteyle ortaya çıkma, rekabet artışı, pazarın 

dar oluşu gibi hususlar değerlendirilip dış pazara açılmak istenebilmektedir308. 

                                                           
305 Çetin, a.g.e., s. 54, 
306 Sai X. Zeng, Shı J. Jonathan and G.X. Lou, “A Synergetic Model for Implementing an 

Integrated Management System: An Empirical Study in China”, Journal of Cleaner Production, 2007, 
Volume: 15, No: 18, 1760-1767, s. 1760. 

307 Oktay Alpugan, Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Finansal Yapısı, Finansal 
Sorunları, KOSGEB Yayınları, Ankara, 1993, s. 58. 

308 Kasım Kocak vd., Prediction of Monthly Flows by Using Chaotic Approach, In: 
International Congress on River Basin Management, 2007, p. 22. 
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KOBİ’lerde büyük işletmeler ile rekabet etme avantajları yanında bazı 

dezavantajlı durumlar da olmaktadır. Dezavantajlar309;  

1. Genel yönetimdeki yetersizlik: İşlenen politikalar ve emirler üst yönetimin alt 

çalışanlara gelinceye kadarki gerçek amacını ve değerini kaybetmektedir. 

2. Uzmanlaşan finansman ekibi yoksunluğu. 

3. Finansal planlama ile sermaye yetersizliği karşı karşıya kalmaktadır. Sabit 

maliyeti çok fazla olduğundan üretilen hizmet ve malların talebi azalmaya 

başladığında; üretimi kısıtlama, maliyet giderini azaltma seçenekleri 

bulunmamaktadır. Yüksek maliyet ve satışların kötü olmasına rağmen üretim 

faaliyetine devam etme zorunluluğu taşınmaktadır. 

4. Üretilen hizmet ve malların fazla oranda rakip işletmeler tarafından 

pazarlamasının yapılması sonucunda, dağıtım ve pazarlamada sorunlar ile 

karşılaşılabilmektedir. 

5. Satış sonrasında; müşterilere hizmet verilmemesinin sonucu olarak 

görülen, müşteri kayıplarının olması. 

6. Küçük işletmelerin kurumsal pazarlama sistemi kuruluşunun olmayışı 

sonucunda görülen sorunlar. 

7. Küçük işletmelerde rekabet gücü arttıracak ve işbirliği haline dayalı sistemin 

olmayışı.  

Pazarlama yönetimindeki yetersizlik, pazarlama planlamasında karşılaşılan 

sorunlar, rakip firmalardaki pazarlama metotlarına karşı uygulamalar, pazarlama 

stratejisinin olmayışı ve bazı işletmelerde yapılan çalışmaların özellikleri dolayısıyla 

KOBİ olarak kalınmaktadır. Bazı işletmeler için de KOBİ olarak kalmak istenen bir 

durumdur. Piyasanın ekonomisi, gücü ve dinamik yapısının, sistemde olan 

KOBİ’lerin güçleriyle ve varlıklarıyla yakından ilişkilidir310. 

İşletme, dış pazara giriş stratejisini belirlemede sorun yaşayabilmektedir. Dış 

pazara giriş stratejisi, işletme kaynakları üzerinde olan kaynak maliyeti ve kontrol 

derecesine göre çeşitlilik gösterebilmektedir. Kaynaklarında yetersizlik bulunan 

küçük işletmeler; yabancı pazara girebilmek için çeşitli stratejiler geliştirmelidir.  

  

                                                           
309 Mahmut Tekin, Hayallerin Gerçeğe Dönüşü Girişimcilik, Günay Ofset, Konya, 2005, s. 

342. 
310 Tekin, a.g.e., s. 342. 
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KOBİ’lerde pazarlama işleviyle alakalı özellikler aşağıda sıralanmaktadır311;  

1. KOBİ’ler düzenli olarak pazarlama araştırmaları yapamamaktadır.  

2. KOBİ’ler pazarlamada uzman şahısların istihdam edilebileceği farklı bir 

pazarlama alanı bulundurmamaktadır. Fazla gelişmemiş pazarlama anlayışından 

kaynaklanmaktadır.  

3. Genel anlamda KOBİ’ler ihraç yapacak pazarlara kapalıdırlar ve 

işletmelerin ihraç pazarlarına girmeleri çok zor olmaktadır.  

4. KOBİ’ler pazarlamadaki araçlardan yeterince yararlanamamaktadır.  

5. Büyük işletmelerde kitle üretimi avantajlarından yararlanılırken; KOBİ’ler 

bundan yararlanamamaktadır.  

6. KOBİ’ler genelde ürünlerinin pazarlanma sırasında karmaşık ve pahalı olan 

satış örgütü ve satış kanalı kullanamamaktadır.  

7. KOBİ’ler genellikle yerel pazara hitap etmektedir.  

8. KOBİ’lerde sınırlı pazar payı bulunmaktadır.  

KOBİ’lerin ülkenin dışında olan pazarlar ile ilgili önemli sorunlarından birisi, 

yabancı pazarla ilgili deneyim ve bilgi eksiklikleridir. Kapasitenin yetersizliği, yoğun 

olan rekabet ortamı, fazla olan ulaşım maliyeti, finansmandaki problem ve uygun 

dağıtım için kanalların bulunamaması gibi bazı sorunlarla karşılaşan KOBİ’ler 

genelde yerel olan temsilcileri aracılığıyla yapılan ihracatla uluslararası faaliyetlere 

başlayabilmektedir. Yeterli kaynağı bulunan işletmelerse yabancı ülkelerde 

doğrudan yatırım faaliyeti sürdürmeyi tercih edebilmektedir. Kontrolü elinde 

bulundurmaktadır. KOBİ’lerde yabancı pazara girebilmek amacıyla kullanabilecekleri 

stratejiler; ticari alandaki fuarlara katılım gösterme, yabancı ülkelerdeki yerel 

işletmelerle ortak girişimde bulunma, stratejik işbirliği oluşturma, elektronik ticarete 

başlama veya doğrudan ihracatta bulunmak şeklinde sıralanmaktadır. Dış pazara 

açılmada yaşanan sorunlar; işletmenin uluslararası pazara girmesi veya olan 

pazarını genişletmesine engel olan birçok işlevsel, yapısal ve yönetimsel 

kısıtlamaları içermektedir. Bunları; dış ve iç sorunlar olarak ikiye ayırmamız 

mümkündür. İç sorunlar; işletmelere özgü ve organizasyondan veya işletmelerin 

ihracat pazarlaması tutumlarından ortaya çıkabilmektedir. Dış sorunlarsa; işletmenin 

içinde bulunulan çevre koşullarından etkilenmesiyle oluşmaktadır312. 

4.4.4. Finansman Sorunları  

Ülkemizde KOBİ’lerin karşılaştıkları önemli sorunlardan biri, finansman ve 

kredi sorunudur. Sorunun temel alanında kar etme marjı düşük seviyede olan 

KOBİ’lerde; yatırım ve işletme sermayeleri oluşturmada uzman olmuş bankaların, 

yetersiz olması ve mevcut olan kaynaklarının da gereksinime cevap vermemesidir. 

                                                           
311 Müftüoğlu, a.g.e., ss. 176-177. 
312 Dilber Ulaş, “KOBİ’lerin Yabancı Pazarlara Açılmada Kullandıkları Stratejiler”, Gazi 

Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 2004, Cilt: 6, Sayı: 3, s. 181. 
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Kaynaklardan yararlanamayan sanayi alanındaki kişi, genel bankaların kredilerine 

ve sistemlerine başvurma mecburiyetinde kalabilmektedir. Sistemde oluşan bazı 

bürokratik uygulamaların; ödeyemeyeceği seviyede yüksek faizlerinin ödeme 

koşulları ve oranlarıyla karşılaşılabilmektedir313. 

Finansman sorunlarının başında KOBİ’lerin öz sermaye yapısı da 

bulunabilmektedir. Finans kuruluşlarında KOBİ’lere yaklaşım, genel piyasadaki 

şartlar gibi konular da etkili olabilmektedir. Firma faaliyetlerinde finansal sorunlar 

sebebiyle son verilme durumu genel anlamda likidite sıkıntısı sebebiyle meydana 

gelebilmektedir. Net işletme sermayesi; likiditenin en önemli göstergelerinden biridir. 

KOBİ’lerde finansman sorunlar, işletme sermayeleri ve girişimci kredileri ihtiyaçları 

olarak ikiye ayrılabilmektedir. İşletme sermayelerine olan gereksinimleri karşılamak 

amacıyla, kendisinin sınırlı kaynağı dışında müracaat edecekleri tek alan, bankacılık 

sistemidir. Bankacılık sistemi yanında girişimciye risk sermayedarları denilen 

yatırımcılardan sağlanan finansal destekler de finansman sorunlarının çözümlerine 

katkı sağlanabilmektedir314. 

Ülkemizdeki KOBİ’lerde yaşanan finansman sorunlarının dört nedeni 

bulunmaktadır315;  

1. Teşvik politikalarında yetersizlik, 

2. Ekonomik sorunlardan oluşan istikrarsızlık, 

3. Bankacılık sisteminde yapısal sorunlar, 

4. KOBİ’lerde kendi yapıları kaynaklı sorunlar. 

4.4.5. Sermaye ve Kredi Sağlamada Yaşanan Sorunlar  

KOBİ’ler genelde kuruluş sırasında yetersiz öz sermayeyle kurulduklarından, 

alınan risk payları yüksek ticari kredileriyle, finansman ihtiyacını 

karşılayabilmektedir. Yeterli sermayesi olmayan orta ve küçük ölçekli işletmelerde 

finansman anlamında önemli sorun olan; kredi sağlarken, karşılaşılan sorunlardır. 

Krediyi sağlarken karşılaşılan sorunlar aşağıdaki gibidir316;  

1. Kredi sağlarken oluşan teminat sorunları, 

2. Kredi miktarlarıyla ilgili oluşan sorunlar, 

3. Kredi maliyetiyle ilgili oluşan sorunlar, 

                                                           
313 Tahir Akgemci, KOBİ’lerin Temel Sorunları ve Sağlanan Destekler, KOSGEB Yayınları 

2001, Ankara, s. 32. 
314 Hakkı İ. Nakilcioğlu, “İnternette Risk Sermayesi Kavramı”, Afyon Kocatepe Üniversitesi 

İ.İ.B.F. Dergisi, 2001, Cilt: 2, Sayı: 12, s. 76. 
315 Güler Aras, KOBİ’lerin Sermaye Piyasası Yoluyla Fon Sağlama Olanakları: Tezgahüstü 

Piyasalar ve Risk Sermayesi Finansman Modeli, Orta Anadolu Kongresi: KOBİ’lerin Finansman ve 
Pazarlama Sorunları, 2001, s. 18. 

316 Girish Aras, “Superiority, noninferiority, equivalence, and bioequivalence—revisited”, Drug 
Information Journal, 2001, Volume: 35, No: 4, 1157-1164, s. 1157. 
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4. Kredi vadesiyle ilgili oluşan sorunlar, 

5. Kredide ödemesiz süresiyle ilgili sorunlar gibi sıralanabilmektedir.  

KOBİ’lerin ya kuruluş sırasında ya da faaliyetlerine devamlılığı döneminde; 

kaynak sağlamada ortaya çıkabilen, finansman sorunları çözmek için öz kaynakta 

yetersizlik olabilmesi durumunda başvurulan seçenek, banka kredileri olmaktadır. 

Düşük sermayelerle başlayan girişimler; devamlı büyüyen sıkıntılarla devam 

edebilmekte, devamlı artan girdilerin fiyatlarının maliyeti yükseltmesine karşın, 

fiyatlarına yansıtılamayan KOBİ’lerin, yeterli olmayan öz sermayeleri zamanla 

eriyebilmektedir. KOBİ’lerin aynı olan özelliklerinden, öz kaynağın yetersizliği; 

öncelikle konjonktürle dalgalanmaların olduğu dönemde hissedilebilmektedir. 

KOBİ’lerin sermaye zayıflığı önce işletme kuruluşunda ortaya çıkabilmekte ve çoğu 

KOBİ açısından süreklilik kazanıldığından, işletmedeki daha sonra gerçekleşen 

faaliyetlerin tümünü etkileyebilmektedir317. 

Dış kaynaktan fon bulma zorunda kalan iş yerlerinin; kaynak sağlamakta da 

karşılaştıkları problemlerin başında, kredi bulabilme imkânlarının yeterli olmaması 

gelmektedir. Problem, dış kaynak bulunmasında yaşanan güçlüklerle birleştiğinde, 

daha yeni yatırım çeşitlerinin doğmasını, yüksek teknolojinin sağlanmasını 

engelleyebilmektedir. Benzeri sorunlar sebebiyle KOBİ’nin çoğunluğu krediyi 

kullanmaktansa, işletmelerinin karını tercih edebilmektedir318. 

KOBİ’lerde finansal durumlar sebebiyle yeni ürünler veya olan ürünleri 

geliştirme, maliyetleri düşürme veya kaliteyi arttırma çalışmalarında kaynak 

ayırılamamaktadır. Yaşanılan bu tür sorunlar; üretimde, iş yerini ya sıkıntı içine 

sokmakta ya da yaşanılan sıkıntıları arttırmaktadır. Finans sorunları, KOBİ’leri içsel 

sıkıntılar yönünden önemli derecede etkilemektedir. İş yerleri kuruluş zamanlarından 

itibaren finans sorunlarıyla karşılaşabilmektedir. Çok fazla işletme, kuruluş 

aşamalarında teşvik imkanına sahip olan KOBİ’lerden teşvik alamamaktadır. 

Bundan dolayı pek çok işletme finansal kiralamada geleneksel yapıları ve bilgi 

eksikleri sebebiyle geri kalabilmektedir319.  

                                                           
317 Nevin Yörük, ‘’KOBİ’lerin Finansman ve Pazarlama Sorunları’’ KOBİ’lerin Kredi Yolu ile 

Finansmanda Karşılaştıkları Sorunlar ve Tokat İlinde Bir Uygulama, I. Orta Anadolu Kongresi, 2001, 
s. 48. 

318 Birgül Sarıkaya, KOBİ’lerin Türkiye Ekonomisindeki Yeri, İzmir Ticaret Odası Yayınları, 
No: 20, İzmir, 1995, s. 52. 

319 Fehim Bakırcı ve İsmail Şentürk, “KOBİ’lerin İç ve Dış Piyasalara Açılamama Sebepleri: FCM 
Tekniği İle Tokat Analizi”, 5. Orta Anadolu İşletmecilik Kongresi, 2006, s. 6. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

AR-GE VE İNOVASYON FAALİYETLERİNİN BÜYÜME İLE İLİŞKİSİ: KOBİ’LER 

ÜZERİNE BİR İNCELEME  

5.1. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Araştırma yöntemi kapsamında; araştırmanın amacına, önemine, kapsamına, 

problemine, modeline, sınırlılıklarına, evreni ve örneklem büyüklüğüne, 

varsayımlarına, hipotezlerine, veri toplama tekniğine, verilerin analizine ve bulgulara 

değinilecektir. 

5.1.1. Araştırmanın Temel Amacı 

Araştırmanın temel amacı, gelişmekte olan ekonomilerin büyümesinde 

inovasyon ve Ar-Ge’nin ne türden bir kilit bir rol oynadığını ve mikro ekonomik 

düzeyde da KOBİ’lerin üzerindeki etkilerini açıklamaktır. 

5.1.2. Araştırmanın Önemi  

İşletmelerin faaliyetlerini devam ettirebilmek ve ilerleyen zamana en iyi şekilde 

uyum sağlayabilmek amacıyla ortaya çıkan sorunlara yönelik çözüm bulabilmeleri, 

değişimleri izleyerek çevrelerine en iyi şekilde uyum sağlayabilmeleri gerekmektedir. 

Sorumlu oldukları faaliyetleri en iyi şekilde yerine getirememiş olan işletmelerin 

varlıklarını sürdürmeleri mümkün değildir. İşletmelerin ortaya koydukları faaliyetler 

boyunca değişimi takip edebilenler, doğru analizler yapan ve tahminde 

bulunabilenler, rekabetin en yoğun olduğu ortamda diğer işletmelerden bir adım 

önde olmaktadırlar. İşletmeler için fark yaratabilmenin en kolay ve en iyi yolu ise 

inovasyondur. Küresel rekabet ortamında gerek işletmelerin gerek ülke 

ekonomilerinin elde ettikleri gücü, ulaştıkları refah seviyelerini daha da 

arttırabilmeleri için uyguladıkları en önemli rekabet stratejilerinden biri inovasyon ve 

Ar-Ge temelli stratejilerdir.  

Sürdürülebilir rekabet üstünlüğünün işletmelerin üstünlük kaynağı, üstünlük 

kaynağının miktarı ve en önemlisi sürekli inovasyona bağlamaktadır. Eğer 

kurumsallaşma ve işbirliği taklidi kolay faktörler yerine taklit edilebilirliği zor olan 

patent teknolojileri kullanırlar, ürün farklılaştırmasına giderler ve rakip işletmelere 

karşı sürekli değişim ve gelişim içerisinde olurlarsa hem karlarını hem refahlarını 

hem de küresel pazarda sahip oldukları gücü arttırabileceklerdir. Özellikle kamusal 

teşviklerin son yıllarda artış göstermesi yanında üniversite ve sanayi işbirlikleri de 
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inovasyon ve Ar-Ge üzerine yapılan çalışmalarını arttırmaktadır. Sonuç olarak mikro 

ekonomik açıdan bakıldığında inovasyon gerçekleştirilerek rakiplere karşı fark 

yaratmak, işletmeler için rekabet güçlerini ellerine almalarını sağlayacaktır. Bunu da 

kurumsallaşma ve işbirliği ile gerçekleştirebileceklerdir. Kurumsallaşma yönetimimin 

ilkeleri; adillik, hesap verebilirlik, sorumluluk ve şeffaflık olarak sıralanabilir. 

İşletmelerde faaliyet çeşitlerinin artması, iletişim ihtiyaçlarının fazlalaşması, piyasa 

rekabetinin artarak hızlanması; işbirliği, planlama ve koordinasyon gerektiren 

faaliyetlere daha fazla ihtiyacın duyulmasını ve kurumsallaşmayı gerektirmektedir. 

Dolayısıyla, sürdürülebilir rekabet üstünlüğünü sağlayabilmek, ekonomik kalkınmayı 

gerçekleştirebilmek açısından; gelişmekte olan ekonomilerin büyümesinde 

inovasyon ve Ar-Ge’nin nasıl rol oynadığını ve mikro ekonomik düzeyde da 

KOBİ’lerin üzerindeki etkilerini, kurumsallaşma ve işbirliğinin öneminin analiz 

edilmesi önemli yaralar sağlayabilecektir.  

5.1.3. Araştırmanın Problemi  

İşletmeler, endüstri, ulusal ve uluslararası açısından inovasyonun; ekonomik 

performans üzerinde önemli ve pozitif etkileri olmaktadır. Ar-Ge’ye dayalı büyüme 

sürecinde; inovasyon faaliyetleri, büyümeye yönelik faaliyetleri desteklemektedir. Ar-

Ge teşvikleri ve işletmelerin Ar-Ge’ye daha büyük pay ayırması, uzun dönemde 

ekonomik büyümeyi hızlandırabilecektir. Buna ilaveten, Ar-ge teşviklerinin ekonomik 

büyümeyi tetiklemesi nedeniyle, işletmelerin Ar-Ge faaliyetlerini dolaylı olarak 

destekleyecek diğer politikaların da uzun dönem ekonomik büyüme üzerinde olumlu 

etkileri olabilecektir.  İnovasyon, işletmelerin yer aldığı ekonomik yapılara katkı 

sağlayabilerek ülkenin refah düzeyinin yükseltilerek işletmelerin performanslarını 

arttırmalarında önemli bir rol üstlenmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde Ar-Ge’ye 

ayrılan pay sınırlı ve devlet teşvikleri yetersiz kalabildiğinden, inovasyon ve büyüme 

konusunda özellikle KOBİ’lerde dolayısıyla büyük kuruluşlarda olumsuzluklar 

yaşanmaktadır. Bu olumsuzlukların giderilebilmesi açısından, ar-ge, inovasyon ve 

büyüme konusunda çalışmaların yapılması, teşvik edici desteklerin başlatılması ve 

ülke bazında iyileştirmelerin tüm ilgili taraflarca sürekli hale getirilmesi 

gerekmektedir.  
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5.1.4. Araştırmanın Modeli 

 

Şekil-6 Ar-Ge, İnovasyon ve Büyüme İlişkisi 

Bu çalışmada, Ar-Ge ile inovasyonun büyüme üzerindeki etkisi incelenecektir. 

5.1 5. Araştırmanın Sınırlılıkları  

1. Araştırma tüm işletmeleri değil, sadece KOBİ’leri kapsamaktadır. 

2. Bu çalışma; “Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin büyüme ile ilişkisi: KOBİ’ler 

üzerine bir inceleme” konusuyla sınırlıdır. 

5.1.6. Evren ve Örneklem Büyüklüğü 

Araştırma kısmında yapılması planlanan analizlerde Ar-Ge, inovasyon ve 

büyüme ilişkisinin belirlenmesine yönelik bir uygulaması yapılmıştır. Beylikdüzü 

Organize Sanayi bölgesinde faaliyetini sürdüren¸ Birlik Sanayi Bölgesinde faaliyet 

işletmeler olup (bakınız Ek. E)  görev yapan toplam 814 kişi araştırmanın evrenini 

oluşturmuştur. 

  

AR-GE 

İNOVASYON 

BÜYÜME 
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Tablo-1 Güvenilirlik Düzeylerine ve Evren Büyüklüklerine Göre Örneklem Hacmi 

 

 Araştırmada örneklem büyüklüklerinin hesaplanabilmesi için Tablo-1’in 

dikkate alınması gerekmektedir. Söz konusu tablo incelendiğinde %5 güvenilirlik 

sapması ve %95 güvenilirlik ile 244 adet kişinin seçilmesinin yeterli olacağı tespit 

edilmiştir. Bunun yanı sıra geriye dönmüş olan anketlerden bazılarının geçersiz 

olabileceği düşüncesiyle araştırmanın güvenilirliğinin sağlanabilmesi için anketler 

510 kişiye uygulanmış, anketlerden 15 adeti geçersiz olduğundan 495 kişi örneklem 

olarak alınmıştır. Bu anketler işletmelerde görev yapan yönetici ve çalışanlara 

uygulanmıştır.  Araştırmada katılımcıların kolayda örnekleme (ankette rast gelinen 

kişileri seçme) metodu tercih edilmiştir. 

5.1.7. Araştırmanın Varsayımları 

Bu çalışmada aşağıdaki varsayımlar kabul edilecektir. 

1. Çalışmada, Ar-Ge ve inovasyon, KOBİ’lerin varlıklarını 

sürdürebilmelerindeki önemli araçlar olduğu varsayılmıştır. 

2. Çalışmada, anket katılımcılarının vereceği cevapların gerçeği yansıttığı, 

tarafsız ve objektif olduğu varsayılmıştır. 

3. Bu çalışmada kullanılan ölçeklerin, çalışmanın amacına uygun olduğu 

varsayılmıştır. 

5.1.8. Araştırmanın Hipotezleri 

Çalışma kapsamında oluşturulacak ana hipotezler şu şekilde sıralanabilir;  

H0: Ar-Ge ve inovasyonun, büyüme üzerinde etkisi yoktur. 

H1: Ar-Ge ve inovasyonun, büyüme üzerinde etkisi vardır. 

H0: Ar-Ge’nin, inovasyon üzerinde etkisi yoktur. 

H2: Ar-Ge’nin, inovasyon üzerinde etkisi vardır. 
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H0: Ar-Ge’nin, büyüme üzerinde etkisi yoktur. 

H3: Ar-Ge’nin, büyüme üzerinde etkisi vardır. 

H0: İnovasyonun, büyüme üzerinde etkisi yoktur. 

H4: İnovasyonun, büyüme üzerinde etkisi vardır. 

5.1.9. Araştırmanın Ölçekleri ve Veri Toplama Yöntemi 

 Çalışmanın literatür kısmında betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 

Uygulama kısmında ise araştırmanın yapılma amacını gerçekleştirmek için “Ar-Ge, 

İnovasyon ve Büyüme” konusunda güvenirliği test edilmiş ölçekler kullanılacaktır. 

Katılımcıların cevaplarından oluşan veriler S.P.S.S. istatistik programda analiz 

edilecektir. Bu amaçla, demografik özelliklerin yüzdelik dağılımı, aritmetik ortalaması 

vb. değerler elde edilecektir. Ölçeklerin güvenilirlik değerleri belirlenerek faktör 

analizi, anova analizleri korelasyon analizleri vb. değerlendirme yapılarak 

çalışmanın sonuç ve önerileri tamamlanacaktır. 

Ar-Ge Performans Değerlendirme Ölçeği: 

Bu çalışmada, Fidanboy’un (2016)320 çalışmasında kullanmış olduğu Ar-Ge 

Performans Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan Ar-Ge 

Performans Değerlendirme Ölçeği, Tipping ve Zeffren’in (1995)321 ortaya koyduğu 

ve Teknoloji Değer Piramidi modelinde önerilen 33 temel metriğin ölçek soruları 

haline getirilmesi şeklinde hazırlanmıştır. Bu çalışmada, Tipping ve Zeffren’in (1995) 

ortaya koymuş olduğu Teknoloji Değer Piramidi modelinde önerdikleri 33 temel 

metriğin ölçek sorularına dönüştürülmesi ile Ar-Ge Performans Değerlendirme 

Ölçeği oluşturulmuştur. Söz konusu ölçek, 33 maddeden meydana gelmektedir. 

Anket katılımcılarından sorulara, 1 en düşük- 5 ise en yüksek arasında cevap 

vermeleri istenmektedir. Ar-Ge faaliyetlerinin sayısal değeri: 1., 2., 3. ve 4. Sorular; 

Ar-Ge ürünlerinin kalitesi: 5., 6., 7., 8., 9., 10., 15., 16. ve 22. sorular; üst yönetim 

desteği: 11., 13., 14., 26., 27. ve 28. sorular; Ar-Ge iş gücü ve verimlilik: 17., 18., 

19., 20., ve 25. sorular; ve Ar-Ge Projelerinin Yönetimi: 12., 21., 23., 24. sorular 

olmak üzere, ölçek toplam 5 boyuttan meydana gelmektedir. Ar-Ge Performans 

Değerlendirme Ölçeğine ait güvenilirlik katsayısı ise 0,928 olarak hesaplanmıştır. 

Çalışmada da 9., 27., 33., 36, 40. soruların güvenilirliği sağlanamadığından dolayı 

iptal edilmiştir.  

                                                           
320 Cemalettin Öcal Fidanboy, Ulusal Ar-Ge Politikaları Bağlamında Temel Yetenek Tabanlı Ar-

Ge Yönetimi Yaklaşımı: Teknokentler Örneği, Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 
2016, ss. 173-174 (Yayımlanmamış Doktora Tezi). 

321 James W. Tipping vd., “Assessing the Value of Your Technology”, Research– Technology 
Management, 1995, Volume: 38, Issue: 5, 22–39, p. 36. 
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İnovasyon Ölçeği: 

Bu çalışmada, Vila ve Kuster’in (2007)322 geliştirmiş olduğu ve Özdevecioğlu 

ve Biçkes’in (2012)323 çalışmasında da kullanmış olduğu İnovasyon Ölçeğinden 

yararlanılmıştır. Söz konusu ölçek; ürün inovasyonu (1,2,3,4,5), strateji inovasyonu 

(6,7,8,9,10), süreç inovasyonu (11,12,13,14,15,15,17, 18, 19, 20, 21) ve pazar 

inovasyonu (22,23,24)  olmakla birlikte 4 boyut ve 24 maddeden oluşmuştur. Anket 

katılımcılarından ölçek sorularına; 1=hiç katılmıyorum, 5=kesinlikle katılıyorum 

arasında seçim yaparak cevap vermeleri istenmektedir. Ölçek 5’li likert tipi 

kullanılarak oluşturulmuştur. İnovasyon ölçeğinin güvenilirlik katsayıları sırası ile; 

ürün inovasyonu 0,79, süreç inovasyonu 0,91, strateji inovasyonu 0,79, pazar 

inovasyonu 0,80 olarak hesaplanmış ve inovasyon ölçeğine ait toplam güvenilirlik 

ise 0,95 olarak bulunmuştur.  

Büyüme Ölçeği324 

Bu çalışmada, Mohammed’in (2019)  çalışmasında kullanmış olduğu “Küçük 

ve Orta Ölçekli İşletmelerin Büyümesi Ölçeği”nden yararlanılmıştır. Söz konusu 

ölçek tek boyut ve 11 maddeden oluşmaktadır. Ölçekteki sorularda 1-kesinlikle 

katılmıyorum’dan 5-kesinlikle katılıyorum’a kadar derecelendirilen ölçekten 

yararlanılmıştır. Ölçeğe yönelik Cronbach Alpha Katsayısı da 0,852 bulunmuştur. 

5.1.10. Güvenilirlik Analizi 

Yapılan pek çok araştırmada uygulanmış olan anket çalışmaları üzerinde 

kullanılmış olan soruların çalışmanın yapılma amacını temsil etmelerindeki 

güvenilirlik seviyesini ölçebilmek amacıyla kullanılan yöntem güvenilirlik analizi 

olarak tanımlanabilir. Güvenilirlik düzeyinin belirlenebilmesi için güvenilirlik katsayısı 

şeklinde de ifade edilen Cronbach Alpha değeri dikkate alınarak karar verilmektedir. 

Cronbach Alpha, en küçük değer olarak 0 alırken en büyük değer olarak ise 1 

değerini almaktadır. Söz konusu değer 1’e yaklaştıkça anketlerdeki soruların 

güvenilirlikleri artmaktadır. Cronbach Alphanın almış olduğu değerlere bakılarak 

elde edilmiş olan güvenilirlik düzeyleri aşağıda yer alan tabloda verilmiştir.  

                                                           
322 Natalia Vila and Ines Kuster, “The Importance of Innovation in International Textile Firms”, 

European Journal of Marketing, 2007, Volume: 41, Issue: 1/2, 17–36, p. 20. 
323 Mahmut Özdevecioğlu ve Mehmet Biçkes, "Örgütsel Öğrenme ve İnovasyon İlişkisi: Büyük 

Ölçekli İşletmelerde Bir Araştırma", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 
2012, Sayı: 39, 19-45, ss. 31-34. 

324 Abdishakur Mohamud Mohamed, The Impact of Microfinance Institution Services on the 
Growth of the Small and Medium Enterprises (SMEs) in Mogadishu, Somalia, İstanbul Aydın 
Unıversity, Institute of Social Sciences, İstanbul, 2019, p. 88 (Unpublished Master's Thesis) 
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Tablo-2 Cronbach Alfa Güvenilirlik Katsayısı Tablosu 

Cronbach Alfa Güvenilirlik Katsayısı  Güvenilirlik Düzeyi 

0,00 < Cronbach Alfa Güvenilirlik katsayısı < 0,40 Güvenilir Düzeyde Değil 

0,40 < Cronbach Alfa Güvenilirlik katsayısı < 0,60 Düşük Güvenilirlikte 

0,60 < Cronbach Alfa Güvenilirlik katsayısı < 0,80 Güvenilir Düzeyde 

0,80 < Cronbach Alfa Güvenilirlik katsayısı < 1,00 Yüksek Güvenilirlikte 

Güvenilirlik düzeyleri düşük seviyelerde bulunan çalışmalarda kullanılan 

anketlerde yer alan sorularda da düzenleme yapılabilmektedir. Anketlerde yer alan 

sorular üzerinde yapılabilecek değişken yani soru ekleme ve çıkarma işlemleri 

yetersiz olduğunda araştırmada kullanılan soruların en başından itibaren tekrar 

düzenlenmesi gereklidir.   

Tablo-3 Güvenilirlik Analizinin Yapılması Sonucunda Değişkenler ve Güvenilirlik 

Katsayıları 

DEĞİŞKENLER 
CRONBACH ALFA 

KATSAYISI 

Tüm Çalışma İçin Güven Katsayısı 0,780 

Ar-Ge Faaliyetlerinin Sayısal Değeri 0,676 
Ar-Ge Ürünlerinin Kalitesi 0,758 

Üst Yönetim Desteği 0,711 
Ar-Ge Projelerinin Yönetimi 0,628 

Ar-Ge İşgücü Verimliliği 0,748 
Ürün İnovasyonu 0,676 

Strateji İnovasyonu 0,674 
Süreç İnovasyonu 0,952 
Pazar İnovasyonu 0,680 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Büyümesi 0,763 

Çalışma bünyesinde yapılmış olan araştırma kapsamında “Ar-Ge Projelerinin 

Yönetimi” değişkeninin 0,628 ile en düşük güvenilirlik katsayısına sahip olduğu tespit 

edilmiştir. “Ar-Ge Projelerinin Yönetimi” değişkeni en düşük katsayıya sahip olsa 

dahi Cronbach Alfa güvenilirlik katsayısı tablosunda belirtildiği gibi “güvenilir” 

düzeyde yer almaktadır. Cronbach Alfa güvenilirlik katsayıları genel olarak 

irdelendiğinde, ölçeklere ve değişkenlere ait olan güvenilirlik katsayılarının yüksek 

güvenilirlik ve güvenilir düzeyde yer aldıkları ortaya çıkmıştır. 
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5.1.11. Frekans Analizi 

Tablo-4 Demografik Değişkenlerin Frekans Tablosu 

 Düzeyler Frekans Yüzde 
Geçerli 

Yüzde 

Toplam 

Yüzde 

Cinsiyet 
A- Kadın 187 37,8 37,8 37,8 

B- Erkek 308 62,2 62,2 100,0 

Yaş 

A- 19 -28 Yaş 171 34,5 34,5 34,5 

B- 29 -38 Yaş 211 42,6 42,6 77,2 

C- 39 -48 Yaş 95 19,2 19,2 96,4 

D- 49 -58 Yaş 13 2,6 2,6 99,0 

E- 59 ve üzeri 5 1,0 1,0 100,0 

Eğitim Durumu 

A- İlköğretim 8 1,6 1,6 1,6 

B- Lise 119 24,0 24,0 25,7 

C- Fakülte/ Yüksekokul 121 24,4 24,4 50,1 

D- Lisans 217 43,8 43,8 93,9 

E- Yüksek Lisans veya 

Doktora 
30 6,1 6,1 100,0 

Medeni 

Hal 

A- Evli 404 81,4 81,4 81,6 

B- Bekar 81 16,4 16,4 98,0 

C- Boşanmış 10 2,0 2,0 100,0 

Görevin Türü 

A- Sahada Çalışanlar 285 57,6 57,6 57,6 

B- Ofis Çalışanları 110 22,2 22,2 79,8 

C- Yöneticiler 48 9,7 9,7 89,5 

D- Diğer 52 10,5 10,5 100,0 

İşletmedeki 

Çalışma Süresi 

A- 1-5 Yıl 327 66,1 66,1 66,1 

B- 6-9 Yıl 99 20,0 20,0 86,1 

C- 10-14 Yıl 43 8,7 8,7 94,7 

D- 14-18 Yıl 9 1,8 1,8 96,6 

E-18-21 Yıl 9 1,8 1,8 98,4 

F- 22 Yıl ve Üzeri 8 1,6 1,6 100 

Meslekteki 

Çalışma Süresi 

A- 1-5 Yıl 361 72,9 72,9 72,9 

B- 6-9 Yıl 84 17,0 17,0 89,9 

C- 10-14 Yıl 35 7,1 7,1 97,0 

D- 14-18 Yıl 6 1,2 1,2 98,2 

E-18-21 Yıl 9 1,8 1,8 100 

Toplam  495 100 100  

Araştırmadan kullanılmak üzere yapılan anket çalışmasında 495 kişi ile 

görüşülmüştür. Katılımcıların demografik değişkenlere göre dağılımları frekans 

analizi ile incelenmiştir. Yapılan hesaplamalar sonucunda 495 katılımcının 187’sinin 

(%37,8) kadın ve 308’inin (%62,2) erkek olduğu gözlenmiştir.  



125 
   

Örnekleme seçilen kişilerin yaş dağılımına bakıldığında 171 kişinin 19-28 yaş 

aralığında (%34,5), 211 kişinin 29-38 yaş aralığında (%42,6), 95 kişinin 39-48 yaş 

aralığında (%19,2), 13 kişinin 49-58 yaş aralığında (%2,6) ve 5 kişinin de 59 yaş ve 

üzerinde (%1,0) olduğu görülmektedir.   

Eğitim durumu için dağılım incelendiğinde ise 8 kişinin ilköğretim (%1,6), 119 

kişinin lise (%24,0), 121 kişinin fakülte/yüksekokul (%24,4), 217 kişinin lisans 

(%43,8) ve 30 kişinin de yüksek lisans ya da doktora (% 6,1) seviyesinde eğitim 

almış olduğu ortaya çıkmıştır.Araştırmaya katılanların medeni durumuna 

bakıldığında 404 kişinin (%81,4) evli, 81 kişinin bekar (%16,4) ve 10 kişinin (%2) 

boşanmış olduğu gözlemlenmiştir. 

Bu çalışmaya katılanların 285’i (%57,6) yönetici olarak, 110’unun (%22) Ofis 

Çalışanı olarak, 48’inin (%9,7) yönetici olarak ve kalan 52 kişi ise diğer 

pozisyonlarda görev yapmaktadır. İşletmedeki çalışma süresine göre katılımcılar 

incelendiğinde 327’sinin 1-5 yıl (%66,1), 99’unun 6-9 yıl (%20,0), 43’ünün 10-14 yıl 

(%8,7), 9’unun 14-18 yıl (%1,8), 9’unun 18-21 yıl (% 1,8) ve 8’inin 22 yıl veya daha 

fazla süredir (%1,6) işletmedeki çalıştığı gözlemlenmiştir. Katılımcıların meslekteki 

çalışma süreleri incelendiğinde 361’inin 1-5 yıl (%72,9), 84’ünün 6-9 yıl (%17,0), 

35’inin 10-14 yıl (%7,1), 6’sının 14-18 yıl (%1,2) ve 9’unun 18-21 yıldır (% 1,8)  

çalıştığı gözlemlenmiştir. 

5.1.12. Faktör Analizi  

Tablo-5 KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Değeri ,782 

Bartlett Testi 

X2 3851,028 

df 378 

Sig. ,000 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) değeri yüksek olduğunda (KMO 0-1 arasında bir 

değer almaktadır. Bu nedenle faktör analizleri yapılmak istendiğinde bu değerin 1’e 

yakın bir değer alması gerekmektedir.) ölçek üzerinde yer alan değişkenlerden 

birinin diğer pek çok değişken tarafından en iyi biçimde tahmin edilme derecesimi 

göstermektedir. Tahmin yüzdeleri üstte yer alan tabloda gösterilmektedir. Söz 

konusu tabloda KMO 0,782 olarak bulunmuştur. KMO değeri, ölçekte yer alan bir 

değişkenin diğer değişkenleri en iyi biçimde açıklayabileceği anlamına gelmektedir. 
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Ancak söz konusu değerin 0’a en yakın düzeyde değer alması halinde korelasyon 

dağılımları içinde dağınıklıkların söz konusu olmasından dolayı  bu değere yönelik 

olarak herhangi bir yorum yapılması mümkün olmamaktadır.   

Df değeri, serbestlik derecesini ifade etmektedir. Söz konusu değer, test 

istatistikleri sonucuyla tablo değerlerinin karşılaştırılması aşamasında 

kullanılmaktadır. Diğer bir ifadeyle; 378 serbestlik derecesine sahip olan ki-kare 

değeriyle tabloda yer alan Approx Chi-Square değerinin karşılaştırılmasıyla Barlett 

testinin anlamlılık düzeyi incelenmektedir. İnceleme yapılırken genel olarak ki-kare 

(x2) test istatistiklerinden en çok sigma değeri kullanılmaktadır. Burada hipotez ise 

R=I şeklinde kurulmakla birlikte sigma değeri de eşitliği test etmektedir. Faktör 

analizinin yapılabilmesi amacıyla ilişki matrisinin birim matrisine eşit olmaması 

gerekmektedir. Dolayısıyla faktör analizinin uygulanabilmesi için sigma değerinin de 

0,05’ten daha küçük çıkması ve aynı zamanda H0: R=I hipotezinin de reddedilmesi 

gerekmektedir. Bu kapsamda tablo 5’te Sig. Değerinin 0,000 olduğu ortaya 

konulmuş olup H0 hipotezinin reddedilerek faktör analizinin yapılmasına karar 

verilmiştir. 

KMO değeri, 0,782 şeklinde saptanmış olup KMO değeri 1’e daha yakın 

olarak hesaplanmıştır. Bu durum diğer değişkenlerin açıklanma yüzdesinin daha çok 

olacağını ifade etmektedir. Kesin bir sonuç elde edebilmek için ise Sig. değerinin 

irdelenmesi gerekmektedir. Sig. değeri incelendiğinde ise değerin 0,00 düzeyinde bir 

değer aldığı görülmekle birlikte alfa=0,05 değerinden daha küçük olmasından dolayı 

faktör analizlerinin yapılması gerekmektedir.  
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5.1.13. Ar-Ge Performansı İçin Faktör Analizi 

Tablo-6 Ar-Ge Performansının Belirlenebilmesi İçin Faktör Analizi Tablosu 

A
R

-G
E

 P
E

R
F

O
R

M
A

N
S

I 
Düzey Soru Ortalama SS Alfa 

Faktör Yük Ağırlıkları 

1 2 3 4 5 

A
r-

G
e
 

F
a

a
li
y

e
tl

e
ri

n
in

 

S
a
y
ıs

a
l 
D

e
ğ

e
ri

 S1 4,4707 ,70183 

,676 

,805     

S2 4,1253 ,76120 ,862     

S3 4,3657 ,72382 ,825     

S4 2,9253 1,12051 ,620     

A
r-

G
e
 Ü

rü
n

le
ri

n
in

 K
a
li

te
s
i 

S5 4,7354 ,47686 

,758 

 ,563    

S6 4,7939 ,45212  ,604    

S7 4,2747 ,87548  ,533    

S8 4,5434 ,64704  ,631    

S9 4,8364 ,38637  ,446    

S10 4,7253 ,51424  ,715    

S11 4,5394 ,64416  ,478    

S12 4,7556 ,46196  ,701    

S13 4,7091 ,53635  ,700    

Ü
s
t 

Y
ö

n
e
ti

m
 D

e
s
te

ğ
i 

S14 4,6485 ,49458 

,711 

  ,664   

S15 4,5333 ,54587   ,734   

S16 4,4808 ,57893   ,653   

S17 4,6768 ,49344   ,693   

S18 4,6182 ,51464   ,648   

S19 4,4444 ,75047   ,508   

A
r-

G
e
 P

ro
je

le
ri

n
in

 

Y
ö

n
e
ti

m
i 

S20 4,5960 ,66001 

,628 

   ,746  

S21 4,6828 ,52316    ,746  

S22 4,6283 ,60965    ,816  

S23 4,6566 ,59283    ,134  

A
r-

G
e
 İ

ş
g

ü
c
ü

 V
e
ri

m
li
li

ğ
i 

S24 4,5899 ,58619 

,748 

    ,810 

S25 4,6424 ,53180     ,735 

S26 4,5960 ,54955     ,860 

S27 4,6970 ,51011     ,717 

S28 4,3616 ,82505     ,503 
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Tablo-7 İnovasyon İçin Faktör Analizi Tablosu 

İN
O

V
A

S
Y

O
N

 

Düzey Soru Ortalama SS Alfa 

Faktör Yük Ağırlıkları 

1 2 3 4 

Ü
rü

n
 İ
n

o
v

a
s
y
o

n
u

 

S1 4,5455 ,62784 

,676 

,800    

S2 4,1515 ,71936 ,852    

S3 4,3980 ,67727 ,831    

S4 4,2485 ,92910 ,602    

S5 4,4283 ,64764 ,610    

S
tr

a
te

ji
 İ
n

o
v

a
s
y
o

n
u

 S6 2,6202 ,95081 

,674 

 ,626   

S7 4,1960 ,77144  ,784   

S8 4,2929 ,81549  ,874   

S9 3,9535 ,92199  ,755   

S10 4,2465 ,74194  ,643   

S
ü

re
ç
 İ
n

o
v

a
s
y
o

n
u

 

S11 2,5333 1,13929 

,952 

  ,740  

S12 2,5596 1,07605   ,822  

S13 1,9071 1,17129   ,873  

S14 2,4747 1,05269   ,804  

S15 2,4990 1,05684   ,838  

S16 2,4162 1,10049   ,845  

S17 1,6869 1,03037   ,864  

S18 2,5596 1,11667   ,808  

S19 1,8081 1,02278   ,866  

S20 2,5172 1,13252   ,762  

S21 1,6848 1,04246   ,841  

P
a
z
a
r 

İn
o

v
a
s
y
o

n
u

 S22 4,7091 ,50924 

,680 

   ,779 

S23 4,4566 ,68945    ,722 

S24 4,7879 ,45155    ,734 
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Tablo-8 Büyüme İçin Faktör Analizi Tablosu 

B
Ü

Y
Ü

M
E

 

Düzey Soru Ortalama SS Alfa Faktör Yük Ağırlıkları 

K
ü

ç
ü

k
 v

e
 O

rt
a
 Ö

lç
e
k
li
 İ
ş
le

tm
e
le

ri
n

 

B
ü

y
ü

m
e
s
i 

S1 4,5030 ,62948 

,763 

,618 

S2 3,9798 ,90410 ,627 

S3 4,4162 ,59053 ,699 

S4 4,3859 ,58887 ,668 

S5 4,5455 ,58788 ,742 

S6 4,0808 ,69522 ,378 

S7 4,0505 ,72511 ,358 

S8 4,6566 ,56485 ,557 

S9 4,5737 ,62190 ,367 

S10 4,7172 ,50983 ,524 

S11 4,6768 ,53668 ,471 

Çalışma kapsamında uygulanmış olan faktör analizleri neticesinde Ar-Ge 

performansının 5 değişkeni olduğu belirlenmiştir. Söz konusu değişkenler; Ar-Ge 

faaliyetlerinin sayısal değeri, Ar-Ge ürünlerinin kalitesi, üst yönetim desteği, Ar-Ge 

projelerinin yönetimi ve Ar-Ge işgücü verimliliğidir. Araştırmada kullanılan 

ölçeklerdeki sorulara ait standart sapmalar, değişkenlere ilişkin güvenilirlik 

katsayıları ve faktör yükleri hesaplanmıştır. Hesaplanmış olan değerler ise tablo 8’de 

gösterilmiştir. Strateji inovasyonu, faktör yüklerinin en büyük değeri almış olduğu 

(0,874) düzeydir.     

5.1.14. Veri Analizi 

Veri analizinde kullanılabilecek istatistiksel yöntemlere karar vermek için 

verilerin sahip olduğu normal dağılımlara uygun olmaları gerekir. Söz konusu 

verilerin normal dağılımlara uygun olması için çarpıklık ve basıklık değerleri 

incelenerek normal dağılıma uygunlukları belirlenmiştir. Bu nedenle veri analizinde 

parametrik yöntemler kullanılmıştır.  

Yapılabilecek istatiksel analizlerde ikili karşılaştırmalar yapılacak testler 

üzerinde bağımsız t-testi kullanılmıştır. Bunun yanı sıra ikiden daha fazla olan pek 

çok grubun karşılaştırılması için de tek yönlü varyans analizi diğer ifadeyle One Way 

Anova kullanılmaktadır. Farklılıkların belirlenmiş olduğu gruplar arasında bir 

farklılığın meydana gelmesine neden olan grupların belirlenebilmesi için de Tukey 

testinden ve Post Hoc karşılaştırma testlerinden yararlanılmıştır.   

Farklılıkların ortaya çıkarılabilmesi için t-testinde t değerinden yararlanılırken 

One Way Anova testinde f değerinden yararlanılmaktadır. SPSS’ e benzer paket 

programlarında farklılıkların kolay bir şekilde tespit edilebilmesi için t-testi ve One 
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Way Anova testleri için p değeri hesaplanır. 0,05 değer alfa değeri p değerinden 

daha büyük olduğunda değişkenler arasında bulunan farklılıkların anlamlı olmadığı 

sonucuna ulaşılır.  

5.1.14.1. Cinsiyet ile Ar-Ge Performansı, İnovasyon ve Büyüme Arasındaki 

İlişki 

Tablo-9 Cinsiyet ile Ar-Ge Performansı, İnovasyon ve Büyüme Arasındaki İlişki İçin 

T-Testi Tablosu 

A
r-

G
e
 P

e
rf

o
rm

a
n

s
ı 

Düzeyler Cinsiyet N Ort. 
t 

Değeri 
p Değeri 

Hipotez/ 
Post Hoc 

Ar-Ge 
Faaliyetlerinin 
Sayısal Değeri 

A- Kadın 187 4,0388 

,806 ,370 H0 Kabul 
B- Erkek 308 3,9310 

Ar-Ge 
Ürünlerinin 
Kalitesi 

A- Kadın 187 4,6275 

,891 ,346 H0 Kabul 
B- Erkek 308 4,6750 

Üst Yönetim 
Desteği 

 

A- Kadın 187 4,5517 

,049 ,826 H0 Kabul 
B- Erkek 308 4,5763 

Ar-Ge 
Projelerinin 
Yönetimi 

A- Kadın 187 4,6297 

1,750 ,186 H0 Kabul 
B- Erkek 308 4,6477 

Ar-Ge İşgücü 
Verimliği 

A- Kadın 187 4,5583 

1,715 ,191 H0 Kabul 
B- Erkek 308 4,5890 

İn
o

v
a
s
y
o

n
 

Ürün İnovasyonu 

A- Kadın 187 4,3433 

3,163 ,076 H0 Kabul 
B- Erkek 308 4,3610 

Strateji 
İnovasyonu 

A- Kadın 187 3,8289 

1,087 ,298 H0 Kabul 
B- Erkek 308 3,8818 

Süreç 
İnovasyonu 

A- Kadın 187 2,3296 

4,180 ,041 A>B 
B- Erkek 308 2,1865 

Pazar 
İnovasyonu 

A- Kadın 187 4,6168 
4,376 ,037 B>A 

B- Erkek 230 4,6280 

B
ü

y
ü

m
e
 

Küçük ve orta 
Ölçekli 
İşletmelerin 
Büyümesi 

A- Kadın 187 4,4545 

1,063 ,303 Ho Kabul 

B- Erkek 308 4,3940 

H0: Bireylerin cinsiyeti; Ar-Ge performansı, inovasyon ve büyümeye göre 
anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

H1: Bireylerin cinsiyeti; Ar-Ge performansı, inovasyon ve büyümeye göre 
anlamlı bir farklılık göstermektedir. 
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“Bireylerin cinsiyeti ile Ar-Ge Performansı, İnovasyon ve Büyüme” arasındaki 

ilişki için t-testi tablosuna bakıldığında Ar-Ge faaliyetlerinin sayısal değeri (t=0,806; 

p=0, 370), Ar-Ge ürünlerinin kalitesi (t=0,891; p=0,346), üst yönetim desteği 

(t=0,049; p=0,826), Ar-Ge projelerinin yönetimi (t=1,750; p=0,186), Ar-Ge işgücü 

verimliği (t=1,715; p=0,191), ürün inovasyonu (t=3,163; p=0,076), strateji 

inovasyonu (t=1,087; p=0,298) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin büyümesi 

(t=1,063; p=0,303) için H0 hipotezinin kabul edildiği ve bireylerin cinsiyetine göre 

anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir (p>0,05). 

Yapılan incelemeler ile Ar-Ge faaliyetlerinin sayısal değeri, Ar-Ge ürünlerinin 

kalitesi, üst yönetim desteği, Ar-Ge projelerinin yönetimi, Ar-Ge işgücü verimliği, 

ürün inovasyonu, strateji inovasyonu ve Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerin 

büyümesi bireylerin cinsiyetine göre farklılık göstermemekte olduğu sonucuna 

ulaşılmaktadır. Süreç İnovasyonu (P=0,41) ve Pazar İnovasyonu (p=0,037) için H1 

hipotezi kabul edilmiştir ve istatistiksel olarak cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

gösterdiği tespit edilmiştir (p<0,05). Yapılan test sonuçları incelendiğinde süreç 

inovasyonu ve pazar inovasyonunun bireylerin cinsiyetine göre farklılık gösterdiği 

görülmektedir. Gruplar arasındaki fark için ortalamalar incelendiğinde kadın 

bireylerin süreç inovasyonun puanlarının erkek bireylere göre daha yüksek olduğu 

görülürken, erkek bireylerin pazar inovasyonun puanlarının kadın bireylere oranla 

daha da yüksek düzeyde olduğu belirlenmiştir.  
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5.1.14.2. Yaş ile Ar-Ge Performansı, İnovasyon ve Büyüme Arasındaki İlişki 

Tablo-10 Yaş ile Ar-Ge Performansı, İnovasyon ve Büyüme Arasındaki İlişki İçin F-
Testi Tablosu 

A
r-

G
e

 P
e

rf
o

rm
a

n
s

ı 
Düzeyler Yaş N Ort. f Değeri p Değeri 

Hipotez/ 

Post Hoc 

Ar-Ge 

Faaliyetlerinin 

Sayısal 

Değeri 

A- 19-28 Yaş 171 3,9503 

1,871 ,114 H0 Kabul 

B- 29-38 Yaş 211 3,9514 

C- 39-48 Yaş 95 4,0342 

D- 49-58 Yaş 13 4,2500 

E- 59 ve Üzeri 5 3,6500 

Ar-Ge 

Ürünlerinin 

Kalitesi 

A- 19-28 Yaş 171 4,6160 

1,664 ,157 H0 Kabul 

B- 29-38 Yaş 211 4,6593 

C- 39-48 Yaş 95 4,7216 

D- 49-58 Yaş 13 4,7094 

E- 59 ve Üzeri 5 4,6000 

Üst Yönetim 

Desteği 

 

A- 19-28 Yaş 171 4,5244 

2,369 ,052 H0 Kabul 

B- 29-38 Yaş 211 4,5987 

C- 39-48 Yaş 95 4,6035 

D- 49-58 Yaş 13 4,4615 

E- 59 ve Üzeri 5 4,2667 

Ar-Ge 

Projelerinin 

Yönetimi 

A- 19-28 Yaş 171 4,5819 

1,900 ,109 H0 Kabul 

B- 29-38 Yaş 211 4,6540 

C- 39-48 Yaş 95 4,7026 

D- 49-58 Yaş 13 4,7115 

E- 59 ve Üzeri 5 4,7500 

Ar-Ge İşgücü 

Verimliği 

A- 19-28 Yaş 171 4,5637 

,963 ,427 H0 Kabul 

B- 29-38 Yaş 211 4,5517 

C- 39-48 Yaş 95 4,6505 

D- 49-58 Yaş 13 4,6154 

E- 59 ve Üzeri 5 4,6400 

İn
o

v
a

s
y

o
n

 

Ürün 

İnovasyonu 

A- 19-28 Yaş 171 4,3170 

2,809 ,025 C>A 

B- 29-38 Yaş 211 4,3270 

C- 39-48 Yaş 95 4,4653 

D- 49-58 Yaş 13 4,5077 

E- 59 ve Üzeri 5 4,2800 

Strateji 

İnovasyonu 

A- 19-28 Yaş 171 3,7871 

3,378 ,010 C>A 

B- 29-38 Yaş 211 3,8796 

C- 39-48 Yaş 95 3,9474 

D- 49-58 Yaş 13 4,0769 

E- 59 ve Üzeri 5 3,4800 

Süreç 

İnovasyonu 

A- 19-28 Yaş 171 2,3541 

1,721 ,144 H0 Kabul 

B- 29-38 Yaş 211 2,2111 

C- 39-48 Yaş 95 2,1311 

D- 49-58 Yaş 13 2,2657 

E- 59 ve Üzeri 5 1,6182 

Pazar 

İnovasyonu 

A- 19-28 Yaş 171 4,6316 

1,076 ,367 H0 Kabul 

B- 29-38 Yaş 211 4,6509 

C- 39-48 Yaş 95 4,7088 

D- 49-58 Yaş 13 4,4872 

E- 59 ve Üzeri 5 4,6667 

B
ü

y
ü

m
e
 

Küçük Ve 

Orta Ölçekli 

İşletmelerin 

Büyümesi 

A- 19-28 Yaş 171 4,3913 

1,183 ,317 H0 Kabul 

B- 29-38 Yaş 211 4,4093 

C- 39-48 Yaş 95 4,4679 

D- 49-58 Yaş 13 4,4266 

E- 59 ve Üzeri 5 4,6182 

H0: Bireylerin yaşı; Ar-Ge performansı, inovasyon ve büyümeye göre anlamlı 
bir farklılık göstermemektedir. 

H2: Bireylerin yaşı; Ar-Ge performansı, inovasyon ve büyümeye göre anlamlı 
bir farklılık göstermektedir. 
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“Bireylerin yaşı ile Ar-Ge Performansı, İnovasyon ve Büyüme” arasındaki ilişki 

için f-testi tablosuna bakıldığında Ar-Ge faaliyetlerinin sayısal değeri (f=1,871; 

p=0,114), Ar-Ge ürünlerinin kalitesi (f=1,664; p=0,157), üst yönetim desteği 

(f=2,369; p=0,052), Ar-Ge projelerinin yönetimi (f=1,900; p=0,109), Ar-Ge işgücü 

verimliği (f=0,963; p=0,427), süreç inovasyonu (f=1,721; p=0,144), pazar 

inovasyonu (f=1,076; p=0,367) ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin büyümesi  

(f=1,183; p=0,317) için H0 hipotezinin  kabul edildiği ve bireylerin yaşına göre 

anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır (p>0,05). 

Yapılan test sonuçlarına göre bireylerin yaşına göre Ar-Ge faaliyetlerinin 

sayısal değeri, Ar-Ge ürünlerinin kalitesi, üst yönetim desteği, Ar-Ge projelerinin 

yönetimi, Ar-Ge işgücü verimliği,  süreç inovasyonu, pazar inovasyonu ve Küçük ve 

Orta Ölçekli İşletmelerin büyümesinin farklılık göstermemekte olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. Ürün inovasyonu (f=2,809; p=0,025) ve strateji inovasyonunun (f=3,378; 

p=0,010) istatistiksel olarak bireylerin yaşına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği 

tespit edilmiştir (p<0,05). Farklılığın kaynaklandığı grupların tespit edilmesi amacıyla 

yapılan LSD Post Hoc testinden elde edilen sonuçlara göre Ürün inovasyonu ve 

Strateji inovasyonunu ikisi için de 39-48 yaş arasındaki olan bireylerin 19-28 yaş 

gruplarındaki bireylere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha çok olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır.  
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5.1.14.3. Bireylerin Eğitim Durumları ile Ar-Ge Performansı, İnovasyon ve 

Büyüme Arasındaki İlişki 

Tablo-11 Bireylerin Eğitim Durumları ile Ar-Ge Performansı, İnovasyon ve Büyüme 

Arasındaki İlişki İçin F-Testi Tablosu 
A

r-
G

e
 P

e
rf

o
rm

a
n

s
ı 

D
ü

z
e
y
le

r 
Eğitim Durumu N Ort. f Değeri 

p 

Değeri 

Hipotez/ 

Post 

Hoc 

A
r-

G
e
 

F
a

a
li

y
e
tl

e
ri

n
in

 

S
a
y
ıs

a
l 
D

e
ğ

e
ri

 A- İlköğretim 8 3,8125 

3,096 ,016 E>B 

B- Lise 119 3,8676 

C- Fakülte/Yüksekokul 121 3,9401 

D- Lisans 217 4,0253 

E- Yüksek Lisans ve 

Doktora 
30 4,1667 

A
r-

G
e
 

Ü
rü

n
le

ri
n

in
 

K
a
li

te
s
i 

A- İlköğretim 8 4,6667 

1,099 ,356 H0 Kabul 

B- Lise 119 4,6443 

C- Fakülte/Yüksekokul 121 4,6905 

D- Lisans 217 4,6595 

E- Yüksek Lisans ve 

Doktora 
30 4,5519 

Ü
s
t 

Y
ö

n
e

ti
m

 

D
e
s
te

ğ
i 

A- İlköğretim 8 4,6458 

,648 ,628 H0 Kabul 

B- Lise 119 4,5868 

C- Fakülte/Yüksekokul 121 4,5937 

D- Lisans 217 4,5399 

E- Yüksek Lisans ve 

Doktora 
30 4,5556 

A
r-

G
e
 

P
ro

je
le

ri
n

in
 

Y
ö

n
e

ti
m

i 

A- İlköğretim 8 4,5625 

,669 ,614 H0 Kabul 

B- Lise 119 4,5966 

C- Fakülte/Yüksekokul 121 4,6674 

D- Lisans 217 4,6509 

E- Yüksek Lisans ve 

Doktora 
30 4,6583 

A
r-

G
e
 İ

ş
g

ü
c

ü
 

V
e
ri

m
li
ğ

i 

A- İlköğretim 8 4,5250 

,205 ,935 H0 Kabul 

B- Lise 119 4,5529 

C- Fakülte/Yüksekokul 121 4,5736 

D- Lisans 217 4,5935 

E- Yüksek Lisans ve 

Doktora 
30 4,5867 

İn
o

v
a
s
y
o

n
 

Ü
rü

n
 İ
n

o
v

a
s
y
o

n
u

 A- İlköğretim 8 4,0750 

4,102 ,003 D>B 

B- Lise 119 4,2824 

C- Fakülte/Yüksekokul 121 4,3091 

D- Lisans 217 4,4101 

E- Yüksek Lisans ve 

Doktora 
30 4,4933 

S
tr

a
te

ji
 

İn
o

v
a
s
y
o

n
u

 

A- İlköğretim 8 4,0500 

1,739 ,140 H0 Kabul 

B- Lise 119 3,7782 

C- Fakülte/Yüksekokul 121 3,8661 

D- Lisans 217 3,8829 

E- Yüksek Lisans ve 

Doktora 
30 3,9733 

S
ü

re
ç
 

İn
o

v
a
s
y
o

n
u

 A- İlköğretim 8 1,9205 

,360 ,837 H0 Kabul 

B- Lise 119 2,2063 

C- Fakülte/Yüksekokul 121 2,2502 

D- Lisans 217 2,2568 

E- Yüksek Lisans ve 

Doktora 
30 2,3061 
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P
a
z
a
r 

İn
o

v
a
s
y
o

n
u

 A- İlköğretim 8 4,7083 

1,390 ,236 H0 Kabul 

B- Lise 119 4,5966 

C- Fakülte/Yüksekokul 121 4,7163 

D- Lisans 217 4,6482 

E- Yüksek Lisans ve 

Doktora 
30 4,6111 

B
ü

y
ü

m
e
 

K
ü

ç
ü

k
 v

e
 O

rt
a
 

Ö
lç

e
k
li
 İ

ş
le

tm
e
le

ri
n

 

B
ü

y
ü

m
e
s
i 

A- İlköğretim 8 4,3409 

1,614 ,169 H0 Kabul 

B- Lise 119 4,3560 

C- Fakülte/Yüksekokul 121 4,4117 

D- Lisans 217 4,4508 

E- Yüksek Lisans ve 

Doktora 
30 4,4545 

H0: Bireylerin eğitim durumu; Ar-Ge performansı, inovasyon ve büyümeye 
göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

H3: Bireylerin eğitim durumu; Ar-Ge performansı, inovasyon ve büyümeye 
göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

 

“Bireylerin eğitim durumu ile Ar-Ge Performansı, İnovasyon ve Büyüme” 

arasındaki ilişki için f-testi tablosuna bakıldığında, Ar-Ge ürünlerinin kalitesi 

(f=1,099; p=0,356), ÜST yönetim desteği (f=0,648; p=0,628), Ar-Ge projelerinin 

yönetimi (f=0,669; p=0,614), Ar-Ge işgücü verimliği (f=0,205; p=0,935), strateji 

inovasyonu (f=1,739; p=0,140), süreç inovasyonu (f=0,360; p=0,837), pazar 

inovasyonu (f=1,390; p=0,236) ve KOBİ’lerin büyümesi  (f=1,614; p=0,169) için H0 

hipotezinin kabul edildiği ve bireylerin eğitim durumuna  göre anlamlı bir farklılık 

göstermediği saptanmıştır (p>0,05). 

Yapılan test sonuçlarına göre Ar-Ge faaliyetlerinin sayısal değeri (f=3,096; 

p=0,016) ve ürün inovasyonu (f=4,102; p=0,003) istatistiksel olarak bireylerin eğitim 

durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<0,05). Farklılığın 

kaynaklandığı grupların tespit edilmesi amacıyla yapılan LSD Post Hoc testinden 

elde edilen sonuçlara göre Ar-Ge faaliyetlerinin sayısal değeri için  yüksek lisans ve 

doktora eğitimine sahip olanların lise eğitim düzeyindeki bireylere göre istatistiksel 

olarak anlamlı düzeyde daha fazla olduğu gözlenmiştir. Ayrıca ürün inovasyonu 

değeri için lisans seviyesi eğitime sahip bireylerin lise eğitimin düzeyindeki bireylere 

göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla olduğu gözlenmiştir. 
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5.1.14.4. Medeni Durum ile Ar-Ge Performansı, İnovasyon ve Büyüme 

Arasındaki İlişki 

Tablo-12 Medeni Durum ile Ar-Ge Performansı, İnovasyon ve Büyüme Arasındaki 

İlişki İçin F-Testi Tablosu 

A
r-

G
e

 P
e

rf
o

rm
a

n
s

ı 

Düzeyler Medeni Hal N Ort. f Değeri p Değeri 
Hipotez/ 

Post Hoc 

Ar-Ge Faaliyetlerinin 

Sayısal Değeri 

A- Evli 403 3,9721 

11,433 ,000 B>A B- Bekar 81 3,9969 

C- Boşanmış 10 4,0500 

Ar-Ge Ürünlerinin 

Kalitesi 

A- Evli 403 4,6565 

,059 ,981 H0 Kabul B- Bekar 81 4,6639 

C- Boşanmış 10 4,6333 

Üst Yönetim Desteği 

 

A- Evli 403 4,5600 

1,038 ,376 H0 Kabul B- Bekar 81 4,6152 

C- Boşanmış 10 4,5000 

Ar-Ge Projelerinin 

Yönetimi 

A- Evli 403 4,6284 

1,189 ,314 H0 Kabul B- Bekar 81 4,7037 

C- Boşanmış 10 4,6000 

Ar-Ge İşgücü 

Verimliği 

A- Evli 403 4,5677 

,682 ,563 H0 Kabul B- Bekar 81 4,6222 

C- Boşanmış 10 4,5600 

İn
o

v
a

s
y

o
n

 

Ürün İnovasyonu 

A- Evli 403 4,3310 

2,360 ,071 H0 Kabul B- Bekar 81 4,4519 

C- Boşanmış 10 4,5000 

Strateji İnovasyonu 

A- Evli 403 3,8447 

2,191 ,088 H0 Kabul B- Bekar 81 3,9704 

C- Boşanmış 10 3,6600 

Süreç İnovasyonu 

A- Evli 403 2,2610 

1,496 ,215 H0 Kabul B- Bekar 81 2,0898 

C- Boşanmış 10 2,6364 

Pazar İnovasyonu 

A- Evli 403 4,6452 

,849 ,468 H0 Kabul B- Bekar 81 4,6996 

C- Boşanmış 10 4,5000 

B
ü

y
ü

m
e
 

Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmelerin 

Büyümesi 

A- Evli 403 4,4085 

,929 ,427 H0 Kabul 

B- Bekar 81 4,4489 

C- Boşanmış 10 4,5273 

H0: Bireylerin medeni durumu; Ar-Ge performansı, inovasyon ve büyümeye 
göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

 H4: Bireylerin medeni durumu; Ar-Ge performansı, inovasyon ve büyümeye 
göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 
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“Bireylerin medeni durumu ile Ar-Ge Performansı, İnovasyon ve Büyüme “ 

arasındaki ilişki için f-testi tablosuna bakıldığında, Ar-Ge ürünlerinin kalitesi 

(f=0,059; p=0,981), Üst yönetim desteği (f=1,038; p=0,376), Ar-Ge projelerinin 

yönetimi (f=1,189; p=0,314), Ar-Ge işgücü verimliği (f=0,682; p=0,563), Ürün 

İnovasyonu (f=2,360; p=0,071), Strateji İinovasyonu (f=2,191; p=0,088), Süreç 

inovasyonu (f=1,496; p=0,215), Pazar inovasyonu (f=0,849;p=0,468) ve Küçük ve 

orta ölçekli işletmelerin büyümesi  (f=0,929; p=0,427) için H0 hipotezlerinin kabul 

edildiği ve  bireylerin medeni durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermediği 

saptanmıştır (p>0,05). 

Yapılan test sonuçlarına göre, Ar-Ge faaliyetlerinin sayısal değeri (f=11,433; 

p=0,000) istatistiksel olarak bireylerin medeni durumuna göre anlamlı bir farklılık 

gösterdiği tespit edilmiştir (p<0,05). Farklılığın kaynaklandığı grupların tespit 

edilmesi amacıyla yapılan LSD Post Hoc testinden elde edilen sonuçlara göre Ar-Ge 

faaliyetlerinin sayısal değeri için bekar bireylerin evli bireylere göre Ar-Ge 

faaliyetlerinin sayısal değeri istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla olduğu 

gözlenmiştir. 
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5.1.14.5. Görevin türü ile Ar-Ge Performansı, İnovasyon ve Büyüme Arasındaki 
İlişki 

Tablo-13 Görevin türü ile Ar-Ge Performansı, İnovasyon ve Büyüme Arasındaki 
İlişki İçin F-Testi Tablosu 

A
r-

G
e

 P
e

rf
o

rm
a

n
s

ı 
Düzeyler Görevin türü N Ort. 

f 
Değeri 

p 
Değeri 

Hipotez/ 
Post Hoc 

A
r-

G
e
 

F
a

a
li

y
e
tl

e
ri

n
in

 

S
a
y
ıs

a
l 
D

e
ğ

e
ri

 

A- Sahada Çalışanlar 285 3,9833 

,796 ,496 H0 Kabul 
B- Ofis Çalışanı 110 3,9955 

C- Yöneticiler 48 3,8646 

D- Diğer 52 3,9567 

A
r-

G
e
 

Ü
rü

n
le

ri
n

in
 

K
a
li

te
s
i 

A- Sahada Çalışanlar 285 4,6655 

4,031 ,008 A,B>D 
B- Ofis Çalışanı 110 4,6970 

C- Yöneticiler 48 4,6736 

D- Diğer 52 4,5107 

Ü
s
t 

Y
ö

n
e

ti
m

 

D
e
s
te

ğ
i 

 

A- Sahada Çalışanlar 285 4,5977 

2,387 ,068 H0 Kabul 
B- Ofis Çalışanı 110 4,5621 

C- Yöneticiler 48 4,4826 

D- Diğer 52 4,4872 

A
r-

G
e
 

P
ro

je
le

ri
n

in
 

Y
ö

n
e

ti
m

i A- Sahada Çalışanlar 285 4,6570 

1,561 ,198 H0 Kabul 
B- Ofis Çalışanı 110 4,6659 

C- Yöneticiler 48 4,5781 

D- Diğer 52 4,5577 

A
r-

G
e
 

İş
g

ü
c

ü
 

V
e
ri

m
li
ğ

i A- Sahada Çalışanlar 285 4,5761 

,479 ,697 H0 Kabul 
B- Ofis Çalışanı 110 4,5473 

C- Yöneticiler 48 4,6333 

D- Diğer 52 4,5962 

İn
o

v
a

s
y

o
n

 

Ü
rü

n
 

İn
o

v
a
s
y
o

n
u

 A- Sahada Çalışanlar 285 4,3600 

1,008 ,389 H0 Kabul 
B- Ofis Çalışanı 110 4,3927 

C- Yöneticiler 48 4,2875 

D- Diğer 52 4,3038 

S
tr

a
te

ji
 

İn
o

v
a
s
y
o

n
u

 

A- Sahada Çalışanlar 285 3,8891 

,889 ,447 H0 Kabul 
B- Ofis Çalışanı 110 3,8291 

C- Yöneticiler 48 3,8542 

D- Diğer 52 3,7885 

S
ü

re
ç
 

İn
o

v
a
s
y
o

n
u

 

A- Sahada Çalışanlar 285 2,2319 

,327 ,806 H0 Kabul 
B- Ofis Çalışanı 110 2,2132 

C- Yöneticiler 48 2,2311 

D- Diğer 52 2,3549 

P
a
z
a
r 

İn
o

v
a
s
y
o

n
u

 

A- Sahada Çalışanlar 285 4,6491 

,724 ,538 H0 Kabul 
B- Ofis Çalışanı 110 4,6545 

C- Yöneticiler 48 4,5903 

D- Diğer 52 4,7115 

B
ü

y
ü

m
e
 

K
ü

ç
ü

k
 v

e
 O

rt
a
 

Ö
lç

e
k
li
 

İş
le

tm
e
le

ri
n

 
B

ü
y

ü
m

e
s
i 

A- Sahada Çalışanlar 285 4,4191 

,040 ,989 H0 Kabul 

B- Ofis Çalışanı 110 4,4198 

C- Yöneticiler 48 4,4015 

D- Diğer 52 4,4126 

H0: Bireylerin görevinin türü; Ar-Ge performansı, inovasyon ve büyümeye göre 
anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

H5: Bireylerin görevinin türü; Ar-Ge performansı, inovasyon ve büyümeye göre 
anlamlı bir farklılık göstermektedir. 
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“Bireylerin görevinin türü ile Ar-Ge Performansı, İnovasyon ve Büyüme” 

arasındaki ilişki için f-testi tablosuna bakıldığında, Ar-Ge faaliyetlerinin sayısal 

değeri (f=0,796; p=0,496), Üst yönetim desteği (f=2,387; p=0,68), Ar-Ge projelerinin 

yönetimi (f=1,561; p=0,198), Ar-Ge işgücü verimliği (f=0,479; p=0,697), Ürün 

İnovasyonu (f=1,008; p=0,389), Strateji İinovasyonu (f=0,889; p=0,447), Süreç 

inovasyonu (f=0,327; p=0,806), Pazar inovasyonu (f=0,724;p=0,538) ve Küçük ve 

orta ölçekli işletmelerin büyümesi  (f=0,040; p=0,989) için H0 hipotezlerinin kabul 

edildiği ve bireylerin görevinin türüne göre anlamlı bir farklılık göstermediği 

saptanmıştır (p>0,05). Yapılan test sonuçlarına göre, Ar-Ge ürünlerinin kalitesi 

(f=4,031; p=0,008), istatistiksel olarak bireylerin görevinin türüne göre anlamlı bir 

farklılık gösterdiği tespit edilmiştir (p<0,05). Farklılığın kaynaklandığı grupların tespit 

edilmesi amacıyla yapılan LSD Post Hoc testinden elde edilen sonuçlara göre Ar-Ge 

ürünlerinin kalitesi için saha çalışanlarının diğer görevindeki bireylere göre 

istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla olduğu gözlenmiştir. 

  



140 
   

5.1.14.6. İşletmedeki Çalışma Süresi ile Ar-Ge Performansı, İnovasyon ve 

Büyüme Arasındaki İlişki 

Tablo-14 İşletmedeki Çalışma Süresi ile Ar-Ge Performansı, İnovasyon ve Büyüme 

Arasındaki İlişki İçin F-Testi Tablosu 

A
r-

G
e

 P
e

rf
o

rm
a

n
s

ı 
Düzeyler 

İşyerindeki Çalışma 

Süresi 
N Ort. 

f 

Değeri 

p 

Değeri 

Hipotez/ 

Post Hoc 

A
r-

G
e
 

F
a

a
li

y
e
tl

e
ri

n
in

 

S
a
y
ıs

a
l 
D

e
ğ

e
ri

 A- 1-5 Yıl 327 3,9656 

,057 ,998 H0 Kabul 

B- 6-9 Yıl 99 3,9773 

C- 10-14 Yıl 43 3,9942 

D- 14-18 Yıl 9 3,9444 

E-18-21 Yıl 9 4,0000 

F- 22 Yıl ve üzeri 8 4,0313 

A
r-

G
e
 

Ü
rü

n
le

ri
n

in
 

K
a
li

te
s
i 

A- 1-5 Yıl 327 4,6636 

,401 ,848 H0 Kabul 

B- 6-9 Yıl 99 4,6543 

C- 10-14 Yıl 43 4,6279 

D- 14-18 Yıl 9 4,6296 

E-18-21 Yıl 9 4,5432 

F- 22 Yıl ve üzeri 8 4,7361 

Ü
s
t 

Y
ö

n
e

ti
m

 

D
e
s
te

ğ
i 

 

A- 1-5 Yıl 327 4,5545 

,583 ,713 H0 Kabul 

B- 6-9 Yıl 99 4,5909 

C- 10-14 Yıl 43 4,5775 

D- 14-18 Yıl 9 4,6667 

E-18-21 Yıl 9 4,6852 

F- 22 Yıl ve üzeri 8 4,4792 

A
r-

G
e
 

P
ro

je
le

ri
n

in
 

Y
ö

n
e

ti
m

i 

A- 1-5 Yıl 327 4,6277 

,572 ,722 H0 Kabul 

B- 6-9 Yıl 99 4,6616 

C- 10-14 Yıl 43 4,6512 

D- 14-18 Yıl 9 4,8056 

E-18-21 Yıl 9 4,7222 

F- 22 Yıl ve üzeri 8 4,5938 

A
r-

G
e
 İ

ş
g

ü
c

ü
 

V
e
ri

m
li
ğ

i 

A- 1-5 Yıl 327 4,5602 

,478 ,793 H0 Kabul 

B- 6-9 Yıl 99 4,6020 

C- 10-14 Yıl 43 4,6233 

D- 14-18 Yıl 9 4,6222 

E-18-21 Yıl 9 4,7111 

F- 22 Yıl ve üzeri 8 4,5250 

İn
o

v
a

s
y

o
n

 

Ü
rü

n
 

İn
o

v
a
s
y
o

n
u

 A- 1-5 Yıl 327 4,3352 

1,276 ,273 H0 Kabul 

B- 6-9 Yıl 99 4,4343 

C- 10-14 Yıl 43 4,3209 

D- 14-18 Yıl 9 4,4889 

E-18-21 Yıl 9 4,2889 

F- 22 Yıl ve üzeri 8 4,2500 

S
tr

a
te

ji
 

İn
o

v
a
s
y
o

n
u

 A- 1-5 Yıl 327 3,8343 

1,700 ,133 H0 Kabul 

B- 6-9 Yıl 99 3,9455 

C- 10-14 Yıl 43 3,8140 

D- 14-18 Yıl 9 4,0000 

E-18-21 Yıl 9 3,7778 

F- 22 Yıl ve üzeri 8 4,1500 

S
ü

re
ç
 

İn
o

v
a
s
y
o

n
u

 A- 1-5 Yıl 327 2,1932 

2,304 ,044 F>A 

B- 6-9 Yıl 99 2,2709 

C- 10-14 Yıl 43 2,3023 

D- 14-18 Yıl 9 2,6364 

E-18-21 Yıl 9 2,1313 

F- 22 Yıl ve üzeri 8 3,1477 

P
a
z
a
r 

İn
o

v
a
s
y
o

n
u

 A- 1-5 Yıl 327 4,6779 

1,967 ,082 H0 Kabul 

B- 6-9 Yıl 99 4,6229 

C- 10-14 Yıl 43 4,5969 

D- 14-18 Yıl 9 4,5185 

E-18-21 Yıl 9 4,7037 
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F- 22 Yıl ve üzeri 8 4,2917 

B
ü

y
ü

m
e
 

K
ü

ç
ü

k
 v

e
 O

rt
a
 

Ö
lç

e
k
li
 

İş
le

tm
e
le

ri
n

 

B
ü

y
ü

m
e
s
i 

A- 1-5 Yıl 327 4,4120 

,757 ,581 H0 Kabul 

B- 6-9 Yıl 99 4,4454 

C- 10-14 Yıl 43 4,4207 

D- 14-18 Yıl 9 4,3131 

E-18-21 Yıl 9 4,2727 

F- 22 Yıl ve üzeri 8 4,5227 

H0: Bireylerin işletmedeki çalışma süresi; Ar-Ge performansı, inovasyon ve 
büyümeye göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

H6: Bireylerin işletmedeki çalışma süresi; Ar-Ge performansı, inovasyon ve 
büyümeye göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

“Bireylerin işletmedeki çalışma süresi ile Ar-Ge Performansı, İnovasyon ve 

Büyüme” arasındaki ilişki için f-testi tablosuna bakıldığında, Ar-Ge faaliyetlerinin 

sayısal değeri (f=0,057; p=0,998), Ar-Ge ürünlerinin kalitesi (f=0,401; p=0,848),  üst 

yönetim desteği (f=0,583; p=0,713), Ar-Ge projelerinin yönetimi (f=0,572; p=0,722), 

Ar-Ge işgücü verimliği (f=0,478; p=0,793), ürün inovasyonu (f=1,276; p=0,273), 

strateji inovasyonu (f=1,700; p=0,133), pazar inovasyonu (f=1,967; p=0,82) ve 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin büyümesi  (f=0,757; p=0,581) için H0 hipotezinin 

kabul edildiği ve  bireylerin işletmedeki çalışma süresine göre anlamlı bir farklılık 

göstermediği saptanmıştır (p>0,05). Yapılan test sonuçlarına göre, Süreç 

inovasyonun (f=2,304; p=0,044) istatistiksel olarak bireylerin işletmedeki çalışma 

sürelerine göre farklılık göstermiş olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Farklılığın ortaya 

çıkmış olduğu grupların belirlenebilmesi için yapılmış olan LSD Post Hoc testinden 

elde edilen sonuçlara göre süreç inovasyonu için 22 yıl ve üzerindekilerin 1-5 

yıldakilere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla olduğu gözlenmiştir. 
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5.1.14.7. Meslekteki Çalışma Süresi ile Ar-Ge Performansı, İnovasyon ve 

Büyüme Arasındaki İlişki 

Tablo-15 Meslekteki Çalışma Süresi ile Ar-Ge Performansı, İnovasyon ve Büyüme 

Arasındaki İlişki İçin F-Testi Tablosu 
A

r-
G

e
 P

e
rf

o
rm

a
n

s
ı 

Düzeyler 
Meslekteki 

Çalışma Süresi 
N Ort. 

f 

Değeri 

p 

Değeri 

Hipotez/ 

Post Hoc 

Ar-Ge 

Faaliyetlerinin 

Sayısal Değeri 

A- 1-5 Yıl 361 3,9661 

,305 ,910 H0 Kabul 

B- 6-9 Yıl 84 3,9583 

C- 10-14 Yıl 35 4,0000 

D- 14-18 Yıl 6 4,1667 

E-18-21 Yıl 9 4,0625 

Ar-Ge 

Ürünlerinin 

Kalitesi 

A- 1-5 Yıl 361 4,6571 

,566 ,726 H0 Kabul 

B- 6-9 Yıl 84 4,6865 

C- 10-14 Yıl 35 4,6032 

D- 14-18 Yıl 6 4,7222 

E-18-21 Yıl 9 4,5417 

Üst Yönetim 

Desteği 

 

A- 1-5 Yıl 361 4,5582 

,665 ,650 H0 Kabul 

B- 6-9 Yıl 84 4,5813 

C- 10-14 Yıl 35 4,6190 

D- 14-18 Yıl 6 4,5000 

E-18-21 Yıl 9 4,6875 

Ar-Ge 

Projelerinin 

Yönetimi 

A- 1-5 Yıl 361 4,6184 

1,506 ,186 H0 Kabul 

B- 6-9 Yıl 84 4,7143 

C- 10-14 Yıl 35 4,6357 

D- 14-18 Yıl 6 4,8750 

E-18-21 Yıl 9 4,6875 

Ar-Ge İşgücü 

Verimliği 

A- 1-5 Yıl 361 4,5535 

,843 ,520 H0 Kabul 

B- 6-9 Yıl 84 4,6452 

C- 10-14 Yıl 35 4,6343 

D- 14-18 Yıl 6 4,6000 

E-18-21 Yıl 9 4,6750 

İn
o

v
a
s
y
o

n
 

Ürün 

İnovasyonu 

A- 1-5 Yıl 361 4,3230 

2,747 ,018 B>A 

B- 6-9 Yıl 84 4,4976 

C- 10-14 Yıl 35 4,3314 

D- 14-18 Yıl 6 4,5000 

E-18-21 Yıl 9 4,2500 

Strateji 

İnovasyonu 

A- 1-5 Yıl 361 3,8338 

2,252 ,048 B>A 

B- 6-9 Yıl 84 3,9738 

C- 10-14 Yıl 35 3,8171 

D- 14-18 Yıl 6 4,2333 

E-18-21 Yıl 9 3,8000 

Süreç 

İnovasyonu 

A- 1-5 Yıl 361 2,2324 

2,251 ,048 A>B 

B- 6-9 Yıl 84 2,1710 

C- 10-14 Yıl 35 2,4545 

D- 14-18 Yıl 6 2,2424 

E-18-21 Yıl 9 2,0795 

Pazar 

İnovasyonu 

A- 1-5 Yıl 361 4,6574 

1,122 ,348 H0 Kabul 

B- 6-9 Yıl 84 4,6786 

C- 10-14 Yıl 35 4,5048 

D- 14-18 Yıl 6 4,6667 

E-18-21 Yıl 9 4,6667 

B
ü

y
ü

m
e

 

Küçük ve Orta 

Ölçekli 

İşletmelerin 

Büyümesi 

A- 1-5 Yıl 361 4,4009 

2,095 ,065 H0 Kabul 

B- 6-9 Yıl 84 4,5054 

C- 10-14 Yıl 35 4,4442 

D- 14-18 Yıl 6 4,2727 

E-18-21 Yıl 9 4,2386 
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H0: Bireylerin meslekteki çalışma süresi; Ar-Ge performansı, inovasyon ve 
büyümeye göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 

H7: Bireylerin meslekteki çalışma süresi; Ar-Ge performansı, inovasyon ve 
büyümeye göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

 “Bireylerin meslekteki çalışma süresi ile Ar-Ge Performansı, İnovasyon ve 

Büyüme” arasındaki ilişki için f-testi tablosuna bakıldığında, Ar-Ge faaliyetlerinin 

sayısal değeri (f=0,305; p=0,910), Ar-Ge ürünlerinin kalitesi (f=0,566; p=0,726),  üst 

yönetim desteği (f=0,665; p=0,650), Ar-Ge projelerinin yönetimi (f=1,506; p=0,186), 

Ar-Ge işgücü verimliği (f=0,843; p=0,520), pazar inovasyonu (f=1,122; p=0,348) ve 

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyümesi  (f=2,095; p=0,065) için H0 hipotezinin 

kabul edildiği ve  bireylerin meslekteki çalışma süresine göre anlamlı bir farklılık 

göstermediği saptanmıştır (p>0,05).  

Yapılan test sonuçlarına göre, ürün inovasyonu (f=2,747; p=0,018), strateji 

inovasyonu (f=2,252; p=0,048) ve süreç inovasyonun (f=2,251; p=0,048) istatistiksel 

olarak bireylerin meslekteki çalışma sürelerine göre anlamlı düzeyde farklılık 

gösterdikleri belirlenmiştir (p<0,05). Farklılığın ortaya çıkmış olduğu grupların 

belirlenebilmesi için yapılmış olan LSD Post Hoc testinden elde edilen sonuçlara 

göre ürün inovasyonu ve strateji inovasyonu için 6-9 yıldır çalışan bireylerin 1-5 

yıldır çalışan bireylere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla olduğu 

gözlenmiştir. Ayrıca süreç inovasyonu için 1-5 yıldır çalışan bireylerin 6-9 yıldır 

çalışan bireylere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha fazla olduğu tespit 

edilmiştir. 

Tablo-16 Anova Tabloları İçin Genel Özet Tablosu 

 Cinsiyet Yaş 
Eğitim 

Durumu 

Medeni 

Durum 

Görevin 

türü 

İşletmedeki 

Çalışma 

Süresi 

Meslekteki 

Çalışma 

Süresi 

Ar-Ge Faaliyetlerinin 

Sayısal Değeri 
Yok Yok Var Var Yok Yok Yok 

Ar-Ge Ürünlerinin 

Kalitesi 
Yok Yok Yok Yok Var Yok Yok 

Üst Yönetim Desteği Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok 

Ar-Ge Projelerinin 

Yönetimi 
Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok 

Ar-Ge İşgücü Verimliği Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok 

Ürün İnovasyonu Yok Var Var Yok Yok Yok Var 

Strateji İnovasyonu Yok Var Yok Yok Yok Yok Var 

Süreç İnovasyonu Var Yok Yok Yok Yok Var Var 

Pazar İnovasyonu Var Yok Yok Yok Yok Yok Yok 

Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmelerin Büyümesi 
Yok Yok Yok Yok Yok Yok Yok 
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5.1.15. Korelasyon Analizi 

İki değişken arasında bulunan ilişkinin şiddetini ve yönünü ortaya koyan 

istatistiksel analiz yöntemine korelasyon analizi denilmektedir. Söz konusu analiz 

yönteminde, ilişkinin şiddeti ve yönünün belirlenmesi amacıyla korelasyon 

katsayısından faydalanılır. Korelasyon katsayısı, 2 değişkenin beraber değişimlerini 

ortaya koyan bir ölçü olmakla birlikte r ile gösterilmektedir. Tüketilmekte olan yakıt 

miktarı ile oda sıcaklığı, günlük ya da haftalık çalışma süreleriyle sınav notları gibi 

pek çok ilişki için gereken verilerin elde edilmesinin ardından korelasyon katsayısı 

yani r hesaplanmaktadır. Söz konusu katsayıya bakılarak, ilişkinin yönü ile 

büyüklüklerine yönelik yorumlar yapılabilir.  

İki değişken arasındaki ilişkinin şiddetini ve yönünü belirleyen korelasyon 

katsayısı, -1 ve +1 arasında değerler alır. Korelasyon katsayısının sahip olduğu 

mutlak değerin büyüklüğünün 1’e daha da yaklaşması, değişkenler arasında 

bulunan ilişkinin büyüdüğünü ifade etmektedir. 0’a yaklaşması ise değişkenler 

arasında bulunan ilişkinin daha da azaldığını ifade etmektedir. Korelasyon katsayısı 

negatif yani “-“ değer aldığında değişkenler arasında bulunan değişim zıt yönlüdür. 

Ancak pozitif yani “+” değer aldığında ise değişkenler arasında bulunan değişim 

aynı yönde gerçekleşmektedir.  

Tablo-17 Korelasyon Değer Aralığı ve İlişki Büyüklükleri 

Korelasyon Değer Aralığı İlişki Büyüklüğü 

-0,2<r ya da r<0,2 Çok Zayıf Düzeyde İlişki 

-0,4<r-<-0,2 ya da 0,2<r<0,4 Zayıf Düzeyde İlişki 

-0,6<r-<-0,4 ya da 0,4<r<0,6 Orta Düzeyde İlişki 

-0,8<r-<-0,6 ya da 0,6<r<0,8 Yüksek Düzeyde İlişki 

-1<r-<-0,8 ya da 0,8<r<1 Çok Yüksek Düzeyde İlişki 

 Korelasyon analizleri ile elde edilmiş olan katsayılara yönelik yorumlama 

yapılırken, değişkenler arasında bulunan neden sonuç ilişkisinden söz edilmemesi 

araştırmacılar açısından önemli olmakla birlikte dikkate alınması gereken önemli bir 

husus olmaktadır. Bu durumda ilk değişken ikinci değişkeni etkileyebilmektedir ya da 

bunun tam aksi de ortaya çıkabilmektedir.  
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Tablo-18 Korelasyon Analizi Tablosu 
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K
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İş
le

tm
e
le

ri
n

 B
ü

y
ü

m
e
s
i 

Ar-Ge 

Faaliyetlerinin 

Sayısal Değeri 

1          

Ar-Ge 

Ürünlerinin 

Kalitesi 

0,112 1         

Üst Yönetim 

Desteği 
0,51 0,368 1        

Ar-Ge 

Projelerinin 

Yönetimi 

0,121 0,282 0,296 1       

Ar-Ge İşgücü 

Verimliği 
0,154 0,159 0,200 0,453 1      

Ürün 

İnovasyonu 
0,466 0,205 0,184 0,253 0,203 1     

Strateji 

İnovasyonu 
0,272 0,159 0,040 0,152 0,259 0,257 1    

Süreç 

İnovasyonu 
0,058 -0,244 -0,266 -0,259 -0,150 -0,159 -0,048 1   

Pazar 

İnovasyonu 
-0,007 0,115 0,072 0,161 0,183 0,095 0,067 -0,290 1  

Küçük ve Orta 

Ölçekli 

İşletmelerin 

Büyümesi 

0,115 0,405 0,248 0,193 0,195 0,102 0,121 -0,196 0,095 1 

Korelasyon katsayısı değerleri hesaplamış Korelasyon Analizi tablosunda 

verilmiştir. Korelasyon katsayılarına bakıldığında en büyük katsayı değerinin üst 

yönetim desteği ile Ar-Ge faaliyetlerinin sayısal değeri arasında (r=0,510) olduğu 

görülmektedir. Bu değere göre üst yönetim desteği ile Ar-Ge faaliyetlerinin sayısal 

değeri arasında pozitif yönlü orta düzey bir ilişki olduğu söylenebilir. Ayrıca ürün 

inovasyonu ve Ar-Ge faaliyetlerinin sayısal değeri arasındaki korelasyon değerine 

(r=0,466) bakılarak değişkenler arasında pozitif yönlü orta düzey ilişki olduğu 

söylenebilir.  

Değişkenler arasındaki en düşük ilişki r=0,040 strateji inovasyonu ile Ar-Ge 

faaliyetlerinin sayısal değeri arasındadır. Yapılan korelasyon analizi sonucunda elde 

edilen korelasyon katsayıları incelendiğinde değişkenlerin genel olarak ilişkili olduğu 

görülmektedir. Bu yüzden değişkenler arasındaki ilişkilerin yönünü ve büyüklüğünü 

daha detaylı inceleyebilmek için regresyon analizi sonuçlarının incelenmesi uygun 

bulunmuştur. 
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5.1.16. Araştırma Verileriyle ilgili Regresyon Analizi 

Regresyon analizi, bağımlı değişkenler ile bir ya da birden çok bağımsız 

değişken arasında bulunan doğrusal bir ilişkinin var olduğunu, değişkenler arasında 

ilişki bulunduğunda da büyüklüğünü ve yönünü incelemekte olan analize denir. Bu 

analizde, arasında ilişki bulunduğu ortaya çıkarılan değişkenler açısından da beta 

katsayıları hesaplanmaktadır. Hesaplanan katsayılar ile matematiksel açıdan pek 

çok denklem kurulabilir. Regresyon analizi açısından kurulan denklem; Y=β0+ βi Xi + 

Ɛi şeklindedir. Söz konusu denklemde β0 sabit katsayıyı,  βi i. bağımsız değişkene ait 

katsayıyı, Xi i. bağımsız değişkeni, Y bağımlı değişkeni ve Ɛi i. bağımlı değişkene 

sahip olan hata terimlerini ortaya koymaktadır. Bu hata terimlerinin toplamı 0’a 

eşittir. 

Tablo-19 Ar-Ge ve İnovasyon Faaliyetlerinin Büyümeye Etkisi 

B
ü

y
ü

m
e
 

 Büyüme 

 β(Beta) t Değeri p Değeri 

Sabit Katsayı 1,990 5,860 ,000 

Ar-Ge Faaliyetlerinin Sayısal 
Değeri 

,056 1,788 ,074 

Ar-Ge Ürünlerinin Kalitesi ,347 7,308 ,000 

Üst Yönetim Desteği ,083 1,904 ,048 

Ar-Ge Projelerinin Yönetimi ,006 ,134 ,894 

Ar-Ge İşgücü Verimliliği ,081 2,126 ,034 

Ürün İnovasyonu -,055 -1,337 ,182 

Strateji İnovasyonu ,019 ,599 ,550 

Süreç İnovasyonu -,033 -1,884 ,060 

Pazar İnovasyonu ,010 ,270 ,787 

H0: Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin büyümeye etkisi yoktur. 
H8: Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin büyümeye etkisi vardır. 

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ile büyüme arasındaki ilişkiyi incelemek için 

kurgulanan modelin anlamlı olduğu saptanmıştır (p=0,000<0,05). Burada sabit 

katsayı (p=1,990)’dir. Ar-Ge faaliyetlerinin sayısal değeri (p=0,074), Ar-Ge 

projelerinin yönetimi, ürün inovasyonu (p=0,182), strateji inovasyonu (p=0,550), 

süreç inovasyonu (p=0,060) ve pazar inovasyonu (p=0,787) için hesaplanan p 

değerleri incelendiğinde H0 hipotezinin kabul edildiği ve büyümeyi etkilemediği 

görülmektedir (p>0,05). 

Ar-Ge ürünlerinin kalitesi (p=0,000), üst yönetim desteği (p=0,048) ve Ar-Ge 

işgücü verimliği (p=0,034) için hesaplanmış olan p değerleri, alfa değerinden daha 

küçüktür. Bundan dolayı da H8 hipotezi kabul edilmiş ve ilgili olan değişkenlerin 

regresyon denklemi içine alınmasının da uygun olacağı belirlenmiştir (p<0,05). Elde 
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edilen bu sonuçlara bakılarak Ar-Ge ürünlerinin kalitesi, üst yönetim desteği ve Ar-

Ge işgücü verimliğinin büyümeyi etkilediği ortaya çıkmıştır.  

Y= β0+ βi Xi denklem için düzey sayıları 3 olmasından dolayı i=3 olarak alınır. 

Böylece denklem Y= β0+ β1 X1+ β2X2 + β3X3 + u olarak alınır ve denklemde yer alan 

sembollerin karşılıkları aşağıda tablo 20’   gösterilmiştir. 

  Regresyon analizi kapsamında Y= β0+ βi Xi şeklinde kurulması planlanan 

denklemler için değişkenler arasında bulunan ilişkinin de anlamlı olduğu tespit 

edilmiş ve düzeylere ait sayıların da 3 olmasından kaynaklı olarak i=3 şeklinde ifade 

edilmektedir. Başka bir deyişle, elde edilmesi planlanan denklemin teorik kapsamı 

Y= β0+ β1 X1+ β2X2 + β3X3 + u olarak ifade edilebilir. Bu denklemde kullanılan 

sembollerin anlamları ve karşılıkları ise tablo 20’de gösterilmiştir. 

Tablo-20 Regresyon Sembollerinin Anlamları ve Karşılıkları 

Regresyon 
Sembolleri 

Regresyon Sembollerinin 
Anlamları 

Sembollerin Karşılıkları 

Y Bağımlı Değişkenin Sembolü Büyümenin Sembolü 

X1 
Bağımsız Değişkenin 
Sembolü 

Ar-Ge Ürünlerinin Kalitesinin 
Sembolü 

X2 
Bağımsız Değişkenin 
Sembolü 

Üst Yönetim Desteğinin Sembolü 

X3 
Bağımsız Değişkenin 
Sembolü 

Ar-Ge İşgücü Verimliğinin Sembolü 

β0 Sabit Katsayı 1,990 (Tablodaki B değerlerinden) 

β1, β2 ve β3 
Bağımsız Değişkenlere ait 
Katsayıların Değişkenin 
Sembolü 

0,347, 0,083 ve 0,081 

Regresyon sembollerinin anlamları ve karşılıkları tablosunda yer alan değerler 

ve sembol karşılıkları denklemde yerine koyulduğunda denklem şu şekilde 

kurulabilir. 
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Büyüme = 1,990+0,347 Ar-Ge Ürünlerinin Kalitesi + 0,083 Üst Yönetim 

Desteği + 0,081 Ar-Ge İşgücü Verimliği + u 

Yapılan regresyon analizi sonucunda elde edilen denkleme bakıldığında Ar-

Ge ürünlerinin kalitesinin, üst yönetim desteğinin ve Ar-Ge işgücü verimliğinin 

büyüme üzerinde pozitif bir etkisinin olduğu görülmektedir. Oluşturulan denkleme 

bakarak Ar-Ge ürünlerinin kalitesinin puanı bir birim arttığı zaman Büyüme puanının 

0,347 birim artacağı söylenebilir. Ar-Ge ürünlerinin kalitesinin büyüme üzerinde 

yaklaşık %34,7 oranında pozitif yönlü bir etkisi vardır. 

Benzer biçimde üst yönetim desteğinin puanı bir birim arttığı zaman büyüme 

puanının 0,083 birim artacağı söylenebilir. Üst yönetim desteğinin büyüme üzerinde 

yaklaşık %8,3 oranında pozitif yönlü bir etkisi vardır. Son olarak ise Ar-Ge işgücü 

verimliğinin puanı bir birim arttığı zaman büyüme puanının 0,081 birim artacağı 

söylenebilir. Ar-Ge işgücü verimliğinin büyüme üzerinde yaklaşık %8,1 oranında 

pozitif yönlü bir etkisi vardır denilebilir. 
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ARAŞTIRMA SONUÇLARI  

Bu çalışma ile gelişmekte olan ekonomilerin büyümesinde inovasyon ve Ar-

Ge’nin ne türden bir kilit bir rol oynadığını ve mikro ekonomik düzeyde da KOBİ’lerin 

üzerindeki etkilerini açıklamak amaçlanmıştır. Dolayısıyla Ar-Ge inovasyonun ve 

büyümenin gerçekleştirilmesi için bir ön koşul olmaktadır. Bu çerçevede bir alan 

uygulaması yapılmıştır. Analizler sonucunda elde edilmiş olan sonuçlar ile öneriler 

şu şekildedir;  

 Anova analizlerinden elde edilmiş olan sonuçlar şu şekilde sıralanabilir; 

 Bireylerin cinsiyeti ile süreç inovasyonu ve pazar inovasyonu arasındaki 

ilişki incelendiğinde; cinsiyet unsuru işletmeler açısından önemli bir unsurdur. 

İşletmelerde cinsiyete yönelik bir ayrımcılığın yapılmaması; hizmet sektörü içindeki 

bütünleşmelerin sağlanarak bölgeler arasında ilerleme kaydedilmesine, işgücünün 

kalitesinin artmasını, iletişim alanındaki teknolojilerden yararlanılmasını, inovasyon 

ve Ar-Ge yatırımlarının daha da gelişmesine katkı sağlamaktadır. İşletmelerin 

cinsiyet ayrımı yapmaması ayrıca; inovasyon ve Ar-Ge yatırımlarının daha da 

başarılı olmasını sağlamakla birlikte işletmenin büyümesi üzerinde daha da etkili 

olmaktadır.  

 Bireylerin yaşı ile ürün inovasyonu ve strateji inovasyonu arasındaki ilişki 

incelendiğinde; bireylerin yaşı, işlerine olan tutumlarını, işlerinden beklentilerini, 

isteklerini ve işlerine yönelik algılarını etkileyebilmektedir. Çalışanların sahip olduğu 

daha uzun zaman yaşama isteği, potansiyel anlamda eğitime, iş tecrübesine ve 

öğrenmeye verilecek olan önemi arttırmaktadır. İşletme içinde kıdem sahibi olan 

çalışanların yeni bilgiler üretmesi, üretirken bu bilgileri kullanabilmesi, kullanırken de 

katma değer yaratması, inovasyon ve Ar-Ge performansının önemini ortaya 

koymaktadır.  

 Bireylerin eğitim durumu ile Ar-Ge faaliyetlerinin sayısal değeri ve ürün 

inovasyonu arasındaki ilişki incelendiğinde; eğitim, gelişmekte olan ve gelişmiş 

ülkelerin ekonomik olarak büyüyebilmeleri ve sürekliliklerini sağlayabilmeleri 

açısından önemli bir unsurdur. Sosyal hayattaki dönüşümde, ekonomik anlamda 

büyümede, hayat kalitesinin ve refah düzeyinin arttırılmasında eğitim, önemli bir rol 

oynamaktadır. Büyümenin sağlanabilmesi için çalışanlara eğitimler verilmesi, 

yeteneklerinin ve becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir.  

 Bireylerin medeni durumu ile Ar-Ge faaliyetlerinin sayısal değeri arasındaki 

ilişki incelendiğinde; işletme çalışanlarının evli olanlar, ailelerine yönelik maddi 

anlamda mesuliyetlerinin olmasından kaynaklı yatırımlarını kaybetmekten ve işsiz 

kalmaktan korkmaktadır. İşletme içinde bekar çalışanlar, evli çalışanlara oranla 
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alternatif iş imkanlarını değerlendirebilirken, risk alma konusunda daha girişken ve 

kararlı bir tutum sergilemektedirler. Çalışanların Ar-Ge faaliyetlerine olan 

tutumlarının, medeni hallerine göre değişiklik gösterebileceğinin göz önünde 

bulundurulması gerekmektedir. Genç çalışanların istihdam edilmesinin en önemli 

belirleyicilerinden birisi, ülkelerin sahip olmuş olduğu ekonomik büyüme 

performansları olmaktadır.  

 Bireylerin görevinin türü ile Ar-Ge ürünlerinin kalitesi arasındaki ilişki 

incelendiğinde; işletme bünyesinde bulunan çalışanların bulundukları pozisyonları, 

sahip oldukları görevleri ile işlerine yönelik faktörler farklılık göstermektedir.  

Çalışanların görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmeleri için oluşturulmuş olan 

rutinler, kurallar ve politikalar, inovasyon süreci içinde daha da başarılı 

olabilmektedir. İşletmelerin ekonomi üzerinde sağlamış olduğu yararlar, hem sosyal 

başarının sağlanmasını hem de ekonomik büyümenin gerçekleştirilmesini 

sağlamaktadır. Görevinde başarılı olan çalışanların işletme bünyesinde 

bulundurulması ve kalıcılıklarının sağlanması amacıyla Ar-Ge çalışmaları 

yapılmaktadır.  

 Bireylerin işletmedeki çalışma süresi ile süreç inovasyonu arasındaki ilişki 

incelendiğinde; işletmeler, yeteneklerine ve eğilimlerine göre çalışanları mesleki iş 

kollarına yönlendirebilmek, istihdamı arttırıcı eğitim programlarını zamanın şartlarına 

uygun hale getirmek için sosyal güvenlik sistemlerini geliştirmeleri gerekmektedir. 

İşletmedeki çalışma süresinin arttırılması için bilginin üretilebilmesi için ayrılmış olan 

kaynakların gün geçtikçe artması, meslek gruplarının istihdam içindeki öneminin 

artması, bilginin de gerektiği kadar kullanılması gerekmektedir. Teknolojik anlamda 

uzmanlık gerektirmekte olan meslekler için alınacak eğitimleri tamamlamış olan 

çalışanlar, insan kaynakları içinde vasıflı olan kısmı ifade etmektedir. Bu kapsamda 

işletme kapsamında geliştirilen inovasyon sistemi, mesleki eğitim işletmeleri, diğer 

yerel işletmeler ve Ar-Ge temelli kurumlar arasındaki inovasyon süreçlerine karşı ağ 

yapılaşmasını ortaya koymaktadır.  

 Bireylerin meslekteki çalışma süresi ile ürün inovasyonu, strateji 

inovasyonu ve süreç inovasyonu arasındaki ilişki incelendiğinde; yetenek sahibi 

çalışanları işletme bünyesine alabilmek, bu çalışanların kalıcılıklarını sağlayabilmek 

ve çalışanlarda daha da çalışma isteği uyandırabilmek için Ar-Ge çalışmalarına 

yoğunluk verilmektedir. Aynı zamanda rakip işletmelerin teknik alanlarda yapmış 

oldukları ilerlemelerle başa çıkabilmek, ürünler üzerinde yapılacak değişikliklere 

hazırlıklı olabilmek gibi pek çok nedenden dolayı işletmeler Ar-Ge faaliyetlerine 

yoğunlaşmaktadır. Çalışanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri açısından, 

yeteneklerini, becerilerini ve bilgilerini arttırabilmeleri açısından işyerleri önemli bir 
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konuma sahiptir. İşletmeler açısından da mesleğini uzun süredir icra eden 

çalışanların işletme bünyesinde bulundurulması, verimliliğin sağlanması açısından 

büyük önem taşımaktadır.  

Regresyon analizlerinden elde edilmiş olan sonuçlar şu şekildedir; 

 Büyüme ile Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri arasındaki ilişki incelendiğinde; 

Ar-Ge, toplum, insan ve kültür bilgisinden meydana gelen bilgi dağarcığının 

genişletilerek bu dağarcığın daha pek çok yeni uygulama tasarlayabilmek üzere 

kullanılması amacıyla sistematik olarak yürütülmekte olan çalışmalardır. İnovasyon 

ise hem ulusal düzeyde hem de endüstri ve işletme düzeyinde ekonomik büyümeyi 

etkilemektedir. Ar-Ge performansının geliştirilmesi için yeni üretim ve tasarımlarla 

verimliliğin arttırılması, uzun vadede sürekli büyüme için itici bir güçtür. İnovasyonun 

yapılması ile teknolojik yeniliklerin izlenmesi, ekonomik büyümeyi sağlamaktadır. 

Büyümenin sağlanabilmesi için işletme bünyesinde bulunan Ar-Ge mallarının 

iyileştirilmesi ve Ar-Ge sektörü içinde de devamlı olarak yeni ortaya çıkan 

teknolojilerin de üretilmesiyle ürünlerin çeşitlilik göstermesi sağlanmaktadır.   

ARAŞTIRMA ÖNERİLERİ 

Veri analizleri neticesinde elde edilmiş olan sonuçlara ilişkin geliştirilen 

öneriler şu şekildedir; 

  Analizler neticesinde, cinsiyet değişkeni ile süreç inovasyonu ve Pazar 

inovasyonu arasında ilişki olduğu yani 0,05> 0,041, 0,035 olduğu tespit edilmiştir. 

Bireylerin cinsiyeti ile süreç inovasyonu ve pazar inovasyonu arasındaki ilişkiye 

öneri olarak; Ar-Ge performansının ve inovasyon yatırımlarının daha iyi hale 

getirilerek büyümenin sağlanabilmesi için çalışanlar arasında cinsiyet ayrımı 

yapılmayarak takım çalışmalarının özendirilmesi, yaratıcılığın teşvik edilmesi 

gerektiği söylenebilir.  

 Yapılan analizler sonucunda, bireylerin yaşı ile ürün inovasyonu ve strateji 

inovasyonu arasında anlamlı düzeyde ilişki bulunduğu yani 0,05> 0,025, 0,010 

olduğu belirlenmiştir. Yaş değişkeni ile ürün inovasyonu ve strateji inovasyonu 

arasındaki ilişkiye öneri olarak; kıdemli çalışanların yanında genç çalışanlara 

verilecek olan eğitimler; ekonomik, sosyal ve politik gelişmelere, teknolojik 

anlamdaki yeniliklere, müşterilerin hızlı şekilde değişmekte olan beklenti ve 

isteklerine anında cevap verebilmeleri, hem işletme performansının hem de 

inovasyonun artmasına katkı sağlayabilir.  

 Yapılan analizler sonucunda, bireylerin eğitim durumu ile Ar-Ge 

faaliyetlerinin sayısal değeri ve ürün inovasyonu arasında anlamlı bir ilişki olduğu 
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(0,05> 0,016, 0,003) tespit edilmiştir. Bireylerin yaşı ile Ar-Ge faaliyetlerinin sayısal 

değeri ve ürün inovasyonu arasındaki ilişkiye öneri olarak; işletmelerin belirledikleri 

amaçlara katkı sağlayabilen bütün yenilikler, işletmeler için inovasyon şeklinde 

değerlendirilir. Dolayısıyla, işletmelerde inovasyona yönelik girişimlerde 

bulunulması, bütün çalışanlara eğitimler verilmesi, işletmelerin varlıklarını başarılı 

şekilde sürdürmeleri, ortaya çıkan problemlerin azaltılması ve çözülebilmesi 

açısından yararlı olabilir.  

 Yapılan analizler sonucunda, bireylerin medeni durumu ile Ar-Ge 

faaliyetlerinin sayısal değeri arasında anlamlı düzeyde ilişki bulunduğu yani 0,05> 

0,00 olduğu belirlenmiştir. Yaş değişkeni ile  Ar-Ge faaliyetlerinin sayısal değeri 

arasındaki ilişkiye öneri olarak; iyi bir Ar-Ge, inovasyon ve işletme performansı elde 

etmek isteyen işletmelerin çalışanların medeni durumlarına bakmaksızın çalışanlarla 

iyi ilişkiler geliştirmesi ve örgütsel bağlılıklarını güçlendirici çalışmalar yapması 

gerekmektedir.  

 Yapılan analizler sonucunda, bireylerin görevinin türü ile Ar-Ge ürünlerinin 

kalitesi arasında anlamlı bir ilişki olduğu (0,05> 0,008) tespit edilmiştir. Bireylerin 

görevinin türü ile Ar-Ge ürünlerinin kalitesi arasındaki ilişkiye öneri olarak; 

işletmelerin üretim ve Ar-Ge performanslarını arttırabilmeleri, rekabet üstünlüğü elde 

edebilmeleri, büyümeye destek çıkabilmeleri açısından inovasyon stratejileri 

geliştirmeleri yararlı olabilir.  

 Yapılan analizler sonucunda, bireylerin işletmedeki çalışma süresi ile süreç 

inovasyonu arasında anlamlı düzeyde ilişki bulunduğu yani 0,05>0,044 olduğu 

belirlenmiştir.  Bireylerin işletmedeki çalışma süresi ile süreç inovasyonu arasındaki 

ilişkiye öneri olarak; hizmet yılı dikkate alınmaksızın bütün çalışanların hem iş yerine 

yönelik gelişimlerini hem de bireysel gelişimlerine katkı sağlayabilecek aktivitelerin 

yapılması yararlı olabilir. 

 Yapılan analizler sonucunda, bireylerin meslekteki çalışma süresi ile ürün 

inovasyonu, strateji inovasyonu ve süreç inovasyonu arasında anlamlı düzeyde ilişki 

bulunduğu yani 0,05>0,018, 0,048, 0,048 olduğu belirlenmiştir. Bireylerin meslekteki 

çalışma süresi ile ürün inovasyonu, strateji inovasyonu ve süreç inovasyonu 

arasındaki ilişkiye öneri olarak; çalışan bireylerin meslekteki çalışma süreleri, 

yapılacak olan işin nitelikli bir şekilde yapılabilmesi açısından önemlidir. Dolayısıyla 

çalışanların aynı meslekte uzun süre çalışmalarından kaynaklı olarak yenilenme ve 

güncellemeye yönelik çalışmalar yapılması, inovasyon yapılmasının hızlandırmasını 

ve ekonomik büyümenin gerçekleştirilmesine katkı sağlayabilir.  
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Regresyon analizleri neticesinde elde edilmiş olan sonuçlara ilişkin 

geliştirilen öneriler şu şekildedir; 

 Yapılan regresyon analizleri neticesinde, büyüme ile Ar-Ge ürünlerinin 

kalitesi, üst yönetim desteği ve Ar-Ge işgücü verimliliği arasında anlamlı düzeyde 

ilişki bulunduğu yani 0,05>0,00, 0,048, 0,034 belirlenmiştir. Büyüme ile Ar-Ge ve 

inovasyon faaliyetleri arasındaki ilişkiye öneri olarak; Ar-Ge teşvikleri, uzun 

dönemde büyümeyi desteklemektedir. Dolayısıyla Ar-Ge teşviklerinin büyümeyi 

hızlandırması sebebiyle işletmelerin Ar-Ge performansını geliştirici faaliyetlerini 

destekleyecek politikalar geliştirmesi yararlı olabilir.  
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EK-A 

EKLER 

ARGE VE İNOVASYON FAALİYETLERİNİN BÜYÜME İLE İLİŞKİSİ: KOBİ’LER 

ÜZERİNE BİR İNCELEME 

Değerli Katılımcılar, 

Ekte sizlere cevaplamanız için sunulan anket sorularının amacı tezin 

konusundaki görüşlerinizin alınmasıdır. Araştırmanın bilimsel açıdan geçerlilik ve 

güvenilirliğinin sağlanabilmesi için sorulan sizi en iyi yansıtacak cevapları vermeniz 

büyük önem taşımaktadır. 

Zaman ayırdığınız ve değerli katkılarınız için teşekkürler. 

        ZEKERİYA ŞAHİN                                 Prof. Dr. Burhanettin Aykut ARIKAN 

İstanbul Gelişim Üniversitesi                                   İstanbul Gelişim Üniversitesi 

    Sosyal Bilimler Enstitüsü                                        Sosyal Bilimler Enstitüsü 

        Doktora Öğrencisi                                                      Tez Danışmanı 

EK-A DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERE İLGİLİ SORULAR 

1. Cinsiyetiniz? 

a. ( ) Kadın b. ( ) Erkek 

2. Yaşınız?  

a ( ) 19-28   b ( ) 29-38   c  ( ) 39-48    d ( ) 49- 58    e ( ) 59 ve üzeri 

3.  Eğitim Durumunuz? 

a. ( ) İlköğretim b. ( ) Lise c. ( ) Fakülte/Yüksekokul  d. ( ) Lisans e. ( ) Yüksek 

Lisans ve Doktora 

4.  Medeni Haliniz?   

a. ( ) Evli   b. ( ) Bekar c.( ) Boşanmış 

5.  Göreviniz?  

a. ( ) Sahada Çalışanlar  b.  ( ) Ofis Çalışanları    c.  ( ) d. ( ) Diğer  (Lütfen 

Belirtiniz)…………….. 

6. İşletmenizde Ne Kadar Süredir Çalışmaktasınız? 

a. ( ) 1-5 Yıl b. ( ) 6-9 Yıl c. ( )10-14 Yıl d. ( ) 14-18 Yıl e. ( ) 18-21 Yıl f. ( ) 22 Yıl 

ve Üzeri 

7. Bu Meslekte Ne Kadar Süredir Çalışmaktasınız? 

a. ( ) 1-5 Yıl b. ( ) 6-9 Yıl c. ( )10-14 Yıl d. ( ) 14-18 Yıl e. ( ) 18-21 Yıl f. ( ) 22 Yıl 

ve Üzeri 



B-1 
 

EK-B 

EK-B AR-GE PERFORMANSI ÖLÇEĞİ325 

Bu bölüm, Ar-Ge performansına ait 33 sorudan oluşmaktadır. Lütfen kurumunuzun bir 

temsilcisi olarak, kurumunuzun bugünkü durumunu kendinize göre düşünerek (1= en düşük, 

5= en yüksek) 1-5 arasında bir ölçeği seçip cevaplayınız. Lütfen her soruya tek cevap veriniz 

ve her soruyu cevaplayınız 
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AR-GE FAALİYETLERİNİN SAYISAL DEĞERİ  

1. Ar-Ge çalışmalarınızın finansal kazanca dönüşebilme durumunu 
değerlendiriniz. (Örnek: Ar-Ge kaynaklı ürün ve/veya gelişmiş teknoloji satışı 
vb.) 

1 2 3 4 5 

2. Doğru tahmin edebildiğinizi düşünüyorsanız yüksek puan veriniz. 1 2 3 4 5 

3. Müşteri değerlendirmelerini ve mevcut kalite standartlarınıza uyumunuzu 
dikkate alarak, Ar-Ge çalışmalarınız sonucunda ürettiğiniz ürünün kalitesi ve 
güvenilirliğim değerlendiriniz. 

1 2 3 4 5 

4. Brüt kar marjınızı dikkate alarak, Ar-Ge çalışmalarınızdan kar sağlama 
durumunuzu değerlendiriniz. (Ar-Ge faaliyetlerinizin yüksek kar sağladığını 
düşünüyorsanız daha yüksek puan veriniz.) 

1 2 3 4 5 

AR-GE ÜRÜNLERİNİN KALİTESİ  

5. Teknoloji ile ilgili faktörleri baz alarak, Ar-Ge çalışmalarınız kapsamındaki 
üretim masraflarınızı rakip firmalarla karşılaştırarak değerlendiriniz. 
(Rakiplerinize kıyasla masraflarınız daha az ise yüksek puan veriniz.) 

1 2 3 4 5 

6. Ar-Ge ürünlerinizin mevcut pazar içindeki payını, benzer çalışmalar yapan 
rakiplerinizi dikkate alarak değerlendiriniz. (Ürünlerinizin pazar payının 
rakiplerinize göre yüksek olduğunu düşünüyorsanız yüksek puan veriniz) 

1 2 3 4 5 

7. Ar-Ge çalışmalarınızın firmanızın kuruluş hedefleri ve amaçlarıyla 
uyumluluk durumunu değerlendiriniz. 

1 2 3 4 5 

8. Ar-Ge için yapılan teknolojik yatımların teknoloji geliştirme faaliyetlerinize 
ve firmanızın teknik pozisyonuna ne derecede katkı sağladığım 
değerlendiriniz. 

1 2 3 4 5 

9. Ar-Ge ürünlerinizi, rakip Ar-Ge ürünlerinin müşteri gözündeki değeriyle 
kıyaslayarak değerlendiriniz (Sizin Ar-Ge ürününüz, rakibinizin ürettiğini Ar- 
Ge ürününe nazaran, müşteri gözünde ne kadar değerli olabilir?) 

1 2 3 4 5 

10. Firmanızın tüm Ar-Ge çalışmalarım dikkate alarak, uygulamaya 
dönüşmüş olan Ar-Ge projelerinizin durumunu değerlendiriniz. (Uygulamaya 
dönüşenler fazla ise yüksek puan veriniz.) 

1 2 3 4 5 

15. En yakın rakiplerinizi dikkate alarak, firmanızın Ar-Ge için rekabet 
gerektiren teknolojik hamlelere tepki verebilme süresini değerlendiriniz. 

1 2 3 4 5 

16. Ar-Ge çalışmalarınızı dikkate alarak, teknolojiye yaptığınız yatırımların 
mevcut durumunu (en iyi rakibinize, sektör ortalamasına ve sektör toplamına 
kıyasla yıllık Ar-Ge harcamalarını: açısından) değerlendiriniz. 

1 2 3 4 5 

22. Dış ve iç müşterilerinizin Ar-Ge ürünlerinizden (ürün ve süreç 
teknolojisinden sağlanan yararlar açısından), memnuniyet derecesini 
değerlendiriniz. 

1 2 3 4 5 

ÜST YÖNETİM DESTEĞİ  

11. Firmanızın Ar-Ge portföyü içinde, çapraz fonksiyonel takımların (bir Ar-
Ge takımın başka bir takımda da görev alması) atanmış olduğu projelerin 
durumunu değerlendiriniz. 

1 2 3 4 5 

                                                           
325 Tipping et al., a.g.e., p. 36. 
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13. Firmanızın tüm kaynaklarını dikkate alarak, Ar-Ge projelerine ayrılan 
bütçenin durumunu ve yeterliliğini değerlendiriniz. 

1 2 3 4 5 

14. Firmanızın tüm Ar-Ge portföyünü dikkate alarak, firmanızdaki Ar-Ge 
bölümleri ve üretim bölümleri arasındaki çalışma ilişkisini ve iletişim 
durumunu değerlendiriniz. 

1 2 3 4 5 

26. Ar-Ge projelerinizin performans hedeflerinin açıklığını ve araştırmacılar 
tarafından anlaşılma durumunu değerlendiriniz. 

1 2 3 4 5 

27. Ar-Ge personelinin projede başarılı olmaları için gereken desteği ve 
özgürlüğü ne ölçüde edinebildiklerim ve projelen sahiplenme durumlarını 
değerlendiriniz. 

1 2 3 4 5 

28. Ar-Ge personelinin, yönetimin desteğini arkalarında ne kadar 
hissettiklerini değerlendiriniz. 

1 2 3 4 5 

AR-GE PROJELERİNİN YÖNETİMİ  

12. Firmanızın tüm Ar-Ge portföyünü dikkate alarak, tanımlı kilometre 
taslarına söre oluşturulmuş bu- proje yönetim sistemine göre yönetilen Ar-Ge 
projelerinizin durumunu değerlendiriniz. 

1 2 3 4 5 

21. Ar-Ge çalışmalarınızın dış (üniversiteler, teknik kurumlar paneller, 
hakemler vb.) ve iç (iç uzmanlar vb.) tarafından değerlendirmelere tabii 
tutulabilme durumunu değerlendiriniz. 

1 2 3 4 5 

23. Ar-Ge proje yönetimi faaliyetlerinizde belirlediğiniz kilometre taslarına, 
planladığınız şekilde ulaşabilme durumunuzu değerlendiriniz. 

1 2 3 4 5 

24. Ar-Ge projeleriniz acısından, teknik çıktının doğru biçimde (teknik 
raporların dokümantasyonu, muhafaza yöntemleri vb. acısından) muhafaza 
edilebilme durumunu değerlendiriniz. 

1 2 3 4 5 

AR-GE İŞGÜCÜ VERİMLİLİĞİ  

17. Firmanızın Ar-Ge işgücü (araştırmacı) kalitesini: iç ve dış müşteri bakış 
acısı ve Ar-Ge kapsamında yapılan bilimsel yayınlan (makaleler, basılı 
yayınlar vb.) dikkate alarak değerlendiriniz. 

1 2 3 4 5 

18. Ar-Ge projelerinizin performansın;. Ar-Ge çevrim süresi (Ar-Ge 
ürününüzün tanımlanmasından ticari satışının başlamasına kadar geçen 
süre) açısından değerlendiriniz. 

1 2 3 4 5 

19. Firmanızın Ar-Ge kapsamındaki ticari ürünlerini ve süreçlerini korumak 
üzere aldığı patentlerin durumunu değerlendiriniz. 

1 2 3 4 5 

20. Firmanızın patent tescil almış olduğu ürünlerin satışını yapma 
durumunuzu değerlendiriniz. 

1 2 3 4 5 

25. Ar-Ge projelerinizin içsel teknik süreç verimliliğini (maliyet, bütçe vb.-) 
proje ve portföy değerlendirmeleri acısından ele alabilme durumunuzu 
değerlendiriniz. 

1 2 3 4 5 
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EK-C 

EK-C İNOVASYON ÖLÇEĞİ326  

Bu bölüm, inovasyona ait 24 sorudan oluşmaktadır. Lütfen kurumunuzun bir temsilcisi olarak, 
kurumunuzun bugünkü durumunu kendinize göre düşünerek (1= Hiç Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 
3=Emin Değilim, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum) 1-5 arasında bir ölçeği seçip cevaplayınız. 
Lütfen her soruya tek cevap veriniz ve her soruyu cevaplayınız. 
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F1 ÜRÜN İNOVASYONU 

1.  Ürünlerimizin rakip ürünlere nazaran üstünlüğü           

2.  Ürünlerimizin tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılama düzeyi           

3.  
Ürünlerimizin fiyatları ve sağladıkları faydalar arasındaki tutarlılık 
düzeyi           

4.  
Ürünlerimizin müşteriler tarafından algılanan teknolojik gelişmişlik 
düzeyi           

5.  Ürünlerimizin algılanan özgünlük ve yenilik derecesi           

F2 STRATEJİ İNOVASYONU 

6.  
Yeni bir ürünü başarılı bir şekilde oluşturmada, firmamızın pazar 
yetenekleri ve bu yetenekleri ortaya çıkaran faktörler arasındaki uyum 
düzeyi           

7.  
Yeni bir ürünü başarılı bir şekilde oluşturmada, firmamızın teknolojik 
yetenekleri ve bu yetenekleri ortaya çıkaran faktörler arasındaki uyum 
düzeyi           

8.  Firmamızın bir ürünü pazara sunmadaki zamanlaması           

9.  
Firmamızda İnsan Kaynakları departmanının yeni ürün geliştirmeye 
olan bağlılığı           

10.  
Firmamızda Araştırma-Geliştirme departmanının yeni ürün geliştirme 
konusundaki kararlılığı           

F3 SÜREÇ İNOVASYONU 

11.  
Firmamızda yeni ürün geliştirmek için formal (resmi) prosedürlerin 
kullanım düzeyi           

12.  
Firmamızın üretim öncesi faaliyetleri (fikir geliştirme, pazar 
araştırması, finansal analiz vb) gerçekleştirmedeki yeterlilik 
düzeyi/yeteneği           

13.  
Firmamızın pazarlama eylemlerini gerçekleştirme ve başarmadaki 
yeterlilik düzeyi/yeteneği           

14.  
Firmamızın yeni ürünler geliştirmek için yeni teknolojilerden 
yararlanmadaki yeterliliği/yeteneği           

15.  Firmamızın ürünleri piyasaya sunmadaki yeterliliği/yeteneği           

16.  
Yeni bir fikrin ürüne dönüştürülmesi ve pazara sunumu arasında 
geçen zaman diliminin rakiplere nazaran etkinliği           

17.  
Firmamızın içsel çevreye, rekabetçi çevreye ve pazar çevresine uyum 
düzeyi           

18.  
Firmamızda yeni ürün geliştirme sürecinde müşteri beklentilerinin 
dikkate alınma düzeyi           

19.  Firmamızda yeni ürün geliştirme sürecine bütün departmanların           

                                                           
326 Vila and Kuster, a.g.e., s. 20. 
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katılım düzeyi 

20.   Yeni ürün geliştirme sürecinde departmanlar arası iletişim düzeyi           

21.  
Yeni ürün geliştirme sürecinin üst yönetim tarafından desteklenme 
düzeyi           

F4 PAZAR İNOVASYONU 

22.  Yeni ürün girişlerine karşı firmamızın rekabet edebilme olasılığı/düzeyi           

23.  
Yeni ürün girişlerine karşı firmamızın oluşturduğu rekabetçi tepkinin 
etkinliği           

24.  Firmamızın müşteri beklentilerindeki değişimi öngörebilme yeteneği           
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EK-D 

EK-D BÜYÜME ÖLÇEĞİ 

Bu çalışmada, Mohammed’in (2019)327 çalışmasında kullanmış olduğu “Küçük 

ve Orta Ölçekli İşletmelerin Büyümesi Ölçeği”nden yararlanılmıştır. Söz konusu 

ölçek tek boyut ve 11 maddeden oluşmaktadır. Ölçekteki sorularda 1-kesinlikle 

katılmıyorum’dan 5-kesinlikle katılıyorum’a kadar derecelendirilen 5’li llikert tipi ölçek 

kullanılmıştır. Ölçeğe ait güvenilirlik katsayısı ise 0,852 olarak hesaplanmıştır. 

EK- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Büyümesi Ölçeği 

Aşağıda yer alan ankette, küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyümesini ölçebilmek için 11 
sorudan oluşmaktadır. Bu sorular; 1-kesinlikle katılmıyorum, 2-katılmıyorum, 3-ne katılıyorum 
ne katılmıyorum, 4-katılıyorum, 5-kesinlikle katılıyorum şeklinde cevaplandırılacaktır.  
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1 2 3 4 5 

1. Küçük ve orta ölçekli işletmeler Ar-Ge ve inovasyan 
faaliyetleri ile üretimini artırmaktadır. 

     

2. Ar-Ge ve inovasyan faaliyetleri, küçük işletmelerin 
büyümesine yardımcı olmaktadır. 

     

3. Ar-Ge ve inovasyan faaliyetleri alım satım ve küçük 
işletmelerin satışlarının artmasında temel rol 
oynamıştır. 

     

4. Ar-Ge ve inovasyan faaliyetleri girişimciliğin artmasına 
katkıda bulundu. 

     

5. Ar-Ge ve inovasyan faaliyetleri çalışanların 
becerilerini geliştirmiştir. 

     

6. Ar-Ge ve inovasyan faaliyetleri Küçük işletmelere ve 
topluma iş olanakları sunar. 

     

7. Ar-Ge ve inovasyan faaliyetleri karar verme ve 
yönetime değer katmaktadır  

     

8. Ar-Ge ve inovasyan faaliyetleri küçük işletmelerin, 
kredi ve tasarruf gibi finansal hizmetler sağlayarak 
pazara erişmelerine yardımcı olur. 

     

9.  Ar-Ge ve inovasyan faaliyetleri küçük işletmelere yeni 
pazardan ve yeni ürünlerden faydalanmalarında 
yardımcı olmaktadır. 

     

10.  Ar-Ge ve inovasyan faaliyetleri küçük işletmelere 
pazar paylarını artırmalarında yardımcı olmaktadır. 

     

11.  Ar-Ge ve inovasyan faaliyetleri küçük işletmelerin 
pazarlama becerilerini geliştirmiştir. 

     

 

                                                           
327 Mohamed, a.g.e.,  p. 88. 
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EK-E Anket Uygulanan Birlik Sanayi Bölgesinde Faaliyet Gösteren İşletmelerin 

Listesi 
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