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ÖNSÖZ 

Günümüz bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızla yaşanan 

gelişmeler sayesinde, küresel çapta yapılan çalışmalardan, ülkemizin 

durumunu değerlendirmek için önemli verilere ulaşılabilmektedir. Bu 

bağlamda ülkemizdeki inovasyon seviyesinin tespit edilmesi ve bu 

seviyenin geliştirilmesi en önemli önceliklerden biri olarak 

düşünülmektedir. İnovasyon seviyesi iyi olan ülkelerin tespit edilmesi, 

bu ülkelerin detaylı bir şekilde incelenerek hangi konularda iyi 

olduklarının ortaya konması ve bu doğrultuda ülkemize faydalı olacak 

bilgilerin ülkemize yansıtılmasının yerinde bir yaklaşım olacağı 

düşünülmektedir. Bu kapsamda; dinamik genç bir nüfus zenginliğine 

(insan kaynaklarına) sahip ülkemizin, inovasyon kültürü alanında hangi 

konularda eksik ve yatırama ihtiyaç duyduğunun bir yönetim aracı ve 

hedefi olarak tanımlanıp tespitine çalışılmıştır. Bu çalışmada, stratejik 

yönetim fonksiyonu olarak ve aynı zamanda kültürel bir değer olarak 

inovasyon kültürünün önemi vurgulanmıştır. Teknolojinin yüksek 

gelişim hızı global çapta rekabeti şiddetlendirmektedir. Bu zorlu 

ortamda kurumların sürdürülebilir hizmet sunması ancak inovasyona 

bağlıdır. İnovasyonudesteklemek kurumlara kazanç, verimlilik, başarı, 

kârlılık ve yüksek rekabet avantajı sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı; 

inovasyon kültüründeki insan kaynakları unsurunun öneminin tespit 

edilerek gösterilmesidir. Kitabın yukarıda bahsedilen konularda 

araştırma, çalışma ve yayın yapmak isteyen araştırmacılara faydalı 

olmasını arzu ederim. 

Saygılarımla. 
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1. GİRİŞ 

21. yüzyılda ticari kurumlar oldukça yoğun değişim ve gelişim 

gösteren bir ekosistem içindedir. Kürselleşmeyle beraber rekabet 

koşulları çoğu zaman yıkıcı olmaktadır. Ülkeler arasındaki sınırları 

ortadan kaldıran bu koşullar altında kalite, fiyat ve yönetim tarzları 

açısından benzer hale gelen kurumlar değişim ve gelişimi takip etmeye 

zorlanmaktadır. İş dünyasında artan rekabetin fark edilmesi, inovasyon 

kavramının doğmasına sebep olmuştur. Zahra (1993: 341-361), 

inovasyonun kurumsal hayatta kalma ve büyümenin can damarı 

olduğunu belirtmektedir (Aktaran: Altınbaş, 2013:7). Daha fazla pazar 

payı elde etme yarışının bir sonucu olarak değişim ve gelişimi takip 

eden kurumlar, yeni ürünler üzerinde araştırmalar yapmakta ve 

inovasyon politikaları oluşturmakdırlar.Bu kapsamda inovasyon 

faaliyetlerinin giderek daha çok değer kazandığı görülmektedir.  

Dünyada bilgi birikiminin artışıyla gelen teknolojik ilerleme, 

ürün çeşitliliği ve tüketicilere sunulan arz miktarının yanı sıra 

kullanılan iletişim ve ulaşım araçlarının gelişimine de yansımaktadır. 

Dolayısıyla tedarikçiler için hedef kitle pazarları çoğalmakta olup 

tedarikçiler ürünlerini yalnızca faaliyet gösterdikleri şehirlere veya 

ülkelere sunmaya değil, aynı zamanda tüm dünyaya 

ulaştırabilmektedirler. Kurumlar açısından bakıldığında bu durum ürün 

ve hizmetleri, rakiplerinden farklı bir şekilde üretmelerini ve pazara 

sunmalarını gerektirmektedir. Değişimi başarıyla gerçekleştiremeyen 

kurumlar ise kısa sürede piyasadan çekilmek zorunda kalmaktadır. 

Tüketiciler açısından bakıldığında teknolojinin desteğiyle ortadan 

kalkan sınırlar, bir ürün için sayısız tedarikçiyle iletişime geçebilmeyi 

kolaylaştırmıştır. Bu çeşitlilik içerisinde müşteriler, kendileri için değer 
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yaratan kurumların ürün ve hizmetlerini daha fazla oranda tercih 

etmektedir. 

Kurumların nasıl daha yenilikçi olacaklarını tespit etmek 

amacıyla yapılan araştırmalar incelendiğinde bireysel, kurumsal ve 

ulusal düzeyde faktörlerle karşılaşılmaktadır. Örneğin; bireyin yenilikçi 

kişisel özellikleri kurumların ödül sistemleri kapsamında olmayan ve 

isteğe bağlı ortaya çıkan davranışları doğurur. (Janssen, 2000: 287-

302).  Hofstede ve diğerlerinin (2010: 6), kurum kültürü 

değerlendirmeleri ise bugüne kadarki kültürel farklılıklarla ilgili en 

kapsamlı ampirik çalışmalardan birine dayanmaktadır. İlgili çalışmada, 

uluslararası farklılık gösteren temel kültürel kriterler paylaşılmaktadır. 

Dakhli ve De Clercq (2004: 107-128) ise, insan kaynağı, sosyal 

sermaye ve inovasyon arasındaki ilişkiyi farklı ulusallar kapsamında 

incelemiştir. 

Bu bağlamda çalışma toplamda sekiz bölümden oluşmaktadır;  

Giriş bölümü olarak ilk bölüm için; konuya kısaca değinilmiş ve 

yararlanılan kaynaklardan bahsedilmiştir. Ayrıca, çalışmanın amacı, 

kapsamı ve yapısı hakkında kısa bilgiler sunulmuştur. 

İkinci bölüm, stratejik insan kaynakları kavramının detaylı bir 

literatür incelemesinin sonucunda oluşturulmuştur. 

Üçüncü bölüm; yenilik ve inovasyonun temel kavramlarını 

anlamaya yardımcı olan literatür taraması sonucunda elde edilen 

bilgileri içermektedir. İki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, 

yenilik kavramları çeşitli boyutlarda kapsamlı olarak incelenmiştir. 

İkinci bölümde inovasyonun temel ilkeleri açıklanmaya çalışılmıştır. 
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Dördüncü bölüm; kültür kavramı, ulusal kültür, kurum kültürü ve 

birbirleriyle olan ilişkileri içeren çeşitli boyutlarda kapsamlı olarak 

incelenmiştir.  

Beşinci bölüm; araştırmanın amacı, araştırmanın modeli, 

araştırmanın evreni ve kullanılan verilerin toplama araçları hakkında 

bilgeleri içermenin yanısıra araştırmanın töntemi ve araştırmaya konu 

olan hipotezleride kapsamaktadır. 

Altıncı bölümde; araştırma sonucunda elde edilen bilgiler 

ışığında hazırlanan bulgulara yer verilmiştir. 

Yedinci bölümde; tezin bulgularını da içerecek şekilde 

kaynakçaya atıfta bulunularak tartışma bölümü bulunmaktadır. 

Sekizinci bölüm; tezin sonuçlarının ele alındığı bölümdür. 
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2. STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 

Bu bölümde, Stratejik Yönetim ile İnsan Kaynakları Yönetiminin 

tanımı ve tarihsel gelişiminden bahsedilerek, bu kavramların nasıl 

Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine evrildiği açıklanmaya 

çalışılmıştır. Bununla birlikte Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin 

amacı ve kapsamı aktarılmıştır. Son olarak Stratejik İnsan Kaynakları 

Yönetiminin fonksiyonlarının çalışma yaşamına katkılarıyla birlikte 

tanıtılmıştır. 

2.1. Stratejik Yönetim 

‘’Stratejik Yönetim’’ konusuna hâkim olabilmek için 

‘’yönetim’’ ve ‘’strateji’’ kavramlarının kapsamı ve amacını incelemek 

gerekmektedir. Bununla beraber stratejik yönetim konusu içinde 

planlama, stratejik planlama, taktik ve bir işletmenin gelecek resmini 

ifade eden misyon ve vizyon tanımlarını da içermektedir. 

2.1.1. Strateji 

Strateji kavramı, çoğunlukla bir topluluğa ya da ülkeye her 

koşulda yön gösteren, çeşitli politikalarına destek veren; politik, 

ekonomik, psikolojik ve askerî güçleri bir arada kullanma sanatını ifade 

etmektedir (Aktan, 2008: 5). Strateji, sevk etme ve yöneltme eylemidir. 

Sözlük anlamı incelendiğinde stratejinin; sevk etme ve yöneltme 

eylemi olduğu karşımıza çıkar. Bu sözcüğün eski Yunan ordusundan 

bir general olan Strategos’sun üstün bilgisine ve ordudaki gösterdiği 

sanatına saygıdan tercih edildiği bazı kaynaklarda belirtilmektedir. Bu 

düşünceden farklı olarak bazı kaynaklarda da strateji kelimesinin 

Latince de “stratum” anlamına gelen yol, çizgi veya nehir yatağı 
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kelimesini ifade ettiği belirtilmektedir (Erkut, 2009: 42) Sözlük 

anlamlarına göre stratejinin, işletmelerin departmanları arasında ortaya 

çıkan karışıklıklara yol gösteren ve şirket için gelecekle ilgili hedefleri 

gösteren, hedeflerin özelliklerini düzenleyen, finansal anlamda 

kurumun en doğru sonuca ulaşması için alınan kararları, kapsadığı 

söylenebilir. 

İşletme yönetimi kapsamındaki bazı strateji kavramı tanımları şu 

şekilde belirtilebilir (Kilci, 2013: 27): 

 

a) Strateji bir değişim yaratmak ve bu değişikliği sorgulamaktır. 

b) Strateji, bugün değerli bir gelecek için çalışmak gibidir. 

c) Strateji, fırsatları ve tehditleri algılamaktır. 

d) Strateji, geleceğe ulaşmak için çevresel fırsatları ve tehditleri 

öngörerek, kurumun güçlü ve zayıf yönlerini kaldıraç olarak 

kullanmaktır. 

 

Strateji aynı zamanda yapılan işi rakiplerinden ayırmakla da 

ilgilidir. İş dünyasında yaptıklarıyla başkalarından daha farklı olmaktır. 

Başka bir deyişle, strateji işletme için rekabet ettiği pazarda olumlu bir 

fark veya rekabet avantajı sağlayan bir araçtır (Akgemci, 2007: 4-5). 

Strateji kavramının bir diğer tanımı ise, kurumun uzun dönemli 

amaç ve hedeflerini belirlemek ve bu amaçları gerçekleştirebilmek için 

ihtiyaç duyulan kaynakları tahsis ederek uygun faaliyet programlarını 

hazırlamaktır. Stratejik yönetim sürecinde, stratejilerin sonuçları ve 

çevresel değişimler birlikte değerlendirilir ve bunların 

geribildirimleriyle kurum kendisini yeniden yapılandırarak hayatına 

devam eder (Güçlü, 2003: 73). 
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Yönetim kavramı ise, aile işletmelerinden devletlere kadar çok 

çeşitli büyüklük ve yapıdaki işletmelerde geçerli ve gerekli bir unsur 

olarak karşımıza çokça çıkar. Aynı strateji kavramı gibi kurumun 

amaçlarına etkin ve verimli ulaşabilmeleri bakımından önemli bir 

gerekliliktir (Tortop ve diğ., 1993: 20). Kurumların yönetim kalitesi 

pek çok açıdan tüm toplumu etkilemektedir. Yönetim kavramının en 

özet tanımı insan ve diğer tüm kaynakları optimum düzeyde 

birleştirerek ve değerlendirerek, işletmenin amaçlarına etkin ve verimli 

ulaştırma sürecidir (Rachman ve diğ., 1993: 154). Yönetim kavramı 

gelişmeye devam etmekte olup, 18. yüzyılda başlayan sanayi devrimine 

kadar üretime dayalı büyük ölçekli kurumların olmaması bu devam 

eden sürecin sebebidir. Bu açıdan sanayi devriminden önceki zamanı 

karakterize etmek mümkündür (Ertürk, 2000: 5). Ancak, geçmişte aynı 

hedefe ulaşmak için yönelen ve yönetilen topluluklar olduğu göz önüne 

alındığında, yönetim faaliyetlerinin eski zamanlarda ve hatta ilk 

çağlarda bile var olduğunu söylemek mümkündür (Koçel, 2005: 11). 

1980'lerden bu yana işletme yönetimi çalışmalarında şekillenen 

ve karşılaşılan stratejik yönetim anlayışı, bir işletmenin çevresi ile 

ilişkilerini ve başarılı bir işletmenin yaklaşmakta olan varlığını 

oluşturmak için bütüncül bir yaklaşımla, içindeki tüm görev ve 

sorumluluklarının uzun vadeli yönetimi olarak ifade edilmektedir 

(Çomaklı, Şahım ve Ekinci, 2007: 26). Stratejik yönetim tanımı, ilk 

olarak savunma alanında kullanılmaya başlamakla birlikte, 20. yüzyılın 

ikinci yarısında yönetim alanında kullanılmaya başlanmıştır ve 

kurumların günlük yaşamına girmiştir. 

Bir kurumda strateji, karar verilen uzun vadeli süreçleri yeniden 

yapılanma ve pazardaki pozisyonunu açıklamak için kullanılır. 
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Stratejinin hayata geçmesi, kimi zaman misyon ve vizyona hizmet 

eden, amaca yol gösteren bilinçli, planlı bir faaliyet ya da bir olaylar 

serisidir (Worland ve Manning, 2005: 55). Stratejik yönetim süreci, bir 

bütün olarak etkili stratejiler geliştirmek, uygulamak ve sonuçlarını 

değerlendirerek kontrol etmeye yönelik kararlar ve faaliyetleri içerir 

(Dinçer, 1991: 20). 

Stratejik yönetim, bir topluluğu aynı hedefe yönelten ve teşvik 

eden bir yönetim anlayışıdır. Yeniden yapılanma sürecinde işletmenin 

ne yapması gerektiği ve nereye gitmesi gerektiği üzerinde stratejik 

kararlar verilir (Howe, 1993: 27). Peter Drucker (1999: 80), kurumu 

ileriye taşıyan fırsatların stratejik hedef olduğunu belirtmektedir. 

Strateji ve taktikleri birbirine karıştırmamak için belirlenen hedefe 

ulaşmayı sağlayacak yöntemin ne olduğu, en yakın hangi yöntemle 

hedeflere ulaşabileceği sorgulanmalıdır. Bununla beraber, taktikleri 

uygularken hangi araç gereç, programlara ihtiyaç duyulduğu tespit 

edilmelidir. Ayrıca, her strateji bir taktik veya yönetim planı bakış açısı 

içermeli ve desteklemelidir. Stratejik yönetim proaktif bir yönetimdir. 

Etrafındakilere tepki gösteren reaktif, simbiyotik olmayan bir yönetim 

değil, koşulları değiştirmeye çalışan proaktif bir yönetimtir. Stratejik 

yönetim başarısızlıklarının nedenlerini araştıran ve bunlardan ders 

çıkartarak geleceğe bakan bir yönetim anlayışıdır (Ertuna, 2008: 5). 

Stratejinin önemli bir özelliği de kaynak kulanımıdır. Stratejik 

yönetilen bir kurumun gerçekleştirmek istedikleri amaçlara doğru giden 

yolda, üretimde kullanılan doğal kaynaklarını, insan kaynağını ve 

hammadde gibi kaynaklarını verimli kullanması dikkat çekicidir. 

Stratejik yönetim düşüncesinin temelinde herhangi bir zaman ve çevre 

içinde kurumların varlıklarını sürdürebilmelerini sağlayacak planların 
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geliştirilmesi ve yönlerinin belirlenmesi görüşleri yer alır (Pamuk ve 

diğ., 1997: 15-18). Sürdürülebilirlik için güçlü bir stratejik yönetim 

verimli stratejiler üretmeye, uygulamaya, sonuçlarını değerlendirmeye 

ve kontrollerini yapmaya yönelik çalışmalar ve kararlar bütünüdür. 

Stratejik Yönetim, tüm kurumlarda geleceğe yönelik amaç ve 

hedeflerin belirlenmesine ve bu hedeflere ulaşılabilmek için yapılacak 

faaliyetlerin tespitine imkân sağlayan bir yönetim tekniğidir (Aktan, 

2000: 2). 

Eren (2005: 18), stratejik yönetimi üç kısımda incelemektedir;  

 

• Kurumun gelecek başarısını çizecek karar ve planların 

yapılması,  

• Stratejinin hayata geçmesi amacıyla organizasyon, program, 

bütçe ve faaliyet süreçlerinin dikkatle hazırlanması,  

• Başarı için vizyon ve misyonda belirtilen sonuçlara ulaşılıp 

ulaşılmadığını her adımda sürekli olarak kontrol etme ve 

düzeltici önlemler alma.  

 

Bununla beraber stratejik yönetimin özellikleri şöyle 

özetlemektedir;  

 

• Stratejik yönetim bir tepe yönetim işlevidir. Çünkü işletmenin 

geleceğiyle ilgili stratejik kararlar alınması ve çalışanları bu 

kararlar yönünde hareket etmeye sevk etmesi çalışmalarını 

kapsar. 

 

Üstlerindeki sorumlulukların bazılarını delege etmiş olsalar dahi, 

görevlerdeki risk ve risklerin sonuçlarıyla ilgili hesap verebilirlik tepe 

yöneticilerine aittir. Ayrıca işletmenin üst yöneticisinin veya kurumun 
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liderinin desteği ve katılımı olmadan stratejilerin gerçekleştirilmesi 

mümkün olamamaktadır. 

 

• Strateji uzun vadede gelecek hedef ve amaç çalışmalarıyla 

ilgilidir. Tepe yönetimin hedeflediği zaman zarfında hangi 

hedefin sonuçlanacağı ve hedeflere ulaşmak için yapılması 

gereken aksiyonları açıklar. 

• Stratejik yönetim kurumu açık bir sistem olarak görmektedir. 

İşletmenin içinde bulunduğu çevre ile karşılıklı etkileşimleri 

ve bağımlılıkları mevcuttur. 

• Kurumlardaki birimlerin ve unvanların aralarında uyum 

göstermesine yardımcı olur. Belirlenen kurum stratejileri, 

kuruma yön tayin etmesi ve belirlenen amaçların tespit 

edilmesi sebebiyle, değişik birimlerde ortak hedefleri 

oluşturularak stratejilerin uyumlaştırılmasını sağlar. 

• Stratejik yönetim, tepe yöneticiler tarafından belirlenen 

amaçlar, alınan kararlar ve çalışmalar kurum içinde en 

yukarıdan en aşağıya kadar bütün çalışanların ortak harekete 

sevk eder. 

• Kurumu hedeflerine taşıyacak çalışmalarda gerekli görülen 

kaynakların en verimli şekilde belirlenmesini ve ilgili ekiplere 

sunulmasını öngörür. Kaynakların yanlış kullanımına engel 

olarak israfı düşürür, ilgili kaynakların öncelikle hangi birime 

ve verimli alana ulaştırılmasına olanak tanır. Stratejik yönetim 

her zaman etkili ve efektif olmayı önerir. 
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• Karar verirken kurumdaki kaynakların kullanımından ve 

verilerinden yararlanılır, kurumun faaliyetlerinin 

değerlendirilmesi ve sonuçların verimliliğiyle ilgilidir. 

2.1.2. Planlama 

Plan, gelecekte nerede ve ne yapılması gerektiğine önceden karar 

vermek anlamına gelmektedir. Bu kararların toplamı, planın ortaya 

çıkması için yapılan eylemleri içeren bir süreçtir. Planlama, işletmenin 

kısa, orta ve uzun vade olmak üzere farklı zaman dilimlerinde varılması 

istenen hedeflerin listelenmesidir. Genç (2008: 36), planın şu anda 

bulunduğumuz yer ile kavramak istediğimiz yer arasındaki bağlantı 

olduğunu vurgulamıştır.  

Stratejik yönetim konusunun ayrılmaz bir parçası olarak planlama 

fonksiyonu, Fayol'un uzun vadeli planlama kavramını ortaya 

koyduğundan beri, tarihsel olarak yeniden düzenlenmiştir 

(Yüzbaşıoğlu, 2004: 89). Günümüz ekonomisinin içerdiği belirsizlik 

düzeyi kurumların doğru bir planlama fonksiyonu yerine getirmesini 

zorlaştırmaktadır. Bu sebeple planlama geleceğe ilişkin varsayımlara 

dayanan taahhütlerdir (Drucker, 2009: 43). 

Kurumsal hiyerarşide, tepe yöneticileri planlama ve 

organizasyona daha fazla zaman ayırırken, orta düzey yönetciler ise 

yönlendirme ve denetleme konusunda daha fazla emek verirler. 

Yürütme eylemlerinde yöntemler tanımlanırken, öncelikler 

belirlenmelidir. Öngörülen planların yapılacak işe katkısı ve fırsatları 

değerlendirilmelidir. Hangi açılardan kurumun vizyonuna, hedeflerine, 

politikalarına hizmet ettiği ve bununla beraber bu alanlarda ne gibi 

değişiklikler getireceği, bu değişikliklerin nasıl yapılabileceği 
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değerlendirilmelidir. Kurumlardaki bu çalışmalara planlama 

fonksiyonu hizmet eder. Başarılı bir planlama ile kurumlar değişime 

uyum sağlanabilir ve yüksek rekabet yönetilebilir (Drucker, 2009: 44).  

2.1.3. Stratejik Planlama 

Stratejik planlar, uygulayıcılar tarafından bir kuruluşun amaç ve 

görevlerinde belirlenen koşullara uzun vadede ulaşabilecekleri 

planlardır. Stratejik planlama, iş hedefine ulaşmayı amaçlayan temel 

hedeflerin en yüksek yönetim seviyelerinde sistematik olarak 

belirlenmesini ve bu amaçlara ulaşmak için gerekli kaynakların elde 

edilmesi ile geliştirilmesini sağlamak için kullanılan yürütme 

faaliyetidir. Şimşek (2008: 35), stratejik planlamanın amacının, işi 

istenilen yöne doğrultmak ve kurumun sektördeki rakiplerine kıyasla 

uygulanabilir bir fark elde edeceğini ve sürdürdüğünü belgelemek 

olduğunu söylemiştir. 

Kraus (2006: 63), stratejik planlamayı kendini geliştirme ve 

performansa katkıda bulunmaya destek olarak stratejileri kapsayan 

planlama süreci olarak ortaya koymuştur. Stratejik planlama, geleceğe 

yönelik büyüme ve uzun vadeli yönleriyle klasik planlamadan ayrılır. 

Hızla değişimini sürdüren günümüz iş dünyası, kurumların iş 

içindeki dinamiklere dikkatlice bakmalarını gerekli kılarken, diğer 

yandan nüfuzlu ve acımasız rekabet ile başa çıkmak için çaba sarf 

etmelerini gerektirir. Diken (2006: 38-49), özellikle kurumlardaki karar 

vericilerin gelecekteki fırsatlardan yararlanabilmeleri için aktif bir 

stratejik planlamaya önem vermeleri gerektiğini vurgulamaktadır. 

Kurumların gelecek hareketleri hakkındaki kararlar stratejik bir 

plan çerçevesinde düzenlenir ve uygulamaya yönlendirilir. Stratejik 
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plan, uzun vadede anlamlı sonuçlara ulaşmak için objektif bir belirleme 

ve rezerv paylaşımına yol açan iç ve dış çevresel faktörlerin 

öğrenilmesi üzerine oluşturulan uygulamadır (Alpkan, 2000: 5). 

Crittenden (2000: 168) stratejik planlamanın kurumun hedeflerine 

ulaşmak için bir tür sistematik ilerleme olduğunu belirtmiştir. 

Ganiev ve Newson (2003: 86), stratejik planlama sürecinde on 

adım olduğuna dikkat çekmiştir. 

 

• Bir fikir ortaya koymak ve geliştirmek, 

• Kurum kimliği oluşturmak, 

• Kurum misyonu ve değerlerini belirlemek ve beyan etmek, 

• Dış ve iç çevresel faktörleri değerlendirilmek, 

• Stratejik konuları sınıflandırılmak, 

• Stratejiyi oluşturmak, 

• Strateji ve planı yeniden değerlendirmek ve mevcut sisteme 

uyumunu sağlamak, 

• Kurumun vizyonunu geliştirmek, 

• Uygulamaya geçmek, 

• Strateji ve planlama sürecinin yeniden değerlendirilmek. 

 

Stratejik planlama düzenli olarak yeniden yapılandırılır. Planlama 

sistematiktir, başka bir deyişle, rastgele veya içgüdüsel 

yapılmamaktadır. Belli bir metodolojisi ve akışı vardır. Stratejistler, 

ekip çalışması yapararak bu süreçte sorumluluk alırlar. Kararlar, bu 

sürece dahil olan bazı kişiler tarafından verilir. Stratejik bir planın 

içermesi gereken özellikler aşağıdaki gibidir (Ganiev ve Newson, 2003: 

351). 
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• Yazılı biçimde olmalı, 

• Bir yıldan fazla süren faaliyetleri içermelidir, 

• Alternatif stratejik tercihler hakkında bilgi sağlamalıdır, 

• Gelecekte ihtiyaç duyulan kaynakları tanımlamalı, 

• Sürekli izleme ve düzeltme prosedürlerini kapsamalıdır. 

• Çevresel izleme verileri plana dahil edilmelidir. 

2.1.4. Taktik 

Taktik, belirsizlik içeren ve değişen şartlar altında dahi hedeflere 

ulaştıracak, fırsatların ve kaynakların etkili kullanılabilmesini sağlayan 

en kısa kararlardır (Ertan, 2010: 18). Taktikler, kapsamlı stratejileri 

destekleyen ve işleme yönelik bir karakter taşıyan belirli programları 

tanımlar. Kurum içinde verilen kararların, kaynakları etkili bir şekilde 

değerlendirmek için doğru yöntemlerle uygulanması tatiksel hareket 

olarak tanımlanır (Dinçer, 2007: 24). 

Taktikler, sürekli değerlendirmeye tabi tutulan ve kurumdaki ve 

önemli değişikliklere tabi olan kısa vadeli eylem planlarıdır. Taktikler 

daha spesifik ve daha hızlı hareket imkânı sağlayan aksiyonlardır. 

Stratejik planlamada alınan kararlara göre her birinin arasında daha 

uzun boşluklar bulunur. Genel olarak, kurumlar her hedef için güçlü ve 

öncelikli bir düzende oluşturulan stratejiler üretmelidir. Taktiklerin 

kurum içinde anlaşmasını kolaylaştırmak için mümkün oldukça tek bir 

cümleyla ifade edilmeleri gerekmektedir (Quigley Çevik Çelik, 1998: 

84). Bununla birlikte, taktikler her zaman stratejiyi gerçekleştirmeye 

yardımcı olan detaylardır. Stratejilerin uygulanması yalnızca taktiklerle 

mümkündür (Erkut ve diğ., 1997: 22)  
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2.1.5. Vizyon ve Misyon 

Başarılı olmak isteyen kurumların odağı büyümeye yöneliktir. Bu 

amaçla kurumların nasıl büyüyeceklerine dair bi stratejileri olmalıdır 

(Drucker, 1980:54). Ancak bu stratejiye karar vermeden önce vizyon, 

misyon ve hedeflerinin oluşturulması gerekir. Vizyon, bir kurumun 

gelecekte olmak istediği bir resimdir. Gelecekte yapılacak ve kurumu 

oluşturan liderlerin öz düşünceleridir. Vizyon ve misyon, işletme ve 

yöneticiler için izlenecek temel yön ve hedefleri belirler. 

Uzun vadede başarılı bir işletme olmak ve stratejik yönetimden 

beklenen faydaları elde etmek için misyon kavramı vizyon kadar 

önemlidir. Misyon, gerçekçi olmak için bu vizyonu yerine getirecek 

faaliyetleri tanımlamaktır. Öte yandan, misyon çalışanın organizasyonu 

olumlu yönde etkileyen bir görevi yerine getirmeye istekli olmasını 

sağlar. 

Görev tanımlarının çoğu, bir kişinin vizyonundan daha 

belirgindir, ancak bir operasyonun direktifleri kadar somuttur. 

Dolayısıyla, bir misyon ifadesi bir vizyonu daha özel kılar ve hedefler 

misyon ifadelerini daha somut hale getirmektir (Miller ve Gregory, 

1996: 16). Vizyon bizi kendine çekebilmeli ve yaratacağımız misyonun 

temelini oluşturmalıdır. Vizyon gerçekten kuru bir beklenti değildir 

(Ertuna, 2008: 14). 

Hall’a göre (2008: 21), vizyon ifadesinin dayandığı birkaç temel 

nokta vardır: 

 

• Önemli ölçümler yetkinlik değil performansa dayalıdır. 

• Başarı işletme değerlendirmeleri ve ana rakiplere göre ölçülür. 
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• Her zaman olmasa bile, çoğunlukla, yönetici konumda 

olmayanların performanslarını rakip firmalarda aynı konumda 

olanlarla kıyaslamak mümkündür. Yöneticiler için bu daha zor 

olabilir. 

• Rakip çalışanların performanslarına ulaşılamadığı zaman, 

yıldan yıla değişimi ölçmek doğru bir yol olabilir. 

2.1.6. Stratejik Yöntem Süreci 

Kesin bir karar verme veya problem çözme yöntemi stratejik 

yönetim sürecidir. Bu nedenle, stratejik yönetim, karar alma 

prosedüründe olduğu gibi, genel bir yaklaşımla planlama, uygulama ve 

değerlendirme aşamalarından oluşur. Sürecin başlangıcı, hedeflerin 

belirlenmesi ve uygun stratejilerin geliştirilmesi ile başlar. Strateji 

geliştirme aşamasında, kurum içerisindeki görevlerde yapılacak 

değişiklikler belirlenmeli ve bunların dikkatli bir şekilde tanımlanması 

yapılmalıdır. Ardından, sonuçların uygulanmasını ve 

değerlendirilmesini izler (Drucker, 1980: 123).  

Stratejik yönetim süreci; iş stratejilerinin geliştirilmesi ve 

seçilmesi, stratejilerin uygulanması ve stratejik süreçlerin kontrolü 

olmak üzere üç ana aşamadan oluşur. İşletmenin mevcut ve gelecekteki 

dış ortamının ve işletmenin mevcut yapısının analizi, stratejik yönetim 

için ön koşul olarak kabul edilebilir. Bu analizler sonucunda çevresel 

fırsatlar ve tehditler ve geleceğin beklentileri göz önünde bulundurulur. 

Sonraki tüm çabalar, işletmenin gelecekteki açıklamasına göre 

düzenlenmelidir. Uygulama sürecinde kuruluşun kaynaklarından 

başlayarak; yapı, insan kaynakları, teknoloji, alt hedefler, liderlik ve 

kültür, ilke ve politikaların vizyon ve stratejilerle uyumlu hale 
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getirilmesi gerekir. Aksi takdirde, ne kadar başarılı bir şekilde 

planlanmış olursa olsun, stratejiler geliştirilmez. Sürecin son 

aşamasında, başvuru sonuçları planlara göre gözden geçirilmekte ve 

kontrol edilmekte ve sonuçlar sisteme geri verilmektedir (Dinçer, 2005: 

39). 

Stratejik yönetim süreci öncelikle dört ana bileşenden oluşur: 

Çevre taraması, strateji oluşturma, strateji uygulama ve strateji 

değerlendirme. 

2.1.6.1. Çevresel Tarama 

Çevresel tarama, yapılacak işin iç ve dış faktörlerini stratejik 

hedeflere yönelik olarak analiz ederek bilgi toplama, inceleme 

prosedürüdür. Çevresel analizden gerekli stratejiyi oluşturduklarını 

doğruladıktan sonra, yönetim stratejiyi oluşturmak için iyileştirmeyi 

tahmin edecektir. 

2.1.6.2. Strateji Oluşturma 

Strateji oluşturma, şirketin hedeflerine ulaşmak için strateji 

oluşturarak karar alma prosedürüdür. Bu nedenle, yönetim rolü burada 

kurumsal, ticari ve fonksiyonel stratejileri çerçevelemek için önemlidir. 

2.1.6.3. Strateji Uygulaması 

Strateji uygulaması, oluşturulan stratejiyle gerçekçi bir şekilde 

şirkete harekete geçme prosedürüdür. Kuruluşun yapısını planlamak, 

kaynakları tahsis etmek, karar alma sürecini geliştirmek ve insan 

kaynaklarını idare etmekten ibarettir. 
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2.1.6.4. Strateji Değerlendirmesi 

Strateji değerlendirmesi, girdi veya uygulanan strateji veya 

stratejilerin değerlendirildiği bu prosedürler arasında sonuncudur. 

Mevcut stratejilere dayalı iç ve dış faktörleri değerlendirmeyi, 

performansı belirlemeyi ve düzeltici eylemler yapmayı içerir. Şirket 

hedeflerine başarı ile ulaştığı sürece uygulanan strateji, değerlendirme 

sürecinin yapıldığı kuruluşun doğru stratejisi haline gelir. 

2.2. İnsan Kaynakları Yönetimi 

Kurumların en değerli zenginliği insan kaynağıdır. Çünkü insan 

kaynağı kurumun sürdürülebilirliği için gerekli olan planlama, 

organizasyon, yürütme ve yönetim işlerinin tamamnını hayata geçirir 

(Sabuncuoğlu, 2012: 2). İnsan kaynakları yönetiminin odak noktası, 

kurumun amaç ve hedeflerine ulaşmak için çalışanların etkin ve verimli 

yönetilmesi, eğitimi, geliştirilmesi ve beklentilerinin karşılanmasıdır. 

Çalışanların yaşam kalitesinin arttırılması ve yüksek performans 

göstermelerinin sağlanması amaçlanmaktadır (Sabuncuoğlu, 2012: 4). 

Bu bağlamda, çok farklı tanımları bulunmakla birlikte, personel 

yönetiminden farklılığını da öne çıkarmak açısından İnsan kaynakları 

yönetimi “organizasyon performansının arttırılması ve rekabet 

üstünlüğünün sağlanması amacıyla, insan kaynaklarının yönetimini 

kurumun stratejik hedefleriyle bağlayan, seçme ve yerleştirme, eğitim 

ve geliştirme, motivasyon ve çalışan bağlılığını sağlama gibi birbiriyle 

uyumlu ve birbirini tamamlayan uygulama ve politikaların hayata 

geçirilmesi” olarak tanımlamak mümkündür (Bayat, 2008: 74). İnsan 

kaynakları yönetimi, kurum çalışanlarının verimliliğini ve etkinliği en 

üst seviyeye taşımak için özel olarak tasarlanmış faaliyetler bütünüdür. 
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Çalışan etkinliği gözetilerek düzenlenen bu faaliyetler sayesinde 

kurumlar hedef ve stratejilerine gerçekleştirmeye yaklaşırlar (Gürüz ve 

Yaylacı, 2007: 23). 

İnsan kaynakları yönetiminin başlıca hedef ve işlevleri şu şekilde 

sıralanabilir (Dolgun, 2011: 2). 

 

1. Bireysel amaçlarla kurumsal amaçları bütünleştirerek, 

rekabetçi piyasa şartlarında kurmlara stratejik üstünlük sağlar 

ve hedeflerine ulaşmasına yardım eder.  

2. Çalışanları insan olarak kabul ederek onların istek, beklenti ve 

motivasyonlarını göz önünde tutar ve sürekli güçlenmelerine 

olanak sağlar.  

3. Çalışma hayatında kaliteyi geliştirdiği ve huzurlu bir çalışma 

ortamı sağladığı için çalışanların değişime açık ve başarıya 

odaklanmış olmalarını mümkün kılar.  

4. Çalışanların bilgi ve becerilerini en etkin ve verimli biçimde 

kullanmalarına destek vererek, yaratıcılıklarını öne 

çıkarmalarına yardımcı olur.  

5. Kurum kültürü içinde sosyal sorumluluk ve iş ahlakı gibi kritik 

faktörlerin gelişimine imkân verir. 

2.2.1. İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi 

Kurumların yaşanan değişim karşısında rekabet edebilirliğinin 

temel kıstası olarak görülmeye başlanan insan kaynağı, kurumların 

başarı yönünü doğrudan ya da dolaylı şekilde tayin eden bir faktör 

olarak iş hayatında önem kazanmaktadır. Değişime hızlı şekilde uyum 

sağlayarak değişimi yönetebilmenin, ancak yetkin insan kaynağı ile 

mümkün olacağı düşüncesi insan kaynakları yönetimini stratejik olarak 
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ön plana çıkarmıştır. Bu amaçla doğru bir insan kaynakları yönetimi 

çalışanların potansiyellerinin belirlenmesini ve doğru görevlerde yer 

almalarını böylece yüksek performans göstermelerini sağlar (Drucker, 

1980: 32). Bu sürecin yönetilmesinde insan kaynakları yöneticileri ise 

üst yönetiminin ortağı olarak kurumun yönetiminde stratejik kararların 

alınmasında önemli roller üstlenmeye ve bu sayede performansta 

doğrudan etkin bir rol oynamaya başlamışlardır. Rolün etkinlik 

derecesini ise temelde, yönetimin insan kaynakları departmanına 

verdiği bağımsızlık alanı ile insan kaynakları yöneticisinin ve 

departmanının üst yönetimin desteğini alma düzeyi belirlemektedir 

(Köseoğlu, 2019: 60). 

2.2.2. Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine 

Geçiş 

Günümüzde kurumların etkin iletişim ağına sahip olması, esnek 

ve öğrenen organizasyonlar olması sebebiyle personel yönetimi işleri 

yeterli ivmeyi sağlayamamaktadır. Bunun yerinde doğan boşluğu 

“İnsan Kaynakları Yönetimi” doldurmaktadır. İnsan kaynakları 

yönetimi sahip olduğu alt fonksiyonlarla bir kurumda işleri tasarlar, en 

uygun adayın seçme yerleştirme süreçlerini yönetir, Çalışanların 

çalışman ortamına ait fiziksel ve psikolojik mutluluğunu sağlamaya 

çalışır (Gürüz ve Yaylacı, 2009: 30).  

Personel yönetiminin düşünsel temellleri, personel sorunlarının 

en üst seviyeye çıktığı 19. yüzyılda atılmıştır. Frederick Taylor 

tarafından formüle edilen “Bilimsel Yönetim” yaklaşımı, personel 

yönetimine temel oluşturmuştur. Taylor, insangücünü bir maliyet 

unsuru olarak görmüş, makine ve çalışanların tek tek en fazla üretimi 
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sağlamasıyla işgücü verimliliğinin üst düzeye çıkabileceğini, bunun da 

maksimum refahı temin edeceğini ifade etmiştir. Bu bağlamda 

ücretlendirme, çalışanların geliştirilmesi ve eğitimi, mükafatlandırma 

gibi personel yönetiminin temel ilkelerinin gelişimi sağlanmıştır. Henri 

Fayol ise 1916 yılında “Genel ve Endüstriyel Yönetim” kitabını 

yazarak organizasyonlarda yürütülen işlemleri altı gruba ayırmış ve son 

işlem olan yönetimin; planlama, kadrolama, yürütme, koordinasyon ve 

kontrol olmak üzere beş fonksiyondan oluştuğunu belirtmiştir. 

Memurları iyi seçerek iyi bir ekip oluşturmayı da yönetim işlevi olarak 

tanımlamıştır. Ayrıca personel ve üst yönetimde bulunması gereken 

nitelikler ve yöneticilik eğitiminin gerekliliğinin altını çizmiştir. İş 

bölümü, otorite, kumanda birliği ve ücretlendirme gibi yönetimin 14 

ilkesini ortaya koyarak personel yönetiminin gelişimine katkıda 

bulunmuştur. Bürokrasi teorisinin en önemli isimlerinden olan Max 

Weber, yasal otoritenin en saf uygulaması olarak bürokratik yürütme 

memurlarının çalıştığı durumu gösteririr. Bir üst otoriteye bağlı 

yürütme memurları; otoriteye karşı görevlerinden kaynaklanan 

gayrişahsi yükümlülüklere sahip olan, açıkça tanımlanmış hiyerarşik 

düzen içinde çalışan, serbest sözleşme ilişkisine bağlı olarak 

memuriyete giren, yasal olarak tanımlanmış yetki alanında çalışan, 

teknik niteliklerine göre seçilerek belirli görevlere atanan, kendilerine 

sabit bir nakdi aylık ödenen, emeklilik hakkına sahip olan, görevi 

kendisinin asıl işi olan, kariyer sistemi içinde ve yürütme araçlarının 

sahipliğinden ayrı olarak çalışan, görevin yapılışı bakımından katı ve 

sistematik bir disiplin ve denetime tabi olan kişidir. Weber bu ilkelerin, 

bürokratik yönetimin görüldüğü tüm organizasyonlarda 

bulunabileceğini belirtir. Böylece Weber, kamu ve özel sektör 
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organizasyonlarda personelin temel nitelikleri ve personel yönetiminin 

dayandığı esasları belirlemiştir (Gürüz ve Yaylacı, 2009: 27-37). 

İnsan kaynakları yönetimi, içinden çıktığı personel yönetiminden 

farklı olarak, organizasyonda rekabetçi üstünlükler sağlamak amacıyla 

gerekli insan kaynağının istihdamı ve geliştirilmesi ile ilgili politika 

oluşturma, planlama, kadrolama, yönlendirme ve denetleme 

faaliyetlerini içeren bir alandır (Yüksel, 2000: 8). Geleneksel insan 

kaynakları yönetiminde kurum yöneticileri çalışanların direkt itaatini ve 

işleri sık denetlemeyi isterken, yeni yaklaşımlarda insan ilişkileri daha 

önemlidir. Bu kurumlarda yöneticiler çalışana değerli olduğunu 

hissettirir, kurum için faaliyetlerde çalışanların görüşleri alınır, 

çalışanların kendi kararlarını vermeleri için alan yaratılır (Sabuncuoğlu, 

2012: 10). Genel olarak klasik yönetim düşüncesi, bireyi araçsal 

rasyonalite ve maddi unsur olarak ele almıştır. 1927-1932 yılları 

arasında ABD’de gerçekleştirilen Hawthorne araştırmalarında 

verimliliğin fiziksel şartlardan öte grup çalışması ve iş birliği gibi 

sosyo-psikolojik faktörlere dayalı olduğunun bulunması ve bunun 

ardından yürütülen diğer araştırmalar “insan ilişkileri yaklaşımının” 

gelişmesini sağlamıştır. Yönetimde insan ilişkileri ve insan faktörünün 

öne çıkması ise insan kaynakları yönetiminin gelişmesinde kritik bir 

role sahiptir (Yüksel, 2000: 14). Böylece 1930’lu yıllarda personel 

birimlerinin sorumluluk alanları genişlemiş, sendikalarla ilişkilerin 

yönetimi ve çalışanların sosyal çıkarlarının korunması önem 

kazanmıştır. 1940’lı yıllarda ise kapsamlı ücretlendirme sistemlerinin 

hazırlanması, savaş nedeniyle ortaya çıkan işgücü kaybını gidermek 

için çalışanların yetiştirilmesi ve savaş sonrası dönemde personel 

seçme tekniklerindeki gelişmeler nedeniyle bir meslek olarak “personel 
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yöneticiliği” ve akademik açıdan “personel yönetimi” giderek daha 

fazla ilgi çekmiştir (Öztutku, 2010: 2-3). 

İnsan ilişkileri yaklaşımı 1960’lı yıllarla birlikte organizasyonel 

davranış disiplini haline dönüşmüş ve personel yönetiminin kuramsal 

temelini oluşturmuştur. Personel yönetiminin gelişmesinde diğer bir 

faktör ise endüstri ilişkilerinin o dönemde artmakta olan sendikaları ve 

toplu pazarlığı inceleyen bir sosyal bilim dalına dönüşmesidir (Üsdiken 

ve Wasti, 2002: 3). Bu dönemde hükümetlerin müdahaleci 

yaklaşımlarına bağlı olarak çıkarılan yasal düzenlemeler, personel 

birimlerinin önemini artırmıştır. Personel birimleri işçi-işveren 

ilişkilerinin düzenlenmesi, eğitim ve geliştirme, sendikalarla ilişkiler ve 

toplu görüşmeleri yönetme gibi konularda uzmanlaşmaya başlamıştır 

(Öztutku, 2010: 3). Personel yönetiminin, Türkiye’de ayrı bir akademik 

disiplin olmaya başlaması ise gecikmeli olarak, 1960’lı yılların 

sonlarıyla 1970’li yılların başlarını bulmuştur (Üsdiken ve Wasti, 2002: 

4). 

Kurumlarda insan kaynaklarının kuruma, bireye ve çevreye 

yararlı, yasalara uygun etken yönetilmesini sağlayan çalışmaların tümü 

İnsan kaynakları yönetimi olarak adlandırılır (Sadullah ve diğ., 2009: 

3). İnsan kaynakları yönetimi, bireylerin kurumun ihtiyaçlarını formüle 

etmek ve uygulamak için gerekli davranışlarını etkileyen her türlü 

faaliyetler bütünüdür. Mathis ve Jackson’a göre insan kaynakları 

yönetimi, stratejik hedeflere ulaşabilmek için kurumun bütününde insan 

kaynağının etkili bir biçimde kullanılmasını sağlayacak bir sistem bakış 

açısıyla tasarımlanmasıdır. (Erdil, Hak ve Biber 2004: 102) 

İnsan kaynakları yönetiminin temel amacı; verimliliği ve iş 

yaşamının niteliğini arttırarak rekabet üstünlüğü kazandırmaktır 
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(Sadullah ve diğ., 2009: 2). Türkiye’de 1990’larda önemi hızla artan 

insan kaynakları yönetimi yaklaşımına göre doğru yönetilen insan 

rekabet avantajı sağlamakta ve insan kaynakları uygulamaları kullanan 

kurumların çalışan bağlılığını arttırmada daha başarı oldukları 

savunulmaktadır (Kalemci Tüzün, 2013: 62). Yöneticilerden beklenen 

çalışanın gizli kalmış potansiyelini keşfetmesine imkân sağlamak, 

çalışanı gelişim için desteklemek, oto kontrol mekanizmalarını 

geliştirerek karar alma gücünü arttırmasını sağlamaktır (Sabuncuoğlu, 

2009: 12). İnsan kaynağına yatırım yapılması rekabet koşullarında 

işletmeler için başarının önemli sırlarından biridir (Bakan ve diğ., 2012: 

3). İnsan kaynağının etkin ve verimli şekilde yönetilmesi, 

organizasyonlardaki performans anlayışının insan odaklı hale gelmesi 

stratejik yönetim anlayışı ile bütünleşen bir politikanın geliştirilmesi 

düşüncesini gerektirmiştir (Özsungur, 2017: 10).  

Bilgi paylaşımı, çalışan güçlendirme, yetkinlik geliştirme ve ödül 

sistemi, işle ilgili tutumları ayrıca iş güvencesi, doğru işe doğru adayı 

alma, güçlü takımdaşlık duygusu, firma performansına dayalı 

ücretlendirme, kapsamlı eğitim faaliyetleri, statü farklılıklarının 

azaltılması performansı olumlu yönde etkilemektedir (Bekmezci ve 

Gürbüz, 2012: 191). Aynı zamanda tüm insan kaynakları faaliyetlerinin 

bir bütün olarak kullanılması gerekmekte olup aksi takdirde daha düşük 

bir performans ile karşı karşıya kalınacağı belirtilmektedir (Marangoz 

ve Biber, 2007: 203). Personel yönetimi ve insan kaynakları yönetimi 

arasındaki farklar şekil 2.1.’de gösterilmiştir. 
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Şekil 2.1. Personel Yönetimi ve İnsan Kayanakları Yönetimi Arasındaki Farklar 

(Sabuncuoğlu, 2011: 11) 

2.2.3. İnsan Kaynakları Yönetiminden Stratejik İnsan 

Kaynakları Yönetimine Geçiş 

Herşeyin değişim içinde olduğu dünyamızda, müşterilerin, 

rakiplerin, çalışanların ve teknolojinin değişimi yadsınamaz. Teknoloji 

değişimi hızlandırırken herkesin bu alandaki becerilerini geliştirmesi 

beklenmektedir.  

2.3. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi 

Personel yönetimi çalışmaları, ihtiyaçlar doğrultusunda zamanla 

evrilmiş ve insan kaynakları yönetimi çatısı altında devam etmiştir. 

Teknolojik ve toplumsal geliştmelerle beraber insan kaynaklarına 

stratejik bir vizyon katmak mecburi olmuştur. Günümüzde, bu 

gelişmeler doğrultusunda “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi” 

çalışma alanı yaşamına devam etmektedir. (Balaban ve Palaz, 2018: 

79). Aynı zamanda personel yönetimine göre stratejik olarak çalışanlar 

arasındaki iletişimi, ilişkiyi, uyumu da yönetir. Mevcut durumu inceler 

ve olması gereken ideal duruma göre çeşitli aktiviteler yapar (Fındıkçı, 

2003: 14). 
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Stratejik insan kaynakları yönetimi ile ilgili beş önemli sonuç 

ifade etmişlerdir (Hendry ve Pettigrew, 1986: 6).  

 

a. Planlama fonksiyonu ile ilgili olarak insan kaynakları 

uygulamaları ile işgücü ihtiyacı tahminleri ve iş planları 

arasında ilişki kurulmasını sağlar,  

b. Kurum içi politikaları ve yürütmeleri, kurum stratejisiyle 

uyumlu hale getirmekte ve dolayısıyla çalışanların kurum 

hedeflerini gerçekleştirmek üzere yönlendirilmesi sağlar,  

c. Kurum içinde uygulanacak insan kaynakları sistemleri ve 

kurum kültürünün birlikte tasarlandığı, birbirleri ile uyumlu 

insan kaynakları stratejisinin oluşturulması sağlar,  

d. İnsan kaynakları yönetimi çalışmaları, tepe yönetimin 

çalışanlardan umduğu davranışlar kapsamında kurumun 

başarıyla ilerlemesini destekler,  

e. Kurum içinde çalışanları birer stratejik ortak olarak görür ve 

yönetim tarafından insan kaynaklarının rekabet avantajı 

sağladığının kavranmasını sağlar.  

 

Stratejik insan kaynakları yönetimi işletmelerin iş sonuçlarındaki 

başarısını yükseltmek ve bununla beraber inovasyonu ve çevikliği 

motive eden bir organizasyonel kültür oluşturmak için tüm insan 

kaynakları işlevlerinin stratejik amaçlar ve kurumsal hedefler ile 

bütünleşmesidir.  

İnsan kaynakları yönetimin anlayışından “stratejik” insan 

kaynakları yönetimi anlayışına geçişte birtakım farklılıklar vardır. 

Stratejik İnsan kaynakları yönetimi ile insan kaynakları yönetimi 

karşılaştırıldığında, stratejik insan kaynakları yönetiminin, 
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organizasyon yönetim sürecini kolaylaştırarak değişim ve gelişimi 

başlatmada kritik bir etkiye sahip olduğu ve dolayısıyla kurum 

stratejisinin uygulanmasında kaldıraç etkisi yaptığı görülmektedir (Wei 

ve Lau, 2005: 63). Başka bir karşılaştırma çalışmasında stratejik ve 

stratejik olmayan insan kaynakları fonksiyonlarının rolleri ve 

organizasyon içerisinde odaklandıkları alanlar bakımından 

birbirlerinden ayrıldıkları görülmüştür (Dyer ve Holder, 1988: 23).  

Stratejik olmayan insan kaynakları yönetimi orta düzey 

yöneticiler veya uzmanlar tarafından sürdürülen çalışmalar olmasına 

rağmen stratejik insan kaynakları yönetimi üst düzey yöneticiler 

tarafından yönetilen, kurum içinde stratejik kararlarda yer alan ve bu 

kararların uygulamaları için kaynak organize edilen bir fonksiyondur.  

Önemli farklılıklardan bir tanesi de performansta odaklanılan 

alandır. Buradaki kritik odak noktası bireysel ve kurumsal 

performanstır. Stratejik insan kaynakları yönetimi yapılan bir işletmede 

kurumsal performans üzerine odaklanılırken diğerlerinde bireyel 

performansa bakılır (Altınay ve Yavuz, 2015: 29). İnsan kaynakları 

fonksiyonları kurumda karşılaşılan problemleri genellikle bireysel 

çözümlerle yönetirken, stratejik bakış açısına sahip bir ekip çözümleri 

insan kaynakları sistemlerinde arar. Bu bağlamda stratejik insan 

kaynaklarının bir yapbozun parçasına değil resmin bütüne 

odaklandığını söylemek mümkündür.  

Stratejik bakış açısında kurumun geleceğini şekillendiren 

planlamalar olduğu için stratejik insan kaynakları yönetimiyle stratejik 

hedef ve planların, bütünleşme ve tutarlılık üzerine odaklanıldığı 

görülür. Stratejinin anahtar kavramları amaç, kaynak bazlı strateji, 

rekabet avantajı, stratejik kabiliyet ve stratejik uyum insan kaynaklarına 



27 | STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI DEĞERLENDİRME BECERİLERİ İLE ULUSAL İNOVASYON GÖSTERGELERİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİ: AB ÜLKELERİ İLE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI 

 

eklenir (Armstrong, 2006: 26). Kurumlar rekabet avantajı kazanmak ve 

geleceklerini sürdürebilmek için her seviyede bütüncül bir stratejik 

insan kaynakları yönetimine ihtiyaç duyar.  

Stratejik insan kaynakları yönetimi hakkında yapılan tanımlar 

ışığında, kurumun stratejik planlarını uygulama çabasıyla, bireylerin 

yetkinliklerini geliştirmek için yapılan insan kaynakları uygulamalarına 

odaklandığı görülmektedir.  

Kurum içinde istihdam, doğru adayın-tespit etme, eğitimlerle 

kurum içinde kariyerini ve becerilerini geliştirme, performans yönetimi, 

ödüllendirme ve iletişim çalışmaları, programlar şeklindeki amaçları ve 

planları üzerine çalışır. Kurum stratejisi ile insan kaynakları 

yönetiminde yer alan çalışmalar arasında bütünlük sağlar. Kurum 

çalışanlarının yetenekleri ve çalışmalarını kurumun hedeflerine 

yönlendirir (Wei ve diğ., 2008: 45).  

Stratejik insan kaynakları yönetimi çatısı altında yer alan işe alım, 

eğitim yönetimi ve çalışanı güçlendirme, performans yönetim sistemi, 

ücret yönetimi, çalışanlarla ilişkiler uygulamaları ile ilgili stratejik 

kararlar doğrultusunda politikalar oluşturulması söz konusu olup, aynı 

zamanda stratejik kararların tüm bu fonksiyonlara dahil edilmesi ana 

amaçlardan olmalıdır (Armstrong, 2002: 44). Bu bağlamda insan 

kaynaklarının uygulamalarının sadece kendi içerisindeki tutarlılı değil 

aynı zamanda kurumun ana hedefleri ve stratejisi ile uyumunun da 

önemli olduğu ifade edilebilir. 

2.3.1. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Amacı 

Stratejik insan kaynakları yönetiminin amacı, kurumla ilgili 

geleceğe yön vermektir. Bir kurumun tepe yönetimi tarafından 
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belirlenen hedeflerine ulaşması için öngörülen ve ihtiyaç duyulan 

yetkinlikte, kendini kuruma adamış, yüksek bağlılık duygusuna sahip 

çalışanlara sahip olmasını sağlamak ve hızla değişen dünyanın 

zorlukları ile yüzleşmek için üst yönetim kadrosunu geliştirme stratejisi 

doğrultusunda insan kaynaklarını yönetmektir. Bu bağlamda stratejik 

insan kaynakları yönetimi çalışmalarının başlıca 2 ana amacı bulunur. 

Stratejik insan kaynakları yönetimi proaktif bir yaklaşımdır (Martell ve 

diğ., 1996: 26).  

Stratejik insan kaynakları yönetimi, kurumdaki çalışanları, 

stratejik uzun dönem planlanmalar ile uyumlu yönetmektir (Jain, 2005: 

167). İnsanlar aracılığıyla sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayan 

kurumsal sistemler bütünüdür (Chang ve Huang, 2005: 407). Yalnızca 

çalışan seçimi ile işlevi tamamlanmayan insan kaynakları departmanı, 

iş yerindeki çalışanın sahip olduğu en ileri seviyede potansiyellerini 

ortaya çıkarmalarını, başarmalarını da gerçekleştirecek eğitim ve 

kariyer basamaklarını çıkacakları fırsatları yaratarak çalışanın hem 

potansiyelleri çoğaltmak hem de motivasyonunu yükseltmekle ilgili 

sorumlu bölüm olarak görülmektedir (Barutçugil, 2004: 56-63). 

İnsan kaynakları yönetimini gerektiği şekilde tasarlayan 

işletmelerde çalışanların verimliliğinde belirli ölçülerde artış 

gerçekleştiği ve bu sayede aynı oranda kurum performansınında arttığı 

görülmektedir. Küresel iş yaşamında mevcut rakiplerle rekabet etmek, 

kurumun sahip olduğu insan kaynaklarının da daha verimlilik odaklı 

yönetimini zorunlu kılmaktadır. Bu durumun doğal neticesi olarak iş 

yaşamında rekabet daha fazla hissedilir olmakta ve çalışanlarca 

karşılaşılmaktadır. Kurumun başarısı ve verimliliği, insan 

kaynaklarının başarılı bir şekilde yönlendirilmesinden geçmektedir ki, 
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bu da kurumun ve çalışanların ortak paydaşlar olarak görülmelerine ve 

değerlendirilmelerine neden olmaktadır. (Aykaç, 2006: 20). 

Stratejik insan kaynakları yönetimi, kurumsal planlamalar ve 

hedefleri analiz ederek, kurumun iç ve dış alanında yenilenen ortamına 

cevap niteliğinde yetkinliği kanıtlanmış plan ve programlar oluşturmayı 

amaçlamaktadır. İnsan kaynakları uygulamaları ve kurum kültürü ile 

planlamalar çerçevesinde uyum sağlayarak, paydaşlarla yorumlanması 

ile hayata geçirilmesini kolaylaştırır. Sonuç olarak stratejik insan 

kaynakları yönetiminin nihai hedefi, genel bir bakış açısıyla insan 

kaynakları yönetimi işlevlerinin uyumlaştırılması ve kurumun 

amaçlarına içten sadakat yanı sıra etraftaki yakın ve uzak rakiplere 

rekabet gücü elde edilmesini sağlamaktır (Worland ve Manning, 2005: 

36). 

Çalışma yaşamında globalleşmenin de katkılarıyla gelinen nokta 

insan kaynakları yönetiminin organizasyonlarda artık rutinden çıkarak 

stratejik bir sorumluluk almasını zorlamaktadır. Çünkü geçmişe göre iş 

gücünün yetkinlikleri, nitelikleri, eğitim düzeyi ve bununla beraber iş 

hayatından beklentileri oldukça farklılaşmıştır. Kurumlar içinse her 

geçen an daha fazla yüksek verime sahip iş sonuçları, yüksek 

standartlarda kaliteli işler ve yüksek müşteri memnuniyeti ölçümü diğer 

kurumlarla rekabet etmek için önem göstermektedir.  Kurumlarda tepe 

yönetimin anlık problemlerden ziyade uzak vadede kurumun geleceğini 

çizecek stratejik kararları gündemlerinde tutması gerekmektedir. 

Kurumlar finansal başarı elde etmek için çabalarken; çalışanlar da 

başarılı olma duygusu ile kurum içinde tatmin oldukları bir kariyer 

oluşturma gayelerine sahiptir (Barutçugil, 2004: 42). Bu süreçte 

stratejik yönetilen bir insan kaynakları departmanının en önemli 
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rollerinden biri danışmanlıktır. Yönetime ve çalışanlara kurum içinde 

yönetsel, hukuksal, psikososyal açılardan uzman bilgisini aktarır, karar 

verme adımlarına yardımcı olur (Sabuncuoğlu, 2009: 15). Tüm 

bunların ışığında, artık insan kaynakları yönetiminde seçilmesi gereken 

iş modeli işletme ve çalışanları bütünleştiren dolayısıyla ortak bir 

başarıya ulaştıran bir model olmalıdır (Eren, 1997: 6). Galbraith ve 

Nathanson’a göre bu bütünleşmenin sağlanabilmesi için, insan 

kaynakları departmanlarının, kurumlarda stratejik kararlar verilirken 

mutlaka değerlendirme anında masada bulunması gerekmektedir 

(Buckley ve Ferris, 1996: 9). Stratejik insan kaynakları çatısı altında 

yürütülen faaliyetlerin temelinde verimlilik, insan odaklılık, eşitlik, 

güven, şeffaflık, gizlilik, kapsayıcılık değerleri yer almalıdır 

(Sabuncuoğlu, 2009: 19-24). 

Stratejik insan kaynakları iş alanının gelişmesine önemli katkıları 

bulunan Guest bu alanı, içerdiği faaliyetler ve kurumun politikalarına, 

birimlerine dahil ederek işletmenin hedeflerine ulaşmasını 

kolaylaştırmak olarak ifade etmiştir (Guest, 1987: 511).  

2.3.2. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Gelişimi 

Stratejik insan kaynakları yönetimi kavramına evrilene kadar bu 

kavramın nasıl bir süreçten geçerek geliştiğini görmek için endüstri 

devriminin yaşandığı tarihe dönmek gerekir.  18. yüzyılın ortalarında 

ilk olarak İngiltere’de başlayan ve sonra dünyayı saran endüstri devrimi 

ile üretim şekli fabrikalara geçmiş ve seri üretim artmıştır. Kurumların 

büyümesiyle birlikte çeşitli satınalma ve çalışan tedariği gibi birçok 

işlem ilgili uzmanlar tarafından yürütülmeye başlamıştır. Bu noktada 

ilk personel departmanının yaklaşık 1910 yılında açıldığı bilinmektedir. 
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Söz konusu dönemde personel işlerinin görevi; çalışanların işe giriş ve 

işten ayrılma tarihlerinin, kişisel bilgilerinin, disiplin cezalarının 

kaydedilmesi ve bordroların hazırlanması ile sınırlıdır.  

1885’lerde kurum yönetiminin kavramsal akademik 

araştırmalarını yapan Taylor, çalışanların daha verimli olmaları için 

farklı yötemler tanımlamış ve böylece yönetime bilimsel yöntemlerle 

destek olmuştur. Yine Taylor tarafından ilk kez, standart personel 

işlerinin yürütülmesi için personel bölümün kurulması önerilmiş, 

deneysel araştırmalar faydalanılarak boşta kalan işgücünün ele 

alınmasını, çalışanların gereksiz iş yükü nedeniyle bitap hale 

gelmesinin engellenmesi, gelişimle daha yüksekteki seviyelere 

ulaşmasına imkan verilmesine çalışanlar arasında problemlere sebep 

verebilecek ast üst ilişkisinden kurum içerisindeki hedefe ulaşmayı 

planlayan ve programlayan çalışan kıymetlendirme imkanlarının hayata 

geçirilmesi sağlanmıştır. 

Bilimsel yönetim yaklaşımı çalışmalarında ön plana çıkan Taylor, 

işgörenlerin kurumdaki üretkenliğini çoğaltmak için yürüttüğü 

araştırmalar neticesinde çalışanların dengeli ve objektif 

değerlendirilmesini sağlayan iş sonucu kriterlerinin meydana 

konulmasında değerli çabalar göstermiştir. O dönemlerde beşerî kaynak 

piyasada miktar olarak çok seviyede yer alması nedeniyle bu kaynağa 

gerekli önem verilmemiş iyileştirilmesine ve doğru bir şekilde 

yönlendirilmesine imkân tanıyacak bir gayrette bulunulmamıştır. Fakat, 

çalışanın işten aldığı manevi doyumu göz önünde bulundurmayan bu 

çalışma modelleri üretim odaklılık ile ilerlediğinden 1920’li yıllardan 

itibaren etkisini kaybetmeye başlamıştır. 
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1920’li yılların ortalarında Hawthorne araştırmalarında, çalışma 

gruplarının bireysel işgörenler üzerinde etkisi olduğu tespit edilmiştir 

(Aldemir ve diğ., 2002: 18). Bu çalışmalar çalışan danışmanlığının 

geliştirilmesini ve kullanımını sağladığı gibi, insanın araç değil amaç 

olarak görüldüğü bir bakış açısını da beraberinde getirmiştir. Özellikle 

yüksek performans gösterilmesi için kurum amaçlarıyla çalışan 

ihtiyaçları arasında bağ kurulması ve çalışan motivasyonunun önemi 

hakkındaki çalışmalar hız kazandı (Gürüz ve Yaylacı, 2009: 33).  

1930’lu yıllarda pekçok işgücü yasası yürürlüğe girmiş ve bunlar 

sendikaların gelişiminin önünü açmıştır. İşçi sendikalarıyla beraber 

toplu pazarlık ve sendika ile işletme yönetimi arasındaki ilişkilerin 

önemi artmıştır. Personel bölümü olarak anılan departmanlar artık insan 

kaynakları ve sendika ilişkilerine dönüşmüş ve doğal sonuç olarak bu 

alandaki tüm sorunları, çalışmaları üzerine almıştır. Sendikalar 1940 ve 

1950’li yıllarda güçlenmeye devam etmiştir. Bu doğrultuda işe alım, 

işten çıkarma, ücretlendirme, sendika ile görüşmeler, işgörenlerin terfi 

ve tayin kararları personel bölümü tarafından yönetilmeye başlamıştır. 

İnsan kaynakları gelişimi bu tarihe kadar özetle, işletmelerdeki rolü 

itibarıyla diğer departmanlar için bir destek ve yardımcı bir 

fonksiyondur.  

1950’lerden itibaren ise psikoloji, sosyoloji ve antropoloji gibi 

alanlarda yaşanan gelişmeler yönetim alanını da etkilemiştir. Bunun 

sonucunda personel yönetiminden İnsan kaynakları yönetimine geçiş 

hızlanmıştır. İnsan kaynakları yönetimi hakkında yapılan ilk 

çalışmalarda çoğunlukla Shartle (1950: 55), Brown ve Ghiselli (1952: 

32) ve Harrell (1953: 47) gibi endüstriyel psikologların isimleri 

görülmüştür. Bu araştırmalarda çalışanların birey düzeyindeki 
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ihtiyaçlarına odaklanılmış, işe alım testleri, eğitim gelişim ve 

motivasyon kaynaklarına değinilmiştir. Stratejik insan kaynakları 

yönetimine doğru giden bu yolda insan kaynakları yönetimi alanındaki 

güncel konular açıklanmaya çalışılmıştır. Örneğin, Gilmer (1960: 96) 

kurum stratejilerinin çalışanların hedefleri ile uyumunun önemine 

vurgu yapmıştır. Gilmer, araştırmacıları bireysel ve kurumsal nitelikler 

arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için testler geliştirmeye davet 

etmiştir (Mathis ve Jakson, 1997: 19).  

1960’larda yasal düzenlemeler ve sosyal mevzuatlar sebebiyle 

pek çok işletme personel işlerinde önemli değişiklikler 

gerçekleştirmiştir. Bu çerçevede personel departmanları, politika ve 

uygulamaların yasal yönleri ile daha çok ilgilenmiş ve dolayısıyla daha 

profesyonel davranmaya başlamıştır. Yasal zorunlulukların hissettirdiği 

baskılar 1960 ve 1970’li yıllarda işletmelerin personel bölümlerinde 

etkisini göstermiştir. Ayrıca bu tarihlerde azınlık gruplar, işletmedeki 

hisse sahipleri ve müşteriler çeşitli sosyal sorumluluk çalışmalarına 

amaçlarına ve faaliyetlerine ilgi göstermeye başlamışlardır. Sonuç 

olarak, bu dönemde personel işleri kurumlara önemli hizmetler 

sağlamıştır. 

1900’lü yıllarda personel yönetimi çalışmaları kapsamında bilgi 

saklama, evrak işleri, bordro hazırlama gibi basit ve rutin işlevleri 

gerçekleştiren insan kaynakları uygulamaları, 1960’lı yıllarda daha üst 

bir aşamada yönetsel bir rol üstlenmeye başlanmıştır.  

1980’li yıllara kadar Ford ve Taylor’ın başlattığı bakışla bir 

maliyet kalemi görülen beşerî sermaye küreselleşme, rekabet, teknoloji 

gelişimiyle değişen üretim ve yönetim sistemleri doğrultusunda 

stratejik bir yapıya evrilmeye başlamıştır (Bayat, 2008: 73). 1980’den 
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sonraki yılarda kurumsal yapılanma araştırma ve çalışmalarının devam 

ettiği görülmektedir. Bundan sonra personel işlerinden insan 

kaynaklarına ve ardından da stratejik bakış açısı kazanan insan 

kaynakları yönetimi tepe yönetimde bir rol üstlenmeye başlamıştır 

(Uyarlıgil ve Dündar, 2000: 55).  

Stratejik insan kaynakları yönetimi, 1980’den sonra akademik 

yazı ve araştırmalarda sıklıkla karşılaşılan yeni bir çalışma alanı olarak 

görülmüş ve kavram olarak farklı araştırmacılar tarafından 

tanımlanmıştır (Kaufman, 2007: 36). Bu yıllarda çalışma hayatına 

baktığımızda insan kaynakları departmanlarının yöneticilerini kurumun 

stratejik planlama sürecinde aktif görürüz. Bu hareketlilik ise stratejik 

insan kaynakları yönetimi yaklaşımının kurumlarda hayata geçtiğini 

gösterir. Stratejik insan kaynakları kapsamında hazırlanan politikalar ve 

sistemler kurumun amaç ve hedefleriyle bir bütünsel ilişki içindedir 

(Mathis ve Jakson, 1997: 21). Dolayısıyla insan kaynakları yönetimi 

uygulamaları, yalnız belirli bir çeşit prosedür ve şekil meydana 

getirilmesiyle görevli bir departman seviyesinden ayrılarak kurum 

içerisinde kritik konuma gelmiştir.  

1990’lı yıllardan itibaren kurumların stratejik hedefleriyle 

bütünleşen ve stratejik insan kaynakları yönetimi tanımı bilimsel 

araştırmalarda yer almaya başlamıştır (Balaban, 2011: 86). 

Araştırmaların katkılarıyla insan kaynakları yönetimi zamanla 

mikrodan makro seviyeye yani stratejik insan kaynakları yönetimine 

zemin hazırlanmıştır. Stratejik insan kaynakları yönetimi, tespit edilen 

kurum hedeflerine erişim sağlamak amacıyla çalışanlarla ilgili 

uygulamalarda stratejik bakış açısıyla hareket etmeyi ifade eder. İnsan 

kaynakları disiplinini kurumun bütünüyle uyumlu ve bütüncül bir 
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stratejik bakış açısıyla değerlendirmek, kurumun amaçlarını 

başarmasını sağlayan beşerî sermayeye proaktif insan kaynakları 

politikalarının ve uygulamalarının oluşturulması ve uygulanmasını 

içerir (Bingöl, 2006: 15).  

Tarih boyunca ihtiyaçlar ve değişimler sebebiyle kurumlar 

büyüdükçe, teknolojik yenilik ve gelişmelerin arttıkça, global rekabet 

yoğunlaştıkça, çalışan nitelikleri geliştikçe, sendikalaşma eğilimleri 

arttıkça personel yönetiminden İnsan kaynakları yönetimine geçişi 

zorunlulaşmış ve insan kaynakları departmanları kurulmuştur. Buradaki 

en önemli özellik personel işleri kapsamında yapılan çalışmaların 

genişlemesi ve insan kaynakları başlığı altında kendi alt birimleriyle 

ilgili çalışan bir uzmanlık alanı haline gelmesidir. Zamanla bu 

departmanlar devletin, çalışanların ve baskı gruplarının ihtiyaçlarını 

karşılamaya yönelmiştir.  

Bu bilgiler ışığında insan kaynakları yönetiminin tarihsel gelişimi 

özet olarak Şekil 2.2. ’de sunulmuştur (Gürüz ve Yaylacı, 2009: 34). 
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Teknikler İşveren Bakış Açısı Değerler Dönem 

Disiplin Sistemi 
Çalışan ihtiyacı önemli 

değildir. 

Üretim 

Teknolojileri 
1899 öncesi 

Güvenlik ve 

Yaratıcılık 

Programları 

Çalışanlar güvenliğe ve 

fırsatlara ihtiyaç 

duyarlar. 

Çalışanların 

Rahatlığı 
1900-10 

Zaman ve İş 

Araştırmaları 

Çalışanlar yüksek 

verimlilik ile beraber 

gelen yüksek ücretler 

isterler. 

Görev Verimliliği 1910-20 

Psikolojik Testler 

Danışmanlık 

Programları 

Çalışanların kişisel 

farklılıkları göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

Kişisel Farklılıklar 1920-30 

İletişim Programları 

Çalışanların ihtiyaçları 

kurum içinde tatmin 

edilmelidir. 

Sendikalaşma 1930-40 

Emeklilik ve Sağlık 

gibi Yan Haklar 

Çalışanlar ekonomik 

güvenliğe ihtiyaç 

duyarlar. 

Ekonomik 

Güvenlik 
1940-50 

Süpervizör 

eğitimleri 

Çalışanlara baskı unsuru 

az olan bir denetim 

uygulanmalıdır. 

İnsan İlişkileri 1950-60 

Katılımcı Yönetim 

Teknikleri, Eşit 

İmkanlar 

Çalışanlar görevleriyle 

ilgili kararlara katılmak 

isterler. Tüm çalışanlara 

eşit davranılmalıdır. 

Katılım İş 

Kanunları 
1960-70 

Görev Zenginliği, 

Entegre Yönetim 

Sistemleri 

Çalışanlar becerilerine 

uygun ve kendilerini 

zorlayacak görevler 

isterler. 

Görevlerin 

Zorluğu ve 

Çalışma Hayatının 

Kalitesi 

1970-80 

İşten Ayrılma 

Eğitimleri 

Ekonomil koşullardan 

dolayı işini 

kaybedenlerin yeni 

işlere ihtiyaçları vardır. 

İşten Ayrılmalar 1980-90 

İş İhtiyaçları, 

Eğitim, Etik, 

Küreselleşme 

olgularının 

bütünleştirilmesi 

Çalışanlar iş ve iş dışı 

dünyalarını dengelemeli 

ve katkılarda 

bulunmalıdırlar. 

Üretkenlik, Kalite, 

Adaptasyon 
1990-2000 

Şekil 2.2. İnsan Kaynakları Yönetiminin Tarihsel Gelişimi (Carrell ve diğ., 2000: 53). 

2.3.3. Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Fonksiyonları 

Stratejik insan kaynakları yönetiminin temel hedefi çalışma 

gücünün etkin ve verimli kullanılmasını sağlamaktır. Çalışma 

yaşamının her alanında yüksek performans ancak çalışanların nitelik ve 
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niceliğine bağlıdır. Bu kapsamda İnsan kaynakları yönetimi 

fonksiyonları; işgören ihtiyacının belirlenmesi, iş ilanlarnın 

yayımlanması, doğru işe doğru adayın seçilerek ve yerleştirmesinin 

yapılması, oryantasyon süreci, motivasyonel çalışmalar, performans 

değerlendirmesi, çatışmaların çözümü, kariyer planlaması, iç iletişim 

yönetimi, sağlıklı bir kurumsal iklimin oluşturulması gibi oldukça geniş 

bir alanı kapsamaktadır (Sabuncuoğlu, 2012: 25). Bu bağlamda 

stratejik insan kaynakları yönetiminin çeşitli fonksiyonları bu bölümde 

açıklanacaktır. 

2.3.3.1. Planlama Fonksiyonu 

Belirli mal veya hizmetlerin üretilmesi amacıyla kurulan ve 

faaliyet gösteren işletmelerin ve diğer organizasyonların en hayati 

unsuru beşerî (işgücü, işgören) faktördür. Bir kurumun başarısı gerek 

maddi gerek insan kaynaklarına yeterince sahip olmasına ve bunlardan 

en azami ölçüde faydalanmasına bağlıdır. Maddi kaynaklardan etkin 

biçimde yararlanılması da temelde beşerî unsura bağlı olduğundan, 

insan kaynaklarının yeterliliği ve etkin biçimde yönetimi, 

organizasyonel başarı açısından en önemli faktördür. Bu doğrultuda; 

“kadrolama” diye isimlendirilen işgören temin ve seçimi, insan 

kaynakları yönetiminin önemli bir işlevi olarak organizasyonel başarıyı 

etkileyen işlevlerinden biridir.  

İşgören temin ve seçimi, tüm kurumlarda insan kaynakları ile 

ilgili yönetici ve birimlerin organizasyonel ve çevresel faktörler ve 

özelliklere göre yerine getirdikleri önemli bir fonksiyondur. İş gören 

temin ve seçim sürecinin ilk aşaması, işgören (insan kaynağı) 

planlamasıdır. Bu aşamada, kurumda hangi pozisyonların 
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tamamlanması gerektiğine ve bunun nasıl yapılacağına karar verilir. 

İnsan kaynakları planlaması ile organizasyonun hedeflenen işlerini 

gerçekleştirebilmesi ve hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli işgücü 

(talebi) sayı ve nitelik olarak tespit edilir ve işletme için işgücü arzıyla 

kıyaslanır. İşgücü talebinin işgücü arzını aşması durumunda bu 

organizasyonda işgücü açığı veya ihtiyacı var demektir.  

İşgücü açığının altyüklenicilerden yararlanma, üretkenliği arttırıcı 

uygulamalar vb. yollarla giderilmesinin mümkün olması veya bunun 

tercih edilmesi durumunda herhangi bir işgören seçimi söz konusu 

olmayacaktır. Yeni faaliyet ve yatırımlara başlamak işletmenin 

hacimsel büyümesi, işten ayrılan veya çıkanların olması gibi sebeplerle 

işletmede işgücü eksiği meydana gelebilir. İşgücü ihtiyacının doğru 

olarak tespit edilmesi, daha sonraki insan kaynakları planlama 

süreçlerinin etkinliği açısından çok önemlidir. İnsan kaynakları 

planlama süreci şekil 2.3’ de gösterilmiştir (Uyargil ve diğ., 2009: 86-

88). 
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Şekil 2.3. İnsan Kaynakları Planlaması Süreci (Uyargil ve diğ., 2009: 86-88). 

Bir amacın gerçekleştirilmesi için gerek duyulan tüm bilginin işe 

başlamadan önce düşünülmesi, değerledirilmesi sonucu öngörü 

çalışmaları, işin nasıl yapılacağının tasarlanması, iş adımlarının 

düzenlenmesi ve uygulamaya hazır hale getirilmesi süreci planlama 

faaliyetlerini oluturur. Planlama etkinliğinin olmaması ya da yetersiz 

olmasının en önemli sonucu verimsizliktir (Fındıkçı, 2012: 26). 
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Wright ve McMahan’a göre stratejik insan kaynakları 

yönetiminde, ilgili çalışanların kurumun hedefleri doğrultusunda 

planlanması ve doğru tasarlanması önemlidir (McMahan, 1992: 298). 

Doğru nitelikte çalışanı doğru yerde ve zamanda sağlama 

amacına yönelik geleceği öngörme çalışmaları; insan kaynakları 

planlaması olarak adlandırılmaktadır (Arslan, 2012: 89). İnsan 

kaynakları planlaması ile ilgili ilk tanımlardan birisi 1967 yılında E.B. 

Geisler tarafından yapılmıştır. Geisler stratejik insan kaynaklarını 

planlama fonksiyonunu, işletmelerin doğru nitelik ve nicelikte çalışanı 

doğru ekiplerde yerleştirmiş, ekonomik olarak en faydalı işleri yapan 

doğru niteliklere sahip insanları belirlemiş aynı zamanda geliştirmeye 

devam eden, onları iç veya dış sistemlerle denetleyen süreçler olarak 

tanımlamıştır.  

1990’lı yıllardan itibaren kurumlar tüm dünyaya hitabet 

edebilmesi çabasıyla teknolojik gelişmelere önem vermiş ve bununla 

beraber en değerli araçlarının insan kaynağı olduğunu kavramışlardır. 

Dolayısıyla kurumlar beşerî kaynaklardan en üst seviyede yararlanmak 

için çeşitli yöntemler aramaktadırlar. Bu doğrultuda da kurumun insan 

kaynakları fonksiyonlarına stratejik düzeyde kıymet vermesi gerekliliği 

doğmuştur. Günümüzde yaşanan küresel rekabet nedeniyle kurumları 

“öğrenen organizasyonlar” yapısına evrilme mecburiyeti ile 

yüzleştirmiş, bu zorunluluk insan kaynakları fonksiyonları kapsamında 

bulunan sürekli öğrenme misyonunun çok daha önem kazanmasını 

sağlamıştır. Bu durumun yansıması insan kaynakları planlamasında 

bahsedilen tüm insan kaynakları departmanı fonksiyonlarının akılcı bir 

bakışla entegre ederek programlama aşamalarına katıldığı “Stratejik 

İnsan Kaynakları Planlaması” ifadesi meydana gelmiştir (Arslan, 2012: 
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91) Bu ifade ilerleyen zamanda kurumun iş yapış şekillerini ve 

etrafındaki rekabet çeşitliliği ile meydana gelecek çalışan 

gereksinimlerinin planlanması ve bu gereksimlerin sonuçlanması 

amacıyla atılacak adımların kararlaştırılmasını kapsar (Acar ve diğ., 

2009: 88).  

İnsan kaynakları planlaması, ülke ve işletme olmak üzere 2 

boyuta sahiptir. Bunlar ulus işgören miktarı ve çeşitliliği boyutlarından 

geniş, kurum işgören miktarı ve çeşitliliği boyutlarından olmak üzere 

de dar veya kısıtlıdır. Geniş çerçevesiyle insan kaynaklarında planlama 

yapılması ulusların sahip olduğu istihdam dağılımı, çalışanların çeşitli 

şekillerdeki, yetkinliklerinin belirlenmesi, ülkedeki iş kollarının tespit 

edilmesi ve bu doğrultudaki ülke çapında işgören ihtiyacının tespit 

edilmesi konusunda faaliyet gösterir. Dar kapsamda insan kaynakları 

planlaması ise, kurumların işgören tapleplerini, ülkedeki işgören 

miktarı ve çeşitliliğini işler. 

Yukarıda ifade edilen ayrıma aksine, dar kapsamıyla insan 

kaynakları planlaması ulusun içinde bulunduğu toplumsal, iktisadi, 

yenilik, bireysel özellikler kategorilerinde yaşanan değişimin göz 

önünde bulundurulması zorunluluktur. Söz edilen bu mecburiyet kurum 

seviyesinde ele alınan insan kaynakları planlaması faaliyetlerine ileri 

düzeyde bir seviye eklemiştir (Arslan, 2012: 91) 

Planlama fonksiyonu, strarejik amaçlara nasıl ulaşılacağını 

anlamak için bir rehberdir. Planlar kurumun her fonksiyonunun 

başlangıç noktasıdır. Planın temel kapsamı ilgili işin tanımı, ne kadar 

süreye sahip olduğu, işin kimler tarafından yapılacağı ve paydaşlarını, 

işi yapmak için ihtiyaç duyulan malzeme ve kaynakların 

hazırlanmasıdır. Bu doğrultuda kurumun iş yapış modeline dünyadaki 
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gelişmeleri hızlı bir şekilde kavrayarak adapte eden, tüm seçenekleri 

göz önünde bulundurarak değerlendiren, öngörüyle hareket eden 

yetenekli liderlerin, zorunlu tedbirleri herhangi bir problemle 

karşılaşmadan uygulamaları onları ve kurumu gelecekte başarıya 

ulaştırır (Fındıkçı, 2012: 127).  

İnsan kaynağının doğru planlanması özetle uygun sayı ve 

nitelikte işgücünün doğru işlere yerleştirilmesidir. Bu çalışmaların 

amacı işgücünden optimum düzeyde başarı sağlanmasıdır. İnsan 

kaynakları planlaması alanında, kurumun güncel rekabette ayakta 

kalmayı sağlayacak şekilde devam etmesi, yalnızca hali hazırdaki 

kullanılan iş süreçlerinin çok iyi derecede analiz edilerek buradan elde 

edilecek verilerin yeni planlamada rehber olarak kullanılmasıyla 

mümkündür. 

İnsan kaynakları planlaması ile hedeflenen değerler şu şekilde 

belirtilmiştir (Özakman, 1995: 45): 

 

a. Kurum içi insan kaynakları uygulamalardaki değişim 

ihtiyacının ve kısıtlamaların belirlenmesi, 

b. Çalışanların gelişime açık alanlarının ve kullanılacak eğitim 

araçlarının tespiti için ihtiyaç analizinin ortaya konması, 

c. Açık pozisyonların netleştirilmesi, 

d. Yeni çalışanların nitelik ve niceliğinin belirlenerek doğru 

adayların bulunmasını ve işe alınmasını sağlamak, 

e. Toplumun yaşadığı hızlı değişime ayak uydurmak,  

f. Teknolojinin getirdiği yeniliklere ve dolayısıyla ekonomik 

şartlara adapte olmak,  

g. Yasal düzenlemeleri doğru şekilde yerine getirmek. 
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Sabuncuoğlu ise (2000: 31), insan kaynakları planlamasının 

amaçları şu şekilde sıralamıştır: 

a. Kurumlarda ihtiyaç duyulan insan kaynağının özelliklerini 

gösteren listeleri hazırlamak, 

b. Kurumun hedeflerine yönelik çalışan ihtiyaçlarını belirlemek, 

c. Yatırım yapılan maddi ve manevi kaynaklar üzerinde etkili 

olan çalışanların faaliyetlerini gözlemlemek, 

d. Kurumun küresel çapta faaliyet gösterebilmesi için çağa ayak 

uyduruna bir organizasyon yapısı şekillendirmek ve çalışanları 

doğru konumlandırmak, 

e. Çalışan mutluluğu ve bağlılığını sağlayacak uygulamalar 

geliştirmek, 

f. Teknolojik gelişmelerle işleri otomatik yapılara taşınan 

çalışanları yeni pozisyonlarda değerlendirmek ve gerekli 

eğitimleri almalarını sağlamak,  

g. Kurum içinde sistematik bir şekilde iş değerlemesi 

faaliyetlerini yapmak, güncellemek, ücret ve yan haklar 

paketlerini objektif bir şekilde oluşturmak, 

h. Kurum içinde insan odaklılığı desteklemek, çalışanların bilgi 

ve becerilerini arttırmaya yönelik güncel eğitim programları 

oluşturmak. 

2.3.3.2. Seçme ve Yerleştirme Fonksiyonu 

Stratejik insan kaynakları yönetimi, kurumun rakiplerine karşı bir 

üstünlük kurmak için oluşturacağı pazar politikası meydana getirmek 

ve günlük hedeflerini gerçekleştirmek için kurumun gelecekte 

gereksinim hissedeceği doğru ve yetkin çalışanların tespit edilerek 
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kuruma kazandırılması ile kurum içinde doğru pozisyonlarda istihdam 

edilmesi sürecidir. (Chang ve Huang, 2005: 437). Seçilen adayın kurum 

içinde en yetkin olduğu alanda, potansiyelini gerçekleştirebileceği 

ortam ve zamanda bulundurulması kurumlar için isabetli 

değerlendirilmektedir.  Bu doğrultuda bir kurumdaki insan kaynakları 

departmanı planlı ve öngörülü bir bakış açısı ile stratejik önemde 

olduğunun bilincinde olarak kuruma zenginlik katabilecek ve kurum 

kültürüne hızlı bir şekilde adapte olan yetkinliği yüksek, bakış açısı 

geniş, dünyaya açık, rakipleriyle rekabet edebilecek kapasitede 

yetenekleri kuruma kazandırması önemlidir. Kurumların, hedeflediği 

ürün veya hizmetin meydana getirilmesi için hedeflenen ve hayata 

geçirilen uygulamalardaki temel aracı, insan kaynağıdır. Bir kurumun 

sergilediği başarı düzeyi ancak sahip olduğu fiziki araç gereç ve insan 

kaynağına bağlıdır. Bununla beraber sahip olduğu bu kaynaklarını 

verimli kullanması da başarısında rol oynamaktadır (Acar ve diğ., 

2009: 85). Kurumun iş gücü talebi ile arzını; yani “olması gereken” ve 

“olan iş gücünü” sayı, nitelik, yer ve zaman boyutunda dengeleyerek 

“optimum istihdamı” sağlamak ve böylece kurumun amaçlarına 

ulaşmasına katkıda bulunmaktır (Acar ve diğ., 2009: 89). 

İşgören temin ve seçimi, kurumların ihtiyaç duyduğu uygun 

niteliklere sahip kişilerin araştırılması, seçilmesi ve işe alınmasına 

yönelik faaliyetleri kapsar (Acar ve diğ., 2009: 85). İşe alım 

görüşmelerinin başarısı, mülakat gerçekleştiren kişinin hazırlık 

düzeyine bağlıdır. Görüşmeci, açık pozisyonla ilgili fazla bilgi sahibi 

değilse, ya da bu pozisyonla ilgili hazır bir tanım yoksa, hazırlık 

aşaması ciddi bir çaba gerektirecektir. Genellikle, görüşmeciler hazırlık 

sürecine ya hiç zaman ayırmamakta ya da çok az zaman 
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ayırmaktadırlar. Özgeçmişe hızlı bir bakış attıktan hemen sonra 

görüşmeye girmektedirler. Bu yaklaşım, adaya görüşmecinin 

hazırlıksız olduğunu hissettirmekte ve kimi zaman da görüşmeci 

açısından küçük düşürücü hatalara sebep olmaktadır. (Berman, 1997: 

65). Bu sebeple doğru işe uygun adayın seçilmesi için 

yararlanılabilecek güvenilir yaklaşımlardan bir tanesi yetkinlik bazlı 

mülakat teknikleridir. Pozisyon analizi yapılarak yetkinlikler belirlenir 

ve görüşmeci mülakat sırasında bu yetkinlikleri irdeleyici soru 

havuzundan yararlanır (Berman, 1997: 67). Aynı zamanda doğru bir işe 

alım için yararlanılan kaynaklardan bir tanesi de işe alım 

envanterleridir. Adaylar envanter, simülasyon, değerlendirme merkezi 

çalışmaları ve mülakatla birlikte değerlendirildiğinde daha işaretli 

sonuçlar elde edilir. 

2.3.3.3. Eğitim ve Gelişim Fonksiyonu 

Bir kurumun hedefi genellikle yönetimin vizyonu, misyonu ve 

değerleri ile başlar. İnsan kaynağının da bütün kaynaklarda olduğu gibi 

işletmenin hedefine hizmet etmesi gerekliliği bilinen bir gerçektir. Bu 

bağlamda stratejik insan kaynaklarının en önemli fonksiyonlarından bir 

tanesi çalışanları işletmenin hedeflerine ulaştıracak teknik ve beşerî 

yetkinliklere hazırlayan eğitim ve gelişim fonksiyonudur. Stratejik 

insan kaynakları yönetiminde eğitim ve gelişim faaliyetlerinin hizmet 

ettiği amaçlar şöyle sıralanabilir (Özçelik ve diğ. 2009: 167). 

a. Çalışanları geliştirerek ve güçlendirerek hizmet veya ürün 

üretimini arttırmak, 

b. İş çıktılarındaki kaliteyi yükseltmek, 

c. Çalışanların bilgi, beceri ve yetkinliğini geliştirmek, 
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d. Kurumlardaki denetim yoğunluğunu azaltmak, 

e. İş sağlığı ve güvenliğini sağlayarak iş kazalarını azaltmak, 

f. Malzeme israfını azaltmak ve hata oranını düşürmek, 

g. Çalışanların kendilerini ifade etme ve birbirleri arasındaki 

iletişimi güçlendirmek, 

h. Kurum ve çalışan amaçlarını aynı yönde bütünleştirmek, 

i. Kurumsal etkinliği arttırmak. 

 

Stratejik insan kaynakları yönetimi uygulamaları, kuruma 

piyasada güçlü kalması adına çeşitli yararlar sağlayan benzersiz ve 

kıymetli işgücü kabiliyetlerini arttırmayı hedefler. Bunun için kurum 

bünyesinde yer alanların işgörenlerin sahip olduğu iş yapma 

yetkinlerinlerin edinilmesini amaçlayan süreçler meydana getirir 

(Werbel ve DeMarie, 2005: 55). Organizasyonel yetenekler, rekabet 

üstünlüğü açısından temel alınan bir göstergedir. Özellikle temelinde 

insan odaklılığın yattığı bir yönetim anlayışı ile kurumun temel 

yeteneklerinin ortaya konulması önemini giderek artırmaktadır (Grant, 

1991: 74). 

Stratejik insan kaynakları yönetiminde, ilgili çalışanların 

kurumdaki işi ile sahip olduğu yetkinlik, tecrübe ve kabiliyeti bir araya 

getirerek geliştirilmesi gereken eksiklerin kapatılması 

hedeflenmektedir. Bu kapsamda eğitim ve geliştirme programları 

sayesinde ihtiyaç duyulan niteliklerin çalışanlara kazandırılması 

sağlanır (Arslan, 2012: 99) Sonuç olarak çalışanlara çeşitli yöntemlerle 

aktarılan bilgi ve beceriyi davranışlarına aktararak çalışanları 

güçlendirir ve kurumla bütünleşmesini sağlayarak çalışanların 

kurumsal sorunları algılama, anlama ve bu sorunlara alternatif 
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çözümler bulmaları dolayısıyla problemlerin üstesinden gelmeleri 

sağlanır (Özçelik ve diğ. 2009: 167).  

Eğitim ve gelişim fonksiyonu kapsamındaki çalışmalardan 

yüksek verimlilik sağlamanın ilk adımı ihtiyaç analizidir. İhtiyaç 

analizi, doğrudan veya direkt görülen bir organizasyonun 

gereksinimlerinin eğitimle karşılanması hakkında bilgi toplamaktadır 

(Barbazette, 2006: 20). 

İhtiyaç analizi çalışmaları eğitimi verecek kişiye ya da eğitim 

katılımcısına performans yetersizliğini detaylı sorgulama konusunda 

yardımcı olur. Eğitim ihtiyacı işletmenin mevcut performansını 

geliştirmek veya bir eksikliği tamamlamak şeklinde olabilir. Bu 

kapsamda farklı yöntemlerle ihtiyacın doğru tespit edilmesi önem arz 

etmektedir. Bir eğitim ihtiyaç analizi için en kullanışlı yol haritası 3 

adımda özetlenebilir. 

a. Bilgi Toplama 

Eğitim ihtiyacını tespit etmek için bilgi toplarken, işletmenin 

operasyon ya da verimlilik raporlarından, önceki araştırma ya da 

anketlerinden, satınalma taleplerinden, işletmeye ait veri tabanlarından, 

çalışanların performans değerlendirme sonuçlarından, müşteri 

memnuniyeti anketlerinin sonuçlarından, müşteri şikayetlerinden, 

kurum hakkında basında yayımlanan haberlerden ve eski eğitim 

kayıtlarından yararlanılması uygundur. 

b. Analiz Etme 

Toplanan verinin tek başına analizi yeterli olmayacaktır. Bu 

sebeple analiz adımı ancak toplanan verilerle birlikte ilgili paydaşların 

sürece dahil edilmesiyle verimliliğe ulaşacaktır. Buradaki asıl amaç 
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eğitim konusunun belirlenmesinde uzlaşmak değil, eğitimden beklenen 

sonuçları netleştirmektir. Dikket edilmesi gereken bir nokta da 

eğitimden sonra katılımcılardan beklenen davranış değişikliğinin 

detaylarını paydaştan öğrenmektir. Böylece eğitim yatırımının geri 

dönüşünde tüm paydaşlar sürece dahil edilerek ortak sorumluluk 

taşıyacaklarıdır. 

c. Eğitim Planını Oluşturma 

Farklı yöntemlerle toplanan bilgi, paydaşlarla beraber analiz 

edildiğinde ortaya çıkan tablo eğitim planının temelini oluşturmaktadır. 

Böylece planlanacak eğitimin neye ve hangi nedenlere dayandığı 

rahatlıkla açıklanabilir. Bu noktada eğitimin konusu, içeriği, 

zamanlaması, katılımcı hedef kitlesi netleştirilmiş ve eğitim 

gerçekleştirilmeye hazır hale gelmiştir. 

Eğitim ihtiyaç analizi çalışmasının adımları şekil 2.4’de 

gösterilmiştir. 

Metodolojik olarak yapılan eğitim ihtiyaç analizi çalışmasına 

dayanan eğitim gerçekleştirildikten sonra mutlaka eğitim yatırımının 

geri dönüş oranı (ROI) ölçülmelidir. En çok karşılaşılan eğitim 

yatırımının geri dönüş oranı hesaplama modeli 4 adımdan oluşan 

Kirkpatrick modelidir. Bu model 1959 yılında Donald L. Kirkpatrick 

tarafından geliştirilmiştir. 
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Şekil 2.4. Eğitim İhtiyaç Analizi Çalışma Modeli (Barbazette, 2006: 48) 
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a. Düzey 1: Tepki 

Eğitimden sonra ilk olarak eğitim katılımcılarının programa ne 

tepki verdikleri, ya da daha doğru bir ifadeyle, müşteri memnuniyetinin 

sonucu ölçülmektedir. Bu ölçüm için bir form kullanılabilir. Formda 

öğrenmek istediklerinizin tamamı yer almalı ayrıca katılımcıların kendi 

yorumlarını yapabilecekleri ek boş alanda bulunmalıdır (Kirkpatrick, 

1959: 27). 

b. Düzey 2: Öğrenme 

Tepki düzeyi ölçümünden sonra katılımcıların, öğrenme düzeyi 

ölçülmelidir. Burada beklenen 3 farklı sonuç vardır. Katılımcılar, 

öğretilen kavramların, prensiplerin ve tekniklerin öğrenir, becerilerin 

kazanılması ya da geliştirilmesi söz konusu olabilir ya da tutumların 

değiştirilmesi sağlanabilir. Öğrenim değerlendirmesi, programın 

belirgin amaçlarına yönelik olmalı ve bütün eğitim programlarında 

uygulanmalıdır (Kirkpatrick, 1959: 42). 

c. Düzey 3: Davranış 

Öğrenme düzeyi ölçülen katılımcıların, öğrendiklerini tutum ve 

davranışlarına yansıtlamaları beklenir. Bu beklentiyi kontrol etmek 

eğitim yatırımı 3.düzey olan “davranış” boyutunda yapılmalıdır. Bu 

noktada esas soru şudur; “Eğitimden sonra çalışma ortamında 

çalışanların davranışları ne ölçüde değişmiştir?”. İki farklı yolla 

davranış değişikliği ölçülebilir. Eğer yeterli fırsat varsa hem eğitim 

öncesinde hem de eğitimden sonra çalışanların neleri farklı yaptığı 

ölçülebilir. Eğer yeterli fırsat yoksa sadece eğitim sonrası ölçüm 

yapılarak çalışanların eğitim öncesi ve sonrası davranışlar hakkında 

yorum yapılabilir. Ancak eğitime katılan çalışanın davranış 
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değişikliğinin yerleşmesi için çalışana makul bir süre tanınmalıdır 

(Kirkpatrick, 1959: 52). 

d. Düzey 4: İş Sonuçları 

Eğitim yatırımının geri dönüşü değerlendirilirken 4.aşamada 

eğitime bağlı olarak gelişen iş sonuçlarına bakılır. Bu iş sonuçları 

çalışan devir oranının azalması, performans verimliliğinin artması, 

hatalı ürün kayıplarının azalması, satış gelirinin artması, maliyetlerin 

azalması, karlılığın yükselmesinde görülebilir. Davranışın 

değerlendirilmesinde olduğu gibi, bu düzeyde de değerlendirme, en 

önemli ya da en pahalı diye kabul edilen programlarla ilgili olarak 

yapılmalıdır. Bu düzeydeki ölçüm, bir kurumun eğitim programlarının 

yaklaşık yüzde 5’i için uygun olabilir (Kirkpatrick, 1959: 63). 

2.3.3.4. Performans Yönetimi 

Kurumlarda performans yönetimi, belirli bir görev ve iş tanımı 

çerçevesinde çalışanın yaptıgı iş ve görevin tanımını belirli zaman 

dilimi içinde gerçekleştirme düzeyinin belirlenmesini sağlayan 

değerlendirmelerdir (Fındıkçı, 1999: 297). 

Stratejik insan kaynakları yönetiminde performans 

değerlendirmenin amaçları aşağıdaki şekilde özetlenebilir (Camgöz, 

2006: 193). 

a. Çalışanı kendi çalışmaları hakkında bilgilendirmek, 

b. Kuruma bir bütün olarak bakabilmek ve değerlendirme fırsatı 

yakalamak, 

c. Çalışanların mevcut ve eksik yetkinlikler hakkında fikir sahibi 

olmak, bu kapsamda gelişim planı oluşturmak, 
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d. Kurumun sahip olduğu misyon, vizyon ve değerlerin çalışanlar 

arasında ne kadar sahiplenildiğini ölçmek, 

e. Çalışanların sunduğu katma değeri birbirleri arasında 

karşılaştırmak, 

f. Çalışanların bireysel ve kurumsal düzeyde eğitim ihtiyacını 

belirlemek, 

g. Ücret yönetimine veri sağlamak. 

 

Çalışma yaşamında genellikle çalışanların performansları ilk 

yöneticileri tarafından değerlendilir. Ancak bu yöntem bazı riskleri 

barındırmaktadır. İlk yöneticiler, astının performansını değerlendirirken 

zaman zaman genelleme, algı ve yorumlama hataları yapabilirler. Bu 

riskleri minimize etmek için alternatif ve yaygın yöntemlerden biri de 

360 Derece Performans Değerlendirmedir. Bu değerlendirme sürecinde 

çalışanın yöneticisinin görüşlerinin yanı sıra bireyin çalıştığı farklı 

paydaşlardan da geri bildirim alınmaktadır. Bilgi kaynağının birden 

fazla olması, değerlendirme sonuçlarıyla ilgili olarak bireyin üzerinde 

daha fazla etki yaratır. Bu etkinin sebebi sonuçların, adil, doğru ve 

güvenilir olması ek olarak motive eden bilgi ve görüşler içermesidir 

(Şekil 2.5).  
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Standart Performans 360 Derece Performans Değerlendirme 

Şekil 2.5. Standart Performans Değerlendirme Süreci ve 360 Derece Performans 

Değerlendirme Sürecinin Karşılaştırılması (Edwards ve Ewen, 1996: 175) 

2.3.3.5. Kariyer Yönetimi 

İşletmelerin sürdürülebilir başarılar elde etmesi için yatırım 

yapmaları gereken bir diğer stratejik insan kaynakları fonksiyonu 

çalışanların kariyer yönetimidir. İşletmelerin kariyer gelişimi 

uygulamalarının tarihçesi 3 başlıkta izlenebilir. 

a. Bireysel Model 

Motivasyon teorilerine dayanan bireysel modele göre kariyer 

gelişimi bireyin kendi kontrolünde yönetilmektedir. 1970’lerin başında 

Ulusal Eğitim Laboratuvarlarında uygulanmaya başlayan bireysel 

modelde çalışanlar çalışma ortamı dışında düzenlenen ve kişisel 

gelişim eğitimlerine odaklanan programlara gönüllü katılıyorlardı. Bu 

programların sonunda çalışanların vizyonu artsa da yaptıkları iş ile 

doğrudan bir bağlantı kuramadıklarını ifade ettikleri görülmüştür. 

Dolayısıyla bu gelişim programları ile işletmenin iş sonuçları arasında 

herhangi bir ölçümleme ve bağ kurulması söz konusu değildi. 
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b. Organizasyonel Model 

1970’li yılların ortalarında gündeme gelen organizasyonel model, 

kurum içerisinde çalışanların kariyer yollarını çizmeyi hedeflemiştir. 

Çoğunlukla kariyer gelişim programlarına katılması beklenen çalışanlar 

ve program içeriği organizasyon yönetimi tarafından belirlenmektedir.  

c. Ortaklık Modeli 

Kariyer yönetiminin tarihçesi, 1980’leri gösterdiğinde “ortaklık 

modeli” ile karşılaşılır. Bu modelin kapsamında kurumun ve bireyin 

farklı sorumlulukları söz konusudur. Kurum, çalışanın kariyer gelişimi 

için gerekli kaynakları ve ortamı sağlarken, ilk yönetici çalışan için bir 

rehber rolündedir. Çalışanlar ise geleceği için tercih ettiği yönü ve 

yüksek motivasyonunu ortaya koyar. Ortaklık kariyer gelişimi 

modelinin en önemli özelliğinin iş birliği olduğu söylenebilir 

(Knowdell, 1996: 15). 

Knowdell 1996 yılında kariyer yönetimi için yeni bir model 

sunmuştur. Bu model bireysel, organizasyonel ve ortaklık modellerinin 

kesişiminden oluşarak sonuçların kalitesini arttırmaktadır. Özetle bu 

modelde çalışan birey, bireyin ilk yöneticisi ve insan kaynakları 

biriminin sorumlulukları gündemdedir. Bu modelde çalışanların gözden 

geçirmesi için 4 aşamalı bir kariyer gelişim rotası çizilir (Knowdell, 

1996: 20) 

 

• Ölçme Değerlendirme: Çalışan olarak benim becerilerim, 

değerlerim, ilgi alanlarım ve iş yapış tarzım nedir? 

• Keşif: Seçeneklerim nelerdir? 
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• Hedef Belirleme ve Planlama: Hangi seçenek, benim ve 

hedeflerim açısından en iyi seçenektir? Bu neden benim için 

en iyi hedeftir? 

• Strateji: Belirlediğim hedefime nasıl ulaşacağım? 

 

Çalışanın ilk yöneticisinin rolü ve sorumluluğu ise çalışana bir 

danışman olmaktır. Bu rolü kapsamında çalışanı değerlendirir, ona bilgi 

verir, yönlendirir, geliştirir, öğretir ve rehber olur. 

Stratejik insan kaynakları departmanı ise bu sürece çeşitli sistem 

ve eğitimlerle destek sağlar. Bunlardan bazıları; oryantasyon, koçluk, 

bireysel kariyer danışmanlığı, performans değerlendirme sistemi, 

yedekleme planı ve yönetici geliştirme programlarıdır (Knowdell, 

1996: 56). 

2.3.3.6. Ücret Yönetimi 

Stratejik insan kaynaklarında ücret yönetimi bir iş karşılığı 

ödenen bedelden çok daha fazlasını ifade etmektedir. Bu kapsamda 

işletmelerin geleneksel ödeme sistemlerinin yeterli olmadığını kabul 

etmeleri ve değişime hazırlanmaları gerekir.  

Günümüzde yüksek başarı elde eden kurumlarda, maaş ve 

terfinin garantili olduğu kültürden, performans değerlendirmeye, 

çalışanın aktif katılımına, takım çalışmalarına odaklanılan bir kültür 

olduğu görülmektedir. Özellikle performans değerlendirme sistemleri 

artık bireye değil aynı zamanda takım çalışmalarının performansını da 

değerlendirmektedir. Bu kurumlarda eşit ücret sistemleri pazar 

şartlarına göre güncellenmektedir. Kurumların iş sonuçları hakkında 

şeffaf bir iletişim planı bulunmaktadır. İşten çıkarma yerine ödeme 

sistemlerini farklılaştırmayı değerlendirmektedirler. Geleneksel ücret 
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sistemleri ile en önemli farklardan bir tanesi dolgun ücret yerine kurum 

hedeflerine odaklanan değişken bir sistem kurulmasıdır.  

Değişken ödeme sistemleri şekil 2.6. ‘da gösterilmektedir 

(Schuster ve Zingheim, 1996: 47). 

 

Şekil 2.6. Değişken Ödeme Tipleri (Schuster ve Zingheim, 1996 
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3. İNOVASYON 

Bu bölümde inovasyon kavramına yönelik kavramsal bir çerçeve 

çizilecektir. İnovasyon kavramı ve ifadesi detaylı bir şekilde 

incelenecek ve inovasyon ile benzerlik gösteren bazı 

kavramlar/ifadeler/düşünceler ile inovasyonun farklılıkları ele 

alınacaktır. 

3.1. İnovasyon Kavramı 

İnovasyon ifadesi, Latince “yeni şeyler yapmak” anlamına gelen 

“innovare”’kelimesinden türemiş (Tidd ve diğ., 2005: 66) bir 

ifadededir. Ayrıntılı literatür incelemesinin sonucu bulunan Türkçe 

literatürde “innovation” ifadesinin yenilik, yenilikçilik gibi kavramları 

ifade etmek için kullanıldığı görülmüştür. (Uzkurt, 2010: 37). Barrie’ye 

göre, Verimsiz endüstrilere, süreçlere ve teknolojilere bakıp dünyayı 

daha iyi bir yer haline getiren, hayatı yaşamayı kolaylaştıran ve para 

kazanmada daha iyi olan çözümler bulmak, inovasyondur (McDonald, 

2013: 17). 

“Innovation”, İngilizce literatürde ise; “toplumsal, kültürel ve 

idari alanlarda yeni yöntemlerin kullanılması” manasında kullanılmakta 

olup Türkçe’de ise bu ifade “yenilik, yenilikçilik” kelimelerinin 

kulannılmasıyla karşılanmaktadır. Aynı doğrultuda TDK’ya göre, 

inovasyon kelimesinin Türkçe karşılığını “yenileşim” ve/veya 

“yenilikçilik” olarak açıklanmıştır. Bu açıdan bakıldığında 

“innovation” ile kelimesi ile anlatılması hedeflenen kavram “yenilik” 

tam olarak doğru bir şekilde kullanılmamaktadır. Çünkü “innovation” 

kavramı ile “yeni” olarak ifade edilen bir olgunun toplumsal ve 

ekonomik bir değişim oluşturması ve toplum açısından bir faydaya 
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dönüşmesi ifade edilmektedir (Uzkurt, 2010: 37). Bu açıdan hareketle, 

inovasyon kelimesinin günlük kullanım bakımından yenilik ifadesi 

olarak kullanımı makul karşılansa bile, akademik bir kavram olarak 

“inovasyon” ifadesi ile kullanılması gerekmektedir.  

İnovasyon kavramı, yirminci yüzyıl ortalarından itibaren dünyada 

çok önemli bir şekilde dengeleri değiştirmiştir (Elçi, 2007: 21). 

İnovasyonla birlikte her kurum için sadece karlılık, büyüme ve 

devamlılık değil aynı zamanda sanayinin gidişatını da mühim bir 

şekilde belirleme ve yönlendirme şansı oluşturmaktadır (Davila ve diğ., 

2009: 1). 

İnovasyon kelimesi, farklı açılardan ele alınabilir (Oke ve diğ., 

2009: 67). Bu özelliği nedeniyle, inovasyon ifadesi ile anlatılmaya 

çalışılan kavramı tam olarak yansıtan, tüm toplum katmanlarıyla 

birlikte mutabakat sağlanmış bir ortak tanımı bulunmamaktadır. 

Schumpeter’e göre inovasyon ifadesi; (1939: 80-84) inovasyonu 

mevcut durumda kullanılmakta olan piyasadaki mamüllerin üretim 

yöntemlerindeki teknolojik yenilikler, yeni mamüller, yeni 

pazarlar/pazarlama araçları veya yeni arz imkanları sağlamak, ürünlerin 

nakliyesinin geliştirilmesi, büyük marketler gibi ekonomik alandaki 

“değişik ve yararlı bir şekilde yapılan her şey” şeklinde ifade 

etmektedir. 

Soosay ve Hyland’e göre ise inovasyon ifadesi (2005: 20); ticari 

kurumlar açısından inovasyon, kurumların iş verimliliğini çoğaltmalı 

ve pazardaki diğer rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü oluşturmalıdır. 

Bu doğrultuda inovasyonun önemi onun içinde yaşanılan topluma ve 

ülke ekonomisine sağladığı katma değerinde yatmaktadır (Goswami ve 

Mathew, 2005: 44). 
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Drucker (2002: 18-30; 2002: 95) ise inovasyonu, girişimciliğin 

özellikli bir aracı olarak ifade etmiştir. İnovasyon; kaynaklara, değer 

kazandırmak amacıyla, yeni bir kapasite sağlamaktır (Drucker, 1980: 

58). Fakat inovasyon kavramı, kurum haricindeki ekonominin 

paydaşlarını göz önüne almaksızın kurum içinde meydana getirilen 

faaliyetler değildir. İnovasyonun değerlendirme çerçevesi ekonomik 

çevre üzerindeki oluşturduğu etkinliğidir (Drucker, 1972: 778). 

İnovasyon kurumların büyümesi ve varlığını sürdürmesi için kritik 

öneme sahip, zorunlu değişimleri içeren bir yolculuktur (Özkent, 2018: 

221). İnovasyon alanındaki çalışmalara katkıda bulunan Thompson 

(1965: 29), inovasyon ifadesini farklı geliştirilen düşünce, iş modelleri, 

mamul ya da hizmetin kullanılması, tüketiciler tarafından onaylanması 

veya hayatlarında yer vermesi olarak tanımlanmıştır. Benzer doğrultuda 

Holbek, Duncan ve Zaltman (1973: 63), Rogers (1995: 23), Amabile ve 

arkadaşları (1996: 74), Johnson ve arkadaşları (1997: 36), Moorman ve 

Miner (1998: 12) ve Verona (1999: 66) inovasyon yolculuğunu 

geliştirilen fikrin topluma paylaştırılarak hayata geçirilmesi şeklinde 

ifade etmişlerdir (Satı, 2013: 5). 

Oslo Manueli (2005: 50) inovasyonu, kurumlarda yer alan çeşitli 

iş süreçlerinde, kurum organizasyon yapısında ya da kurumun dış 

çevresindeki paydaşları ile reaksiyonunda daha önce olmayan veya 

yüksek seviyede yenilenmiş bir ürün, mamul veya hizmet, geliştirilen 

bir tanıtım süreci veya yeni bir iş yapı modeli oluşturulması şeklinde 

tanımlanmaktadır. 

Porter (1990: 75)’a göre inovasyon hem yeni geliştirilen 

teknolojileri hem de mevcut olan kurumun faaliyetlerini yeni süreçlerle 

yapmayı çevreleyen bir prosesi açıklamaktadır ve kurumlar inovasyon 
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faaliyetleri sonucunda piyasadaki rakiplerine karşı birçok açıdan 

rekabetçi üstünlük sağlamaktadırlar. 

Yalçın’a göre (2010: 9) inovasyon kavramı; kurumların 

güçlenmesinde ana süreçlerden biri olarak, kurumların faaliyet 

gösterdiği ülkelerin de ekonomik olarak güçlenmesine büyük rol 

oynamaktadır. Günümüzde çoğalan yıkıcı rekabet sahasında kurumların 

pazarda tutunabilmeleri için üzerinde devam edecekleri mecburi araç 

inovasyon olarak değerlendirilmektedir. Üründe, hizmette, süreçte, 

organizasyonda ve pazarlamada yapılabilecek inovasyonlar yani 

iyileştirmeler ve geliştirmeler kurumları içerik açısından 

zenginleştirdiği gibi ülkelerin de pazardan aldıkları payı en üst 

seviyelere çıkarabilmektedir. İnovasyon, kurumlardaki tüm mevcut iş 

süreçlerinin güncelleme aşaması olarak da ifade edilebilir (Bessant ve 

diğ., 2005: 25). Kurumların karar vericileri sürekli olarak pazara yeni 

ürünler arz etme ya da en azından pazara sunulmuş durumdaki mevcut 

ürünleri iyileştirme amacında olmadıkça kurumlar her türlü olumsuz 

duruma karşı hareket edemez durumda kalacaklardır (Bowen ve diğ., 

1994: 36).  

Bu amaçla inovasyon sürecinin yönetilmesi kurumlar açısında 

hayati bir öneme haiz olmaktadır. (Tidd ve diğ., 2005:52). İnovasyon 

sürecinin zorluklarının üstesinden gelebilmek için öncelikle kurumlar 

inovasyon için istekli olmalı, idareci pozisyonundaki karar vericiler ise 

inovasyon kavramının içeriğine hâkim olmalıdır. (Tranfield ve Smith, 

1998: 63).  

İnovasyon kavramının ifade etmeye çalıştığı kavramı anlamak 

kurum içindeki inovasyon yolculuğunu idare etmek için hayati 

önemdedir. Bu kavrama bu açıdan yaklaşan bir anlayış akademik 
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kurumlar, ticari işletmeler ve kamu kurumları gibi birçok ortak paydaşı 

olan küresel iş dünyasının, inovasyon yolculuğunu çok detaylı bir 

şekilde tetkik etmesini zorunlu kılmaktadır (Atun ve diğ., 2007: 65). 

Gittikçe yıkıcı bir şekilde yükselen rekabet sahasında yaşamını devam 

ettirebilmek için kurumlar devamlı bir şekilde yeni ürün, hizmet ve 

işletme içi işsüreçlerini geliştirecek şekilde yenilik peşinde koşmak 

zorundadırlar. Bütün bu bahsedilen yenilikçi ifadeler sonucu geliştirilen 

inovasyonlar yaratıcı çalışma şeklini zorunlu kılar. Fakat yaratıcılık 

kavramı, yararlı bir inovasyonun yalnızca ilk adımıdır. Yeni düşünceler 

hayata kazandırılmazsa, gerçek yeni ürünlere ya da organizasyon içi iş 

yapış yeniliklerine uygulanmazsa, işletmelere çok az fayda getirirler 

(Nochur, 2009: 9). Eren (1982:16-19) inovasyon kavramını çoğunlukla 

teknik/teknolojik kökenli, büyük oranda icada dayalı, süreçte farklılık 

oluşturan, pazarda bir karşılığı olabilecek (ticarileştirilebilir), toplumun 

sosyal ihtiyaçlarını gidermeye yönelik planlı bir süreç sonucu 

gerçekleşen, değişim ve uyum kabiliyetini çoğaltan ve imitasyon 

olmayan bir süreç ve netice şeklinde ifade etmiştir. Padmore ve diğ. 

(1998: 606) ise teknolojik ve teknolojik olmayan alanları içerecek 

şekilde inovasyonu, bir işletmenin mevcut ticari görünümünü olumlu 

yönde arttıran girdilerdeki, yöntemlerdeki veya süreç sonucu 

çıktılardaki herhangi bir farklılık şeklinde kavramsallaştırmaya 

çalışmıştır. 

İnovasyonu iş ortamına adapte olma yolu olarak kullanılması, 

kurumlarda yeni düşüncelerin ve eylemlerin geliştirilmesi ve 

yaygınlaştırılmasıyla mümkündür (Damanpour ve Wischnevsky, 2006: 

271). Bu doğrultuda inovasyon, bir işletmenin yeni ihtiyaçlarına ve 
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çevre şartlarına ayak uydurulabilmesinin en güçlü kıstasıdır (Eren, 

1977: 50-51). 

Nohira ve Gulati’e (1996: 1251) göre ise inovasyonu fonksiyonel 

olarak değerlendirmekle birlikte, inovasyon kısım idarecisi tarafından 

yeni olarak idrak edilen herhangi politika, yapı, metot veya süreç ya da 

ürün veya pazar için girişim fırsatı olarak ifade etmişlerdir. İnovasyonu 

pazarda bir karşılığı olan ürün üretme ticari faaliyeti sonucu kazanım 

elde etme şekli olarak gören bakış açısına göre ise inovasyon, yeni 

fikir/süreç/ürün icad edilmesini ve bu icad edilen şeylerin pazar için bir 

büyük iş yapış farklılığı olarak kavramsallaştırılabilir (Oke ve diğ., 

2009: 64).  

Freeman ve Soete’e göre ise (2004: 7), ekonomik manada 

inovasyonun, mevcut olan ürün, üretim süreci veya vasıta ile alakalı ilk 

ekonomik edinim kazanıldığında tamamlanacağını iafade etmektedir. 

Bu doğrultuda farklı bir şekilde ifade etmek gerekirse, yaratılan bir 

düşünce kabul edilebilir bir maliyet yüküyle ve anlaşılabilir bir kıstasta 

güvenilir olarak seri üretime geçilebilir hale gelinmişse bu kurum için 

inovasyondan bahsedilebilir aşamaya gelinmiş olacaktır (Senge, 2000: 

14). İnovasyonun bir diğer değerli tanımı ise; müşteri ihtiyaçlarının 

giderilmesine yönelik güncelden farklı orijinal değerler oluşturmaktır 

(Barker, 2002: 22). İnovasyon kavramı bilim ve teknolojiyi, iktisadi 

veya toplumsal bir yarar oluşturmaya dönüştürmektir (Tüsiad, 2003: 

23–24). 

İnovasyon, yürürlükte olan bir süreci tekrar düzenleyip, sonuç 

odaklı yaklaşımla tetkik ederek yeni bir ürün, proses ya da uygulama 

meydana getirmektir. Piyasa için kurumun ürün veya hizmetinin yeni 

olması mecburiyeti bulunmamaktadır. İnovatif ürün ya da hizmetin 
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kurum içinde geliştirilmiş veya pazardaki rakip olunan farklı bir kurum 

tarafından oluşturulup oluşturulmadığının da bir değeri 

bulunmamaktadır (Orfila-Sintes ve Mattsson, 2009: 387). Ancak 

başarılı olmak isteyen herhangi bir kurum için durum böyle değildir. 

Kurumlar için inovasyon yeni bir düşünce yapısını benimsemeyi ifade 

eder. Sistematik bir düşünce yapısıyla çalışan bir kurumda inovasyon 

süreci, stratejik planlama, araştırma ve geliştirme, pazarlama, proje 

yönetimi, takım çalışması, eğitim, yaratıcı düşünce gibi kapsamlı bir 

uygulama demetinin toplam sonucu olarak meydana gelmektedir 

(Barker, 2002: 15).  

Güleş ve Bülbül’e göre ise inovasyon (2004: 125); organizasyon 

açısından bir ticari fikrin, vasıtanın, sistemin, politikanın, programın, 

ürünün, hizmetin veya sürecin ilk defa pazara arz edilmesi veya 

pazarda karşılık bulması olarak tanımlanmıştır. 

İnovasyon birey, kurum, organizasyonel nüfusu oluşturan 

işletmelerin çoğu ya da küresel pazar için yeni olabilir. Bu doğrultuda 

değerlendirildiğinde her inovasyon, “yeni’’ olarak anlaşılmasına 

rağmen her yeniliğin inovasyon olarak adlandırılmaması gerekir 

(Damanpour ve Wischnevsky, 2006: 272)..  

Bu açıdan inovasyonda “yenilik algısı” en önemli unsurların 

başında gelmektedir. İnovasyonu bir süreç olarak değerlendiren ve bu 

süreç sonucu oluşan yaratıcı yıkım veya yaratıcı birikim olarak ifade 

eden bazı sosyal bilim düşünürleri de bulunmaktadır. Schumpeter 

(2003: 81–83, 86), küresel ticari pazar koşullarında kurumlar arası 

yarışın yeni ürün, teknoloji, yeni arz alanları, yeni organizasyon 

şekilleri alanında biçimlendiğini ifade etmiş ve bu sayede sanayide 

devamlı şekilde dönüşümsel yenilikler meydana geldiğini belirtmiştir. 
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Bunu ifadeyi ise; yeni bir şeyin üretilmesi ile eskisinin şeyin yıkıldığı 

“yaratıcı yıkım” süreci olarak kavramsallaştırmıştır. Bu doğrultuda 

böyle bir görüş açısına göre inovasyon yaratıcı yıkım prosesidir. Fakat 

inovasyonun yıkıcı olması mecburiyeti bulunmamaktadır; yeni olan 

mevcudun, artık kurum için eski olan şeyi ortadan tamamen yok 

etmeksizin eski değerin üzerine de inşa edilebileceği mukakkaktır. Bu 

yıkıcı olmayan sürece genel anlamda “yaratıcı birikim” prosesi 

şeklinde bir tanım olarak kullanılabilir. Kreatif çalışanlar, inovasyon 

döngüsünün muhtemel bir sonraki döngüsünde, mevcut olanın üzerine 

yenilik olarak düşünülen fikirleri katarak yepyeni bir inovasyon 

gerçekleştirebilirler (Collin, 2008: 19; Teece, 2003: 136). Aynı açıdan 

bakan Shaw ve diğ. (2005: 402) de var olan mevcut ürünün yenilikler 

eklenerek gerçekleştirilen inovasyon üzerine kurulduğunu belirtmiştir. 

İnovasyonu toplam bir birleşme olarak gören düşünürlere göre 

inovasyonda yeniliğin yeni bir bilgi ihtiva etme zorunluluğu 

bulunmamaktadır ve bu doğrultuda inovasyon benzer şekilde 

mevcuttaki bilginin geliştirilmesi, değiştirilmesi, pazar şartlarına uygun 

şekilde güncellenmesini de içermektedir (Tiwari ve Buse, 2007:4-5). 

İnovasyon varolan kaynakların yeni bir bileşimidir (Fagerberg, 2005: 

6). 

İnovasyon, ilk defa pazara sürülen bir ürün ve hizmetler veya 

yeni üretim ya da dağıtım kanalları geliştirilmesine yarayan kombine 

edilmiş uygulamalar bütünü olarak da ifade edilebilir (Ottenbacher ve 

Gnoth, 2005: 206). İnovasyon, orijinal, yeni ve değerli bir ürün, üretim 

süreci veya bir hizmet yaratmak amacıyla bilginin sentezi, 

kombinasyonu veya somutlaşmasıdır (Luecke, 2008: 3). Kline ve 

Rosenberg ise (1986: 279), inovasyonu pazara sunulan yeni bir mamül; 
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kurum için yeni bir üretim prosesi; gerçekte farklılaştırılmamış bir 

mamülde yeni geliştirilmiş daha uygun maliyetli bir malzeme ile yerini 

doldurmak; üretimin ve kurum içi süreçlerin reorganizasyonu veya 

dağıtımın randıman artışı oluşturacak biçimde yeniden inşa edilmesi, 

üretilen mamülü geliştiren veya gider unsurlarını azaltan yenilikler; 

inovasyon süreci inşa etme yol veya araçlarında bir gelişme şeklinde 

ifade etmişlerdir.  OECD (Organisation for Economic Co-operation and 

Development (Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Kurumu) (2005: 50), 

ise inovasyon ile ilgili raporunda inovasyondan söz edilebilmesi için en 

alt düzeydeki koşulun ürün, süreç, pazarlama yöntemi veya 

organizasyonel yöntemin kurum açısından yeni veya katma değeri üst 

düzeyde geliştirilmiş olması zorunluluğunu belirtmiştir. 

3.1.1. İnovasyon ve Benzer Kavramları 

İnovasyon ifadesi, akademik çevrelerde ve toplumun herhangi bir 

katmanının günlük yaşamda benzer birçok kelimeyle karıştırılmakta ve 

bu kelimeler de kendi içlerinde birbirleri ile yanlış anlamda kullanımak 

suretiyle karıştırılarak, inovasyon alanında yoğun bir şekilde kavram 

kargaşası oluşturmaktadır. Bu araştırmanın aşağıda yeralan kısmında 

ise inovasyon kavramına benzer ifadeler ve bu ifadeler ile inovasyon 

arasındaki fark açıklanmaya çalışılacaktır. 

3.1.1.1. İcat ve İnovasyon 

Schumpeter’e göre inovasyon (1935: 6); icatı da içerecek şekilde 

diğer tüm iş kavramlarından bağımsız orijinal bir aktördür. İcat, yeni 

bir düşünce, yeni bir anlayış belirtme, teknik ya da pazarlama açısından 

uygun olup olmadığını değerlendirme ihtiyacı duymadan yeni bir 

yöntem oluşturmasıyla kısıtlıdır (Durand, 2004:48). 
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Meng ise (1995:1) icadı, faal olduğu tespit edilmiş yeni bir buluş, 

inovasyonu ise düşünceleri tüm pazarda kullanıma dönüştürecek genel 

kullanıma evrimleştiren bir süreç şeklinde ifade etmiştir. İnovasyon, 

icadın pazara sunulan yaygınlaştırılmış bir ürünü olarak görülebilir 

fakat bir icat yalnızca sosyal manada kullanılabilir bir mamüle 

dönüştürüldüğünde inovasyon olur biçiminde tanımlayarak bahse konu 

bu iki kavram veya ifade arasındaki ayrımı işaret etmiştir. 

Çoğunlukla inovasyonla karıştırılarak aynı şeyi ifade etmek için 

kullanılsada icat terimi sadece uzun bir prosesin ilk basamağıdır ve iyi 

bir mucit olmak pazarda kabül gören bir mamül üretmeksizin ticari 

başarıyı garantilemez (Tidd ve diğ., 2005: 65). 

Roberts’e göre (1988: 13), inovasyonun icattan ayrımı olarak 

yeni bir idea oluşturma ve yeni ideayı işletme için bir faaliyet şekline 

dönüştürmektir. Joseph Swan çağdaşı olan mücit Edison’la benzer 

günlerde ampulü icat etmişti ve Swan’ın icat ettiği ampul Edison’un 

icat ettiğinden daha güçlüydü ancak ticari zekâsı çok daha gelişmiş bir 

beyin olan Edison Swam’ın icat ettiği ampulün patentini alarak kendi 

fabrikasında kullanmış ve ampülün seri üretimine geçmiştir. Bu örnekte 

de görülebileceği şekilde Edison sadece teknik ihtiyaçları değil pazar 

açısından değerlendirerek ürünün ticarileştirmesini de dikkate almıştır 

(Drucker, 2002: 118-119). Bu doğrultuda net bir şekilde ifade edilebilir 

ki icat yalnız başına inovasyon olarak görülemez (Freeman ve Engel, 

2007: 94). İnovasyon, tam anlamıyla bakıldığında seri üretime ve 

pazarda tutundurmaya hazır hale ulaştırılmış icattır (Keklik, 2003: 45). 

Yani inovasyon, bir icat veya yenilikçi bir ürün ideasının uygulama ve 

ticarileştirilmesiyle alakalıdır (Trott, 2005: 15). Örneğin 1846’da Elias 

Howe isimli zeki bir mucit dünyanın ilk dikiş makinesini üretmiş ne 
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yazık ki bu müthiş potansiyeli olan ürününü tüm gayretlerine rağmen 

ticari bir ürün olarak pazarlamayı becerememiştir. Bu ürün ile ilgili 

olarak daha sonra Isaac Singer bu ürünün patentini almış ve bu üründen 

müthiş bir ticari başarı yakalayacağı endüstüriyi kurmuştur (Tidd ve 

diğ., 2005:67). 

İcat ile inovasyon kavramları arasındaki en net farkı belirten 

ifadelerden biri ise; icadın başarısına teknik açılar kıstas olurken, 

inovasyonun başarı kıstası ise ticaridir (Sharma ve Chrisman, 1999: 90) 

diye açıklanmıştır. İcadın yürürlüğe girmesi yeniliği oluşturur ve 

yenilik kurum haricinde ticari bir tesire sahipse, genelleşerek pazarı 

oluşturan toplum üyeleri tarafından kabullenirse inovasyon ifadesini 

kazanacak şekilde gerçekleşmiş olur (Güleş ve Bülbül, 2004:126). İcat, 

yenilik ve inovasyon arasındaki bu farklılık ve ilişki şekil 3.1. ’de 

gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 3.1. İcat- Yenilik-İnovasyon (Güleş ve Bülbül, 2004:126) 

Kurumsal başarı için icat, yenilik ve inovasyon arasındaki 

farklılığı anlamak önemlidir. İcat, yeni üretilmiş mamüller, kurum içi 

üretim prosesleri, sistemlerle alakalı yenir bir düşünce, çizim ya da yeni 

bir modeldir. Bu icatlar çoğunlukla mucit tarafından patent koruması 

altına alınır ama illaki teknolojik açıdan yenililiklere sebep olmazlar. 

Yenilik ifadesinden bahset için bahse konu icadın tatbik edilmesi ve 

pazara sunulduktan sonra mutlaka bir ekonomik başarı kazanması ile 
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gerçekleşeceği zorunluluğu vardır (Freeman ve Soete, 2003:7). 

Şekilden de görülebileceği üzere yenilik kurum seviyesinde 

oluşmaktadır. Bahse konu yeniliğin yayılması, pazarı oluşturan unsurlar 

tarafından onaylanması ve bu suretle geniş bir tesire sahip olması 

neticesinde ise inovasyon süreci aktif bir şekilde sürmüş ve inovasyon 

döngüsü tamamlanmış olacaktır. 

3.1.1.2. Yaratıcılık ve İnovasyon 

Yaratıcılık herhangi bir sahada yeni, pratik ve uygulanabilir 

idealar oluşturmaktır ve bu kavram yapısı itibariyle kişiseldir (Amabile, 

1996:1; McLean, 2005: 240). Yaratıcılık, kullanışlılığı olası yeni 

düşünceler üretme ve ortaya koyma sürecidir. Yaratıcı (kreatör) 

prosesin neticesi genellikle inovasyondur (Jolly, 2003: 5). İnovasyon, 

bir kurum içerisinde yaratıcı düşüncelerin doğru bir şekilde hayata 

geçirilmesidir (Amabile, 1996:1). 

Freeman ve Engel’e (2007: 94), göre ise inovasyon orijinal bir iş 

düşüncesi ile harekete geçip bu parlak düşüncenin neticesi oluşturulan 

ürünü pazara sürmekle sonlanan bir süreçtir. Bu doğrultuda inovasyon 

yaratıcılığın mantıklı ve zekice yerine getirilmesidir (Barker, 

2002:227).  

Bir diğer bakış açısından açıdan yaratıcılık; orjinal şeyler hayal 

etme yetkinliğine sahip olmakla ilgilidir. Yaratıcılık, yeni iş 

düşünceleri meydana getirme ya da varolan düşüncelere farklı bir bakış 

açısı kazandırma kabiliyetidir. İnovasyon ise yeni mamül ya da 

hizmetler için daha önce olmayan kullanım sahaları meydana getirmek 

amacıyla kurgulanmış gayretlerdir (Güleş ve Bülbül, 2004: 127).   



69 | STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI DEĞERLENDİRME BECERİLERİ İLE ULUSAL İNOVASYON GÖSTERGELERİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİ: AB ÜLKELERİ İLE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI 

 

İnovasyon sonucu, direkt veya endirekt şekilde diğer kişileri de 

kapsadığından kesinlikle toplumsal bir yapıya da sahiptir. İnovasyonda 

var olan bu toplumsal öğe inovasyonu yaratıcılıktan farklı kılmaktadır. 

Zira yaratıcılık bireyin içinde olan, kişiye ait kognitif bir prosestir, bu 

kavramdan farklı olarak inovasyon ise toplumdaki unsurlar içerisindeki 

bireyler arası etkileşimle meydana gelen toplumsal bir süreçtir (Durna, 

2002: 9). Bu kavramlar doğrultusunda yaratıcılık inovasyon için asgari 

koşullardan birisi olarak görülebilir ve inovasyon döngüsünü 

oluşturacak tüm basamakların ilk adımının yaratıcılık olduğu ifade 

edilebilir. 

3.1.1.3. Yenilik ve İnovasyon 

İnovasyon, kesinlikle yeniliği içerir fakat sadece yenilik tek bir 

araç olarak inovasyonu meydana getirmez (Vanberg, 1992:106-107). 

Drucker (2002:86; 2002:8), inovasyon ve yenilik kavramlarını birbirleri 

ile yanlış anlamda tam olarak kavranmadan kullanan yöneticilerin 

yaptığı en büyük yanlışlardan biri olduğunu ifade etmektedir. 

Drucker’a göre, inovasyon yenilikten değişik şekilde ticari bir değer 

üretmektir; inovasyon sadece “kişinin hoşlanıldığı için yapılan bir şey 

değil; ürünün hedeflenen tüketicilerin arzu ettiği ve ödeme yapacağı 

şeydir”. Bu net tanım ışığında, inovasyonun başarısı pazardaki elde 

ettiği başarıyla doğru orantılıdır. Pazardaki başarıya ise mutlaka 

tüketicilerin sunulan yeni ürünü talep etmeleriyle erişilebilir. Yenilik 

kavramı Schumpeter’in gelişme, inovasyon ve girişimcilik 

düşüncesinin merkezidir (temelidir). Yenilik ifadesi mevcut olan tüm 

inovasyon tanımlarının içeriğinde olan bir husustur (Damanpour ve 

Wischnevsky, 2006: 271). Yenilik idrakı inovasyon anlayışında ana 
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unsurdur (Johannessen ve diğ., 2001: 21). Yenilik ve inovasyon, iktisat 

teorisinde ekseriyetle üretim işlevi olarak tanımlanan, işletmenin 

erişebileceği teknik çeşitleri kendiliğinden güncellenir (Knell ve 

Srholec, 2009: 6). 

Wagner ve Buse ise (2008:3-5) yeniliği; subjektiflik, 

yönetilebilirlik ve kullanım amacı ile birlikte inovasyonun dört 

paydasından biri olarak ifade etmiştir. İnovasyon, yeniliği kapsar.  

(Wagner ve Buse, 2008:3). Bütün geliştirilen inovasyonlar süreci 

belirli bir seviyede içerisinde yenilik bulundurmaktadır, yenilik 

seviyesinin tespit edilmesi kurumun yeni bir bilgi mi meydana 

getirdiğini yoksa mevcuttaki bir bilgiyi mi kullandığını belirleme 

aşamasında faydalıdır (Knell ve Srholec, 2009: 2). Bu doğrultuda 

yenilik, öz itibariyle inovasyonun ne ölçüde yeni bilgi veya yeni metot 

içerdiğinin kıstasını ölçme aracı olarak da düşünülebilir (Johannessen 

ve diğ., 2001: 34). Bu doğrultuda yenilik kavramı, inovasyon derecesi 

olarak ifade edilebilir. 

Yeni teknolojilerin sadece yeniliklerinin üstünlükleriyle eski 

olarak nitelendirilebileck diğer ürünün yerini alması mecburiyetini 

doğuracak bir unsur bulunmamaktadır. Yenilik yalnızca tek bir açıdan 

bakılıp tek bir kavram olarak ekonomik bir kazanım elde etme nedeni 

değildir (Kline ve Rosenberg, 1986: 284-285). Örneğin Boston’da 

bulunan Streamline uygun gider ve yüksek nitelik düşüncesi ile 

hanelere manavlık, kuru temizleme, hazır yemek, ayakkabı vb. ev 

ihtiyaçları için hizmet vermekteydi. Kavram oldukça değerliydi ve bu 

yeniliği yapanlar internet bağlantısı, kamyonet filoları ve dağıtım 

birimleriyle entegreydi. Fakat bahsedilen tüm mevcut cazibesine karşın 

firma iflas etmiştir. Çünkü bu verilen örnekte, yenilik mevcut 
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bulunmasına rağmen inovasyonun tamamlanabilmesi için ihtiyaç olan 

bazı ana öğelerin eksik kaldığı görülmektedir. Bahse konu yenilikte 

zamanlama –ürünün sunulduğu pazarın bu hizmete hazır olması- büyük 

bir ihtimalle hatalıydı (Luecke, 2008: 14). Bu bağlmda, yenilik 

inovasyonun ayrılmaz bir parçası olmakla beraber inovasyon ile aynı 

fikirleri anlatmadığı; inovasyon döngüsü ve sonucu içerisinde mutlaka 

içeren bir unsur olarak bulunması gerektiği ifade edilebilir. İnovasyon 

döngüsünün neticesinde meydana gelen “yeni”dir ve bu “yeni” ürünün 

sunulduğu pazarda mutlaka iktisadi bir kıymete haiz olmalıdır. 

Yeniliği inovasyonun derecesi veya gerekli bir unsuru olarak ele 

almak daha doğru bir düşünce tarzı olarak ifade edilebilir. Bir 

inovasyonun kapsamının ne kadar yeniliği içerdiği veya bir diğer 

anlatım ile inovasyonun ne derece yeni bilgi/kullanım alanını vb. 

kapsadığı yenilik olarak ele alınabilir.  

Kurumda uygulanan bir inovasyonun değişim seviyesi büyük ve 

çeşitli ise ve bahsedilen bu inovasyon kurum için kapsamlı bir 

yenilenmeye veya yeni bir iş yapış şekline sebep meydana getiriyorsa 

bu durum kökten bir inovasyonu; kurumda inovasyonun değişim 

seviyesi kıyasla büyük ve derin bir çeşitte yenilenmeye sebep 

oluşturamıyorsa bu ifade de artırımsal inovasyon olarak 

isimlendirilebilir. Bu doğrultuda yenileşmenin seviyesi ve şekli kurum 

için tespit edici bir kıstas olarak nitelenebilir. Farklı bir bakış açısından 

ise değişimi idrak etmek, farzetmek olarak ele almak yerinde olacaktır. 

Sonuç ifadesiyle bir şeyin inovasyon olarak genel kabul görmesi için 

onun yeni olarak idrak edilmesi gerekmektedir ki bu da yenilik idrakı 

olarak kavramı karşımıza çıkarmaktadır. Slappendel (1996: 107), 

yenilik idrakının inovasyonda ana kavramlardan biri olduğunu ve fark 
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yaratan bir unsur olduğunu ifade etmiştir. Bu doğrultuda inovasyon ve 

yenilik kavramında hem bir idrak hem de bir aşama sorunuyla 

yaklaşılması gerekmektedir. Bu bakış açısı daha önce de ifade edildiği 

şekilde literatürde kavram olarak inovasyon kelimesinin kullanılma 

gereksiniminin doğruluğunu teyit etmektedir. Bu doğrultuda icat olarak 

bulunup üretimi gerçekleştirilip pazara sunulduğu halde toplum 

tarafından kabul görmediği için kullanılmayan örneklerden çokça 

bahsedilebilir. Bu konu ile ilgili olarak bazı örnekler vermek gerekirse; 

el kurutma makinesi bu hususun en dikkat çekici örneklerinden bir 

tanesidir. Bu makine üretilmiş, satışa sunulmuş ve toplumu tarafından 

benimsenmemiştir. Gerçekten bu makinelerin yanında aynı zamanda 

birer adet kâğıt havlu aletinin varlığı bu durumun delili olarak 

gösterilebilir.  Friedman’da (2009: 15), bu doğrultuda bir buluş ya da 

yeniliğin, seri üretime geçip ticari kullanıma sokulabilir ve bahse konu 

ürünün pazarda başarı yakalarsa inovasyon olacağını ifade etmiştir. 

Çok büyük umutlarla ulaşım sektörüne giren Segway’i Dean Kamen 

icat etmiştir. 2001 yılında kullanıcıya sunulan araç beklenen kadar 

rağbet görmemiştir. Coca Cola markası 1985 yılında yeni bir girişimde 

bulunarak piyasaya farklı bir Coca Cola sürmüştür. Bu ürün kurum 

içinde tüm standartları karşılamasına rağmen tüketicilerden çok fazla 

şikâyet bildirimi yapılmıştır. Bunun üzerine kurum hızlı eski ürünü 

aynı özelliklerle yeniden tüketiciye sunmak durumunda kalmıştır. 

Ford’un 1971 yılı içerisinde pazara sunduğu Pinto adlı otomobil 

tarihindeki vasat otomobillerden biri olarak tanımlanmaktadır. 

Avusturya merkezli bir kurumun pazara sunduğu ve çeşitli renklerde 

alternatiflere sahip cep telefonu aparatı Phone Fingers yine tüketiciler 

tarafından kabul görmemiştir. Tüketiciler ürünü kullanım açısından 
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yetersiz bulmuş, parmağa takıp çıkarmanın zor olduğundan şikâyet 

etmişlerdir. Kavram olarak, neyin inovasyon olduğu, inovasyon 

kavramının tam olarak ne ifade ettiği açık bir şekilde tanımlanmalıdır. 

Toplumsal benimseme manasında yetersiz kalmış bir iktisadi teşebbüs 

inovasyon olarak kabul edilip edilmeyeceği değerlendirildiğinde, ancak 

bahsedilen mamül en fazla yenilik olarak ifade edilebileceği ama 

inovasyon olarak ifade edilmesinin imkânsız olduğu belirtilebilir. 

Çünkü açıklanan örneklerden de anlaşılacağı üzere toplum üyelerine ve 

dolayısıyla toplumun geneline bir yarar üretmemektedir. İlgili ürünler 

toplumdaki varolan tüketici alışkanlıklarını değiştirmemektedir. Pazara 

sunulan ürün kurumsal bir avantaj ya da rekabet üstünlüğü 

sağlamamaktadır. 

3.1.1.4. Değişim ve İnovasyon 

Değişim, bir kurumun, süreçlerinde eski işleyiş ve yöntemlerini 

yenilerine dönüştürdüğünde ortaya çıkmaktadır (Damanpour ve 

Wischnevsky, 2006: 272). 

Daft’a (2010: 278) göre; kurumsal değişim, bir kurum tarafından 

yeni davranış ve düşüncelerin kabul edilmesidir. Bazı hallerde 

kurumdaki çalışanlar yeni düşünceler ortaya atmaya arzulu veya motive 

değillerdir ya da sahip oldukarı düşünceleri hiçbir zaman onları 

uygulamaya geçirecek olan yöneticiler tarafından farkına varılmazlar. 

Başarılı bir değişim kurumun fikir üretme ve uygulama kabiliyetine 

sahip olmasını zorunlu kılar yani kurum çok yönlü olmayı öğrenmek 

mecburiyetindedir. Eren (1982: 17), inovasyonu bir değişim süreci 

olarak değerlendirir ancak her değişimin inovasyon olarak 

nitelendirilemeyeceğini ifade eder. İnovasyonla ortaya konan değişim 
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yenidir ve niteliksel olarak o sürece kadar meydana gelen 

değişimlerden daha detaylı olup sistemin hedeflerini daha etkili ve 

iktisadi olarak yerine getirmeye yönelmiş olumlu ve özel bir değişimdir 

biçiminde açıklar. Bu bilgiler ışığında değişimi; inovasyon döngüsü 

neticesinde ortaya konan değişiklik olarak tanımlanabilir. 

3.1.1.5. Taklit Ve İnovasyon 

Belli bir inovasyonu ilk kez gerçekleştiren inovasyoner ve aynı 

inovasyonu başka bir durumlarda uygulayan şahıs ise taklitçidir. Zira 

aynı inovasyon yeni bir durumda gerçekleştirilirse bu taklit değil 

inovasyondur (Fagerberg, 2005: 8). Taklit yoluyla inovasyon “pazar 

için yeni olmayan” inovasyondur ve sadece “işletme için yeni olan” bu 

tür inovasyonlar teknolojik anlamda az gelişmiş olan ülkelerde çokça 

bulunmaktadır. Bahsedilen bu ülkelerde inovatif işletmeler sürekli bir 

şekilde korumacı ya da taklitçi bir strateji benimserler (Knell ve 

Srholec, 2009: 4). Taklit, yeni inovasyonlar oluşturulabilmesini 

sağlayan bir araç olarakta kullanılabilir (Fagerberg, 2005: 8). 

Kurumların taklit yoluyla uyguladıkları değişimler de gelişim ve 

üretkenlik adına oldukça faydalıdır. Diğer bir açıdansa inovasyona 

oranla kuruma daha az katlanılan maliyet ve daha önce diğer kurumlar 

tarafından uygulandığı için başarısızlık riski nispeten düşüktür. Fakat 

taklit, kurumları inovatif firmalara doğrudan bağımlı hale getirmektedir 

(Eren, 1982: 19). Diğer yandan bu aşamada şu hususu da ifade 

edilebilir; daha önce diğer/diğerleri tarafından oluşturulmuş olan bir 

inovasyon bir kurum içinde ilk kez gerçekleştiriliyorsa bu söz konusu 

işletme açısından inovasyon ancak faaliyet gösterilen sanayi açısından 

ise taklit olarak isimlendirilebilir. Çünkü taklit inovasyon 
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stratejilerinden biri olarak kabul edilen bir unsurdur. Günümüzdeki 

dönemlerde bazı Asya ülkelerinin hızlı kalkınmasının arkasında ana 

unsur olarak taklit ve anılan ülkelerdeki kurumların taklit yoluyla 

öğrenerek inovatif ürünler üretmesi yatmaktadır. Amerika’nın en 

değerli motosiklet üreticisi olan Harley Davidson’u iflas etmekten 

kurtaran Japon rakiplerinin kullandığı kalite kontrol ve üretim 

yöntemlerini uygulamasıdır. Bu firmaların uyguladığı şekilde orta 

düzey yöneticilere ve montaj hattı çalışanlarına inisiyatif kullanma 

yetkisi verilmiştir (Gross, 2007:337,343-346). Aynı şekilde ünlü 

Amerikan marketler zinciri Wall Mart’ın kurucusu Sam Walton 

“Kmart” diye isimlendirilen indirimli marketlerden birini tetkik etmiş 

ve bu marketten esinlenerek başlangıçta kendi açtığı markette Kmart’ı 

taklit etmiştir (Gross, 2007:306). Fakat bilindiği üzere Wall Mart 

zaman içerisinde taklit ederek meydana getirdiği sistemi güçlendirmiş 

ve dünyaca bilinen bir büyük marka olmuştur. 

3.1.2. İnovasyonun İlkeleri 

Drucker (2002:102-103; 2002: 134-136)’a göre inovasyonun bir 

organizasyon tarafından meydana getirilebilmesi için tabi olduğu bazı 

ana kuralları bulunmaktadır. Bu ilkeler:  

3.1.2.1. Analiz 

Hedefli ve sistematik inovasyon, yeni imkanlar sunan kaynakların 

devamlı suretle analiz edilmesini zorunlu kılmaktadır. Sürece bağlı 

olarak, kaynaklar, çeşitli sahalarda, çeşitli zamanlarda çeşitli kıymetlere 

maliktirler. İnovasyon uygulayıcılarının her halde tüm fırsat araçlarını 

incelemesi ve farkına varması önemlidir. Zira bu analiz, sistematik 
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düzeyli ve düzenli olarak diğer bir ifade ile organize biçimde 

yürütülmelidir. 

3.1.2.2. Kavrama ve Algılama 

İnovasyonun hem kavramsal hem de algısal bir tarafı 

bulunmaktadır. Bu nedenle inovasyon uygulayıcıları iş çevrelerini 

incelemeli, sormalı, araştırmalı ve dinlemelidirler. Bir imkânın 

inovasyona dönüştürülebilmesi için analitik çözümleme uygulanmalı ve 

pazardaki tüketicilerin veya müşterilerin beklentilerini, değer 

yargılarını ve gereksinimlerini ayırt edebilmelidir. 

3.1.2.3. Basitlik ve Amaca Odaklanma 

Bir inovasyonun başarılı olabilmesi için basit ve hedef odaklı 

olması zorunludur. Hedef odaklı olmazsa tüketicilerin kafasını 

karıştıracak ve basit olmazsa da işe yarayacağı söylenemez. Yeni olan 

her şey başlangıçta tüketiciler tarafından zor kabullenilir, bu sebeple 

eğer inovasyon karmaşık olursa tüketiciler tarafından kabul 

edilmeyebilir. Tüm başarılı inovasyonlar çoğunlukla oldukça basittir. 

Diğer bir açıdan, inovasyonun yeni kullanıcılar ve pazarlar 

yaratabilmesi için belirli, açık ve kurgulanmış kullanım alanlarına 

yönelik olması zorunludur. 

3.1.2.4. Küçüklük 

Başarılı inovasyonlar, sadedir ve belirli şeye odaklanarak 

harekete küçük adımlarla başlarlar. Makul bir miktarda bütçe ve birkaç 

kişinin biraraya gelmesiyle, sınırlı bir pazar başlangıç için yeterlidir. 
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3.1.2.5. Liderlik Amacı 

Drucker (2002)’a göre başarılı bir inovasyonun liderlik 

özelliklerine bakıldığında, daha yolun başındayken teknoloji ya da iş 

kolunda yer alınan sanayinin gidişatına tesir eden, standartları tayin 

eden ve pazardaki rakiplerin önüne geçmeyi mümkün kılan sonuçlar 

doğuracağı ön görülmektedir. Bu yüzden liderlik amacı ilkesi 

önemlidir. Özetle bir inovasyonda hedef, pazarda lider olmaktır. 

3.1.2.6. Bilgi ve Çalışma 

İnovasyon süreçleri dahilik değil ısrarlı çalışma, bilgi, odaklanma 

ve kabiliyet gerektirmektedir. Aynı zamanda birden çok işi başarmaya 

uğraşmak, çeşitli konulara odaklanmak başarısızlığa sebep 

olabilmektedir.  

İşletme gurusu Drucker’ın ileri sürdüğü bu temel prensiplere ek 

olarak şu prensipler de eklenebilir: 

3.1.2.7. Girişimcilik 

Drucker’ın (2002), ileri sürdüğü bu temel prensiplere ek olarak 

girişimcilik, doğru zamanlama, eşleşme ve eşleştirme, risk alma, yeni 

fikirlere açık olma, güven ve iş birliği de inovasyon başarısında 

etkilidir. Girişimciler, inovatörlerin sahip oldukları fikirleri iktisadi 

uygulamalara dönüştürmeye yardımcı olarak büyük bir rol 

oynamaktadır (OECD, 2010: 10). Freeman ve Soete’ye göre (2004), 

inovasyonun başarısı, ileri görüşlü girişimciliğe bağlıdır. Drucker’a 

göre (2002), girişimcilik, herhangi bir yeniliği doğrudan pazarda 

başarıya ulaştırarak inovasyon haline getirmektir. Schumpeter 

(1939:100-101) inovasyonun girişimcilik fonksiyonu tarafından 

gerçekleştirildiğini ifade etmiştir. Bu da inovasyon sürecinde 
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girişimciliği hayati bir unsur seviyesine yükseltmektedir. Örneğin ünlü 

teknoloji işletmesi Xerox’un 1970’lerde Silikon Vadisi’nde kurduğu 

araştırma üssünde araştırmacılar ilk defa piyasaya sunulabilir kişisel 

bilgisayarı geliştirmiş fakat merkezdeki idareciler bu ürünü piyasaya 

sürülebilecek değerde bir ürün olarak görmedikleri için bahse konu 

ürün piyasaya bu kurum tarafından sürülememiştir. Firmanın piyasaya 

sürme fırsatını kaçırdığı ürün gerçekte daha sonra Apple Macintosh 

tarafından piyasaya sunulan bilgisayarın ilk örneği ve öncüsüydü 

(Gross, 2007: 236-237). Dolayısıyla Xerox bir yenilik yapmış ancak 

ticari bir bakış açısıyla girişimci şekilde hateket edemediği için bu 

durumu inovasyona dönüştürememiştir. 

3.1.2.8. Doğru Zamanlama 

İnovasyon, gelecek için değil, yaşanılan güncel zaman için hayata 

geçirilmeye çalışılır. Bir inovasyonun etkileri çok uzun zaman boyunca 

hissedilebilir veya belirli bir süre geçmeden tam olarak 

olgunlaşmayabilir. Bir ürün, icat, hizmet ya da fikrin inovasyona 

dönüşebilmesi için toplumsal ve iktisadi koşulların aynı zamanda 

teknolojik altyapının bu inovasyon sürecine hazır olması 

beklenmektedir. Daha açık bir ifade ile bir fikrin potansiyel vade de bir 

unsurdan gerçeğe dönüşmesi için hususiyetle zaman gereklidir. 

(Drucker, 2002: 137-72, 134; Eren, 1982: 34). Örneğin çağının çok 

ilerisinde bir bilim insanı ve sanatçı olan Leonardo Da Vinci uçan bir 

araç için bazı doğru teoriler ileri sürmüştür fakat bu teorileri 

uygulamaya dönüştürmek gerekli malzeme, üretim yeteneği ve bu 

unsurlardan da daha önemlisi güçlü kaynakların olmaması nedeniyle 

gerçekleşememiştir (Fagerberg, 2005: 5). Dolayısıyla doğru 
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zamanlama, inovasyonda önemli hususların başında gelmektedir. Eğer 

inovasyonun zamanlaması doğru kurgulanmamışsa ürün için piyasadan 

yeterli düzeyde talep gelmeyecektir. Fakat pazar ürüne doğru bir 

şekilde hazırlanmışsa yenilik inovasyon sürecini tamamlayabilecektir 

(Durna, 2002: 65). Zamanlama gerçekleştirilmesi arzulanan 

inovasyonla alakalı olarak hem teknik düzeyde ilerlemeyi aynı 

zamanda piyasanın bu ürüne hazır olmasını ifade etmektedir. 

3.1.2.9. Eşleşme/Eşleştirme 

İnovasyon esas itibariyle kreatif bir ticari düşüncenin olası bir 

pazar ile bütünleşmesidir (Freeman ve Soete, 2004:65). Ürün, süreç, 

sistem ve hizmetleri mevcut ve potansiyel pazar istekleriyle 

uyumlaştırmak inovasyon için ana bir zorunluluktur (Pavit, 2005:101). 

İnovasyon bir eşleştirme prosesidir; bu eşleşme önce hayal gücü 

olan insanların aklında gerçekleşmektedir. Bu ham fikir veya anlık 

ilham bilim, teknoloji ve piyasanın sürekli değiştiği ara yüzlerdeki bir 

noktada ortaya çıkmaktadır. Freeman ve Soete’e göre (2004), eşleşme 

süreci, sadece fikrin akılda ilk canlanması sırasında birbiriyle ilgili olan 

bir şeyleri birleştirmenin çok ötesinde, tüm geliştirme çalışmalarıyla 

ürün ve üretim sürecinin piyasaya sürülmesi esnasındaki yaratıcı 

diyalogdur. 

İnovasyon süreci, teknik uygulamada ilerleme veya talepte 

değişiklik veya her ikisinin kombinasyonu üzerine kurulu yeni veya 

geliştirilmiş bir ürün, süreç ya da hizmet için fırsatları araştırma ve 

kullanmayı içermektedir. Başka bir ifade ile bazı ihtiyaçlarla bazı 

teknik olanakların birleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla 

inovasyon ana unsur olarak düşünüldüğünde bir eşleştirme sürecidir. 
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Tarihte gerekli teknik güce sahip olduğu halde yetersiz pazar bilgisi 

nedeniyle veya piyasalar ve potansiyeli hakkında yeterli bilgiye sahip 

fakat bilimsel/teknik anlamda yetersiz bilgi sahibi olduğu için 

inovasyonel başarı yakalayamayan örnekler mevcuttur (Pavitt, 2005:88; 

Freeman ve Soete, 2004: 234, 236, 250; Bessant ve Tidd, 2005: 207-

208). Örneğin kişisel bilgisayarı ilk olarak Xerox firması düşünmüş 

fakat Apple planlamıştır ancak bunun pazarı etkileme gücünün, 

sanayide standartları belirleme potansiyelinin ve başarı imkanının 

farkına vararak doğru bir şekilde pazarlayan ve bu doğrultuda bu ürünü 

inovasyona döndüren IBM firması olmuştur (McFadzean ve diğ., 2005: 

356). Örneğin fermuar icadı, limanda yük balyaların ağzının 

kapatılması için tasarlanmış fakat burada fermuarın kullanışsız olduğu 

değerlendirilmiş ve fermuarın işe yaramayacağına karar verilmişti. 

Ancak daha sonra girişimci düşünceye sahip başka bir işletmeci olan 

Gideon Sundback isimli girişimci fermuarı giyim sanayinde kullanmış 

ve bu piyasada fermuar izleyen dönemlerde vazgeçilmez olmuştur. 

Benzer biçimde John Wesley Hyatt demiryollarında vagonların 

sürtünmesini engellemek üzere makaralı yatağı geliştirmiş ve 

üretmiştir. Ancak demiryolları bu yeni ürünü kullanmaya yanaşmamış 

ve eski yöntemlerle devam etmiştir ve sonuçta Hyatt iflas etmiştir. 

1890’lı yıllarda Alfred Sloan iflas etmiş olan bu şirketi satın alarak 

bilyeli yatağı otomotiv sektöründe kullanmış ve büyük bir başarı 

kazanmıştır (Drucker, 2003: 67-91). Bahse konu verilen bu örnekler 

inovasyon uygulamalarının hedefe ulaşabilmesi için eşleştirmenin 

hayati derecede öneme sahip olduğunu açıklamaktadır. 

Eşleştirmenin başka bir açıdan farklı bilgi, uygulama, ürün veya 

sürecin bir araya getirilerek yeni inovasyonlar geliştirilmesi açısından 
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da düşünülmesi gerekmektedir. Örneğin kelime işlemci daktilo, 

bilgisayar ve görüntü ekranının birleştirilmesi neticesinde meydana 

getirilmiştir. Başka bir açıdan internet ise bilgisayar ve telefonun 

birleştirilmesi ile geliştirilmiştir (McFadzean ve diğ., 2005: 73). 

Dolayısıyla inovasyonda doğru fikir ve uygulamaların, doğru fikirler, 

doğru bir zaman ve doğru bir piyasa ile eşleştirilmesi başarıyı getiren 

öğelerden birisi olarak göz önüne alınmalıdır.  

3.1.2.10. Risk Alma 

İnovasyon çoğunlukla belirsizlik ihtiva eden bir süreç olarak 

kabul edilmektedir (Tidd ve diğ., 2005:15). Bu sebeple inovasyon 

çalışmalarının risk barındırdığı da belirtilmektedir (Tidd ve diğ., 

2005:6). İnovasyon yolculuğunda kurumların kesinlikle farkında 

olmasını gerektiren dört belirsizlik unsuru söz konusudur. Bunlar; 

kaynak belirsizliği, organizasyon belirsizliği, teknik belirsizlik ve pazar 

belirsizliğidir (Hyland, 2008: 9).  

Schumpeter’e göre inovasyon sürecinde üç ana yön 

bulunmaktadır ve bunlardan birincisi bütün inovasyon düşüncelerinin 

kendi doğasında belirsizlik bulunduğudur ve bu alanda yapılan 

çalışmalarda büyük oranda belirsizliğe vurgu yapılmaktadır. Örneğin 

bir kurum çok erken davranarak belirli bir inovasyon sahasına karar 

verebilir ve böylelikle ilk harekete geçme üstünlüğünü elde edebilir, 

fakat bu aynı zamanda riskide beraberinde getirir (Fagerberg, 2005: 

10). Risk almadan inovasyon mümkün olmaz ve riski ortadan 

kaldırmak mümkün değildir (Adair, 2007: 23). Bu doğrultuda tüm 

inovasyonlar bir risk derecesi ihtiva ederler (Burns ve Stalker, 2001: 

21). Özellikle inovasyonun yenilik derecesi yükseldikçe risk daha fazla 
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olacaktır (Amara ve diğ., 2008: 450). Zira radikal inovasyonların teknik 

performansı veya potansiyel kullanıcılar için uygunluğu kurumlar 

tarafından önceden tahmin edilemez ve tam olarak açıklanamaz (Pavitt, 

2005: 100). İnovasyon doğasının risk içermesi nedeniyle risk alma 

inovasyon sürecinde ana unsurdur ve prosesin her derecesinde risk 

alma mutlaka vardır. 

3.1.2.11. Yeni Fikirlere Açık Olma 

Yeni düşünce ve çözümlere açık aynı zamanda talepkar olmak 

inovasyon sürecinin özellikle ilk aşamalarında bir zorunluluk 

durumudur. Her inovasyon var olan düşünce, kapasite, kabiliyet ve 

kaynağın yeni bileşimlerinden meydana geldiği için kişisel bir özellik 

olarak yeni fikir ve çözümlere açık olmak oldukça kıymetli bir 

avantajdır (Fagerberg, 2005:10). Örneğin 1915 yılında Sarnoff 

radyonun iktisadi bir ürün olarak bu amaçla kullanılabileceğini, 

radyodan müzik ve haber yayını yapılabileceği düşüncesini ortaya 

atmış fakat idarecileri bu düşüncesine sıcak yaklaşmamış ve 

önemsememişlerdir. Bahse konu kurum AR-GE tarafından alındıktan 

sonra Sarnoff sahip olduğu aynı düşüncesini yeni idarecilerine sunmuş 

ve bu düşünce yönetim tarafından benimsenerek uygulamaya 

konmuştur. Bu düşünce üzerine başlayan radyo yayını ile ilk kez 1922 

yılında New York’taki WEAF istasyonu bir emlak firmasının reklamını 

yayınlamıştır (Gross, 2007:129-131). İster radikal ister artırımsal olsun 

her inovasyon mutlaka yeni fikirleri dikkate almayı, bu fikirlerin 

uygulanabilirliğini sorgulamayı ve uygulanabilir görülürse de 

uygulama denemesi yapmayı gerektirir. Zira ana unsur açısından 
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inovasyon var olanın daha geliştirilerek iyileştirilebileceğini kabul etme 

ve bu alanda araştırma ve hayal etmeyle başlar. 

3.1.2.12. Güven 

Friedman’a göre (2006), girişimcilik ve inovasyonun ana unsuru 

güvendir. Güven kültürü kurumsal sağlık ve refahın arkasındaki en 

önemli etkendir. Güven, liderlerin ve çalışanların birbirlerinin 

davranışlarını nasıl idrak ettiğine bağlı olup kişiler arası bir olgudur.  

Güven, çalışanların statüko değişikliğinden ve başarısız olma ihtimali 

olsa bile risk almaktan korkmadığı, destekleyici şirket içi iklimin 

gelişmesine yardım eder. (Takala, 2010: 62). Güven, inovasyon ve (iç) 

girişimcilik sürecinde koordinasyon ve iş birliğini daha kolay 

uygulanabilir hale getirmektedir ve güven olmayan bir kurum 

kültüründe güven eksikliği iş birliği fırsatlarını engellemektedir (Ulijin 

ve Brown, 2004: 18; Freel, 2000: 74-75). Özellikle, inovasyonun 

gerçekleştirilmesinde iş birliğinin zorunluluğu nedeniyle kişiler 

arasında güven daha fazla önem kazanmaktadır. Zira iş birliği bilgi 

paylaşmayı ve herkesin üzerine düşeni tam olarak yerine getireceği 

düşüncesini zorunlu kılar. İş birliği yapan kurum içi unsurlar arasında 

bilgi saklama, görevi yerine getirmeme, gerektiğinde birbirine yardım 

etmeme gibi kuşkular varsa süreç içerisinde başarısızlıklar yaşanma 

olasılığı yüksektir ve böyle bir durum diğer taraftan tarafların sürecin 

başarısına inancını sarsacak ve varolan motivasyonu azaltacaktır. Bu 

doğrultuda inovasyon yolculuğunda güven önemli unsurlardan bir 

tanesidir. 
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3.1.2.13. İş Birliği 

İnovasyon yolculuğu bir kurum için tüm paydaşlarıyla beraber bir 

öğrenme süreci olarak varsayılmalıdır (Silva ve diğ., 2008:14). Bu 

doğrultuda Drucker’a göre (2002), inovasyon, kurum içinde pek çok 

unsurun ve liderlerin parçası olduğu bir süreçtir. Yeni fikirler, buluşlar, 

kullanıcı problemlerinin çözümü ve hatta yeni iş yapış biçimlerinin en 

fazla yararı sağlayarak etkili gerçekleştirilmeleri için kurumun 

tamamını kapsayan bir inovasyon süreci işletmek oldukça önemlidir 

(Desouza ve diğ., 2009: 6). Yeni düşünceler kişilerden doğabilir ama 

yeni fikirleri inovatif ürün veya hizmetlere dönüştüren uzun yolculuğu 

başaran grup veya takımlardır (Ettlie, 2006:54). Özellikle yaşanılan 

zamanda her alandaki hızlı, dinamik ve karmaşık gelişmeler 

işletmelerde bulunan tüm çalışanların inovasyon sürecine katılımını ve 

sorumluluğunu gerektirmektedir (Durna, 2002:6; Iraz,2010: 83). Zira 

bu noktada iş birliğini sadece işletme içinde gerçekleşen bir kavram 

olarak değil aynı zamanda işletmenin dış çevresindeki alakalı kişi, 

kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdiği iş birliği şeklinde de ele almak 

daha yerinde bir yaklaşım olacaktır. Çünkü özellikle 2000’li yıllarda 

inovasyon konusunda sistem yaklaşımının önem kazandığı 

görülmektedir. Ayrıca inovasyon hususunda kümelenmenin önemi 

belirtilmektedir. 

Bölgesel kümelenme ve uzmanlaşma inovasyon için önemlidir 

aynı doğrultuda bilgi yaratma ve öğrenme kaynağı olarak düşünülebilir. 

Böyle bir bilgi çevresi, yerel örtülü bilgi, yüz yüze değişim, yerel 

kuruluşların niteliği, uzun dönemli sosyal alışkanlıklar ve öğrenmeye 

dayalı rekabetçiliğe katkı sağlayan yerel iletişim ve etkileşim 

uygulamalarından meydana gelmektedir. Bu bakış açısında Silikon 
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Vadisi ve İtalyan sanayi bölgeleri aktif bir şekilde kurumlar arası 

etkileşim, paylaşılan bilgi, yayılan uzmanlık ve güçlü destek sistemleri 

ortaya koyan “öğrenme bölgeleri” olarak verilebilecek örneklerdir. 

Bölgesel kümelenmeler aynı zamanda, bölgesel ölçekte destekleyici 

inovasyon sistemleri yaratmak için bir vasıtadır.  

Bilgi tabanlı ekonomide rekabet, inovasyon için önemli bir 

güdüleyicidir ve diğer yandan kurumlar arası iş birliği de önemlidir zira 

kurumun rekabet üstünlüğü kesintisiz inovasyona bağlıdır ve inovasyon 

süreci sosyal ve bölgesel etkileşimli bir öğrenme yolculuğudur. İş 

birliği, ölçek ekonomik bölgelerini uygun hale getirebilir, riskleri ve 

Ar-Ge maliyetlerini paylaşmayı sağlayabilir ve yüksek oranda 

esnekliğe imkân verebilir (Park, 2001: 31). Bu doğrultuda işbirlikçi 

rekabet (coopetition) inovasyon için oldukça etkili bir unsurdur. Zira 

bunu başarmak, rakipleriyle iş birliğine girmeleri halinde firmalar 

rekabetçi avantajlarını kaybedeceklerini düşünmelerinden dolayı 

uygulamada zor yaşanan bir aşamadır (Blockley ve McDowell, 2009: 

34). Bahse konu iş birliklerini kolaylaştırmak ve etkinleştirmek 

maksadıyla işletmeler, kurumlar, organizasyonlar, üniversiteler ve 

kamu laboratuarları arasında aktif bir etkileşim sağlayacak iletişim 

ağları oluşturulmasını kolaylaştıracak düzenlemeler yapılması gerektiği 

ifade edilebilir (OECD, 2010: 16). 
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4. ULUS, KURUM VE İNOVASYON KÜLTÜRÜ 

4.1. Kültür Kavramı 

Kültür, Latince “cultura” veya “colere” kelimesinden 

gelmektedir. Kelime anlamı bakmak ve yetiştirmektir (Vural, 1998: 

37). Başka bir tanıma göre toprağın işlenmesi ifadesini veren bir anlamı 

vardır. Batı dillerinin çoğunda kültür, genellikle “uygarlık” veya “aklın 

iyileştirilmesi” ve özellikle eğitim, sanat ve edebiyat gibi bu gelişimin 

sonuçları anlamına gelir. Bu ifadeler ise, dar anlamda bir kültürün 

tanımıdır. 20. yüzyılın ortalarına kadar sosyal bilimciler ve özellikle 

antropologlar, toplumsal benzerliklerin ve farklılıkların keşfi 

konusunda çalışmalara yoğunlaştığı görülmektedir. Bu, birçok farklı 

kültürel boyutun ortaya çıkmasına neden olmuştur (Hofstede, 2010: 28-

32).  

Güvenç, kültür kavramını şu şekilde açıklamaktadır (Vural, 1998: 

211). 

• Bir toplumun ve tüm toplumların birikim uygarlığı, 

• Belli bir toplumun kendisi, 

• Bir grup sosyal olguların tamamı, 

• İnsan ve toplumu açıklayan kuramlardır. 

Kültür, pek çok bilimsel araştırma disiplini ya da uygulama 

alanında kullanılmaktadır. Sosyolog ve antropologlar tarafından dile 

getirilen kültür tanımlarına göre kültür bir toplumun üyelerinin 

sergilediği,  

• Düzenli eylemleri; davranış kalıpları, 

• Nesneleri; aletlerle yapılan eşyaları, 
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• Düşünceleri; bilgi ve inançları, 

• Duyguları; tutum ve değerleri içeren yaşam biçimleri 

bütünüdür (Ergil, 1984; 19). 

İnsanlar, birbirleriyle farklı seviyelerde iletişim kurarak hayatta 

kalmak ve hayatı kolaylaştırmak için araçlar geliştirmişlerdir. Zamanla, 

sosyal yaşam insanlar arasında bazı davranış kuralları koymayı gerekli 

kılmıştır. Yasal veya geleneksel farketmeksizin, çeşitli kurallar 

topluluklar arasındaki farklı özelliklere ve bu da toplumlar arasındaki 

bazı farklılıklara yol açmıştır. Böylece, bu farklılıklar kültür kavramını 

ortaya çıkarmıştır. Kültür, disiplinlerarası bir kavram olduğundan, 

kültür kavramının anlamı temas noktası farklı olduğu için farklılık 

gösterir. Antropoloji biliminde, tek bir kültür tanımı üzerinde tam bir 

fikir birliği bulunmamaktadır. Kültür kavramını tam olarak 

tanımlamanın zorluğu, bilgi ve materyal eksikliği değil, sahip olduğu 

geniş kapsamdır (Vural, 1998: 211). 

Kültür, toplum içindeki bireylerin duygu, düşünce ve 

davranışlarını şekillendiren değerlerinin bütününden oluşmakta olup, 

bunun sonucunda topluma ait gelenek, görenek, sanatsal olgular 

doğmaktadır. Bu bağlamda kültür, bilgi birikimi, inançlar ve ahlak 

sistemi, sanatsal faaliyetler, hukuki uygulamalar ve bireylerin toplumda 

edindiği diğer yetenek ve alışkanlıkları içeren karmaşık bir bütündür 

(Okay, 2005: 212). 

Davranış bilimleri açısından kültür, kuşaktan kuşağa aktarılan 

toplumdan miras kalan bir yaşam şeklidir. İnsanlar kısmen önceki 

nesillerden miras aldıkları maddi ve manevi unsurları geliştirir ve onları 

gelecek nesillere aktarır. Kültürün maddi unsurları, gözle görülebilir, 
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elle tutulabilir olan üretim, sanat, mimari, tekstil gibi alanların 

ürünleridir. Manevi unsuların ise toplum davranışlarına yön gösteren 

değerler zinciri, tören ve kutlamalardaki gelenekler, ebeveyn tarzları 

olduğu söylenebilir (Fındıkçı, 1996: 87). 

Kültürün öğeleri incelendiğinde gözlemlenebilir ürünler, 

toplumun tarihsel geçmişi, politik yaşam ve siyasi olgular, mimari ve 

sanatsal eserler, kurumsal yapılanma ve sosyal örgütler, toplumu 

oluşturan bireylerin yerleşim tercihleri, gelenek-görenekler, adetler, 

eğitim ve öğretim yapısı, kullanılan dil, inanç sistemleri, tutum ve 

değerler, toplumsal normlar görülmektedir (Turan, 2005: 24). 

Kültür, grupların ya da toplumların zaman içerisinde değişiklik 

gösteren ihtiyaçlarını karşılamak üzere doğan ve bireylerin 

deneyimlerine dayanarak biriken inanç ve değerler bütünüdür. Bu 

anlamda kültür zaman içerisinde değişikliğe uğrar. Belirli bir coğrafi 

alanda yaşayan insanların davranışlarını şekillendirme de etkilidir 

(Fikretoğlu, 1990: 34). 

Kültür tanımına dokunma noktası felsefe olduğunda kültür, bir 

insanın var olduğu ve içinde ortaya çıkardığı tüm gerçekleri ifade eder. 

Kültür, insanların kendilerini evde hissedebilecekleri bir dünya 

yaratmasıdır. Bu bakımdan kültür, görülebilen veya hissedilen insanlar 

tarafından yaratılan her şeyin toplamıdır (Uygur, 1996: 41). 

Kültürün farklı tanım ve tartışmalarından kültür üzerine 

geliştirilen teorilerden özetle kültür; 

• Sosyal grupların tüm üyelerince ortak olarak paylaşılır, 

• Yaşlı bireylerden genç bireylere doğru kollektif olarak 

aktarılır, 
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• Yetişmekte olan genç bir bireyin dünyayı algılamasına 

yardımcı olur (Adler, 1991: 15).  

Kurum kültürü, çalışanları kurumda desteklenen değerler ve 

tutumlar hakkında bilgi veren, zaman zaman sembollerle ifade edilen, 

deneyimlere istinaden yenilenen, kurumsal hafızayla aktarılan, bireyler 

arasında paylaşılan ve öğrenilenlerdir (Alvesson, 2002: 6). 

Kültür özelliklerinin belirlenmesi, kültürün insan davranışını 

yönlendirmedeki etkisinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak ve 

kolaylaştıracaktır. Kültürün özelliklerinden bazıları aşağıda belirtildiği 

gibidir: 

a. Kültür Öğrenilir 

Kültürün en önemli özelliklerinden biri örgün eğitim veya yaygın 

öğrenme yoluyla öğrenilmiş olmasıdır. Kültür içgüdüsel veya kalıtsal 

değildir, bireylerin yaşamları boyunca edindikleri alışkanlıklardır (İçli, 

2012: 81-82). Çocukluğundan başlayarak, kişi, aile ve okul gibi farklı 

kurumlar aracılığıyla davranışsal kültür modelini, düşünme biçimini ve 

kültürel unsurları örgün veya gayrı resmi yollarla öğrenir. Kültürel 

kurallar ve davranışlar genellikle farkında olmadan öğrenilir (Samovar 

ve diğ., 2013: 23). İnsanlar, geçmiş nesillerin deneyim ve bilgisinden 

yararlanarak doğal ortamlarını yeniden yaratırlar. 

Bir toplumun yeni üyeleri, yaşamları boyunca sosyalleşme 

sürecinde kültürü öğrenir (İçli, 2012: 81-82). 

b. Kültür Paylaşılır 

Kültür, bir grup insan tarafından ortaklaşa oluşturulur ve 

paylaşılır. Ortak bir kültür, belirli bir grup insanın birbirleriyle 

iletişiminden meydana gelir. Çoğunlukla bireyler kendileriyle aynı 
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yönde değerlere sahip başka bireylerle bir arada bulunma ihtiyacı 

hissederler. Bu durum kültürün toplumsal bir özellik gösterdiğini ifade 

eder. Ortak duygu ve düşüncelerin paylaşılması bireylerin mutluluğunu 

sağlar (Kılıç, 2003: 28). Edinilen bilgiler, deneyimler, inançlar ve 

değerler insanlar arasında paylaşılmasaydı, bugün ortak bir kültür 

hakkında konuşmak mümkün olmazdı. Dünyaya bir kültür üyesi olarak 

gelen veya bir kültür üyesi haline gelen insanlar, bu kültürü gözlem, 

dinleme, konuşma, etkileşim kurma ve taklit etme gibi yollarla öğrenir 

ve paylaşırlar (Şişman, 2007: 14). 

c. Kültür Tarihseldir ve Süreklilik Gösterir 

Nesilden nesile öğrenilen ve aktarılan kültür, tarihi ve süreklidir. 

Her ne kadar tüm hayvanlar öğrenme yeteneğine sahip olsa da 

kazanılan alışkanlıkların ve edinilen bilgilerin gelecek nesillere tam 

olarak aktarılması sadece insanlığa özgüdür. Bireyin bir dili kullanma 

becerisi, kültürü gelecek nesillere aktarmada en önemli avantajlardan 

biridir. Kültürün bir kuşaktan gelecek kuşaklara geçişi, kültürün tarihi 

ve sürekli özelliğini gösterir (Güvenç, 1991: 103). Kültürün bu özelliği 

doğal bir sonuçtur. Ayrıca değişim hızının çok yüksek olduğu günümüz 

şartlarında dahi geçmişten süregelen kültürel davranışlar, değerler 

bulunmaktadır (Kılıç, 2003: 27). 

d. Kültür Dinamiktir 

Kültürler sürekli değişime maruz kalmaktadır. Bu durumun 

başlıca sebepleri arasında çevresel ve teknolojik gelişmeler yer 

almaktadır. Kültürel değişimler toplumun adaptasyon becerisiyle 

gerçekleşir. Zamanla, kültürler, kültürel sistemi oluşturan bireylerin 

biyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak için doğal çevreye 
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uyum sağlaması durumunda kalmaktadır. Koşullar değiştikçe, 

geleneksel çözümlerin memnuniyeti azalmaktadır. Yeni ihtiyaçlar 

ortaya çıktığında ve bu yeni ihtiyaçlar fark edildiğinde; bu ihtiyaçları 

karşılamak ve sorunları çözmek için kültür içinde denemeler ve 

düzenlemeler yapılmaktadır (Güvenç, 1991: 105-106). Kültürel 

değişimlerin olumlu ve olumsuz olarak farklı açılardan gerçekleşmesi 

mümkündür. Çağın ihtiyaçlarına göre uyum gösteremeyen toplumlar ve 

kültürleri önce durağanlaşmakta ve zamanla kaçınılmaz olarak yok 

olmaya mahkûm kalmaktadır (Kılıç, 2003: 27).  

e. Kültür Bütünleşmiş Bir Sistemdir 

Kültürel davranışlar toplumun her bireyin tarafından görülmese 

de toplumun çoğunluğu tarafından kabul edilir ve uygulanır (Kılıç, 

2003: 28). Bu bağlamda kültür karmaşık bir sistemdir ve bileşenleri 

karşılıklı etkileşim içindedir. Bu nedenle, herhangi bir bileşeninde 

gerçekleşecek bir değişiklik diğerlerini etkileyebilir. Uyum sürecinin 

bir sonucu olarak, kültür unsurları uyumlu ve bütünleşmiş bir bütün 

oluşturma eğilimindedir. Bununla birlikte, bazı bilim adamlarının 

önerdiği gibi, kültürlerin tamamen bütünleşmiş sistemler olduğunu 

kabul etmek imkansızdır. Tarihsel ve çevresel faktörlerin etkisiyle, 

hiçbir kültürel sistemde tam entegrasyon mümkün değildir. Tam 

entegrasyon neredeyse elde edilirken, dış veya iç dinamiklerdeki bir 

değişiklik entegrasyonun temelini sarsmaktadır. Entegrasyon bir 

yöndür, idealin eğilimidir ve süreklidir (Güvenç, 1991: 107). 

f. Kültür Sosyal Olarak İnşa Edilmiştir 

Kültürel unsurlar, topluluklarda yaşayan bireyler tarafından 

ortaklaşa yaratılır ve paylaşılır. Bu nedenle kültür, tek bir kişiye veya 
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gruba değil toplumun tüm üyelerine aittir. Kültür, önceki nesiller 

tarafından şekillendirilir ve geleceği, mevcut nesiller arasındaki sosyal 

etkileşimlere bağlıdır. 

g. Kültür Bir Kurallar Sistemidir 

Kültür hem sosyal bir süreçtir hem de bu sosyal sürecin 

düzenleyicisidir. Sosyal sürecin düzenleyicisi olarak kültür, yazılı ve 

yazılı olmayan kurallar ile kültürel bütünlüğü ve sürekliliği sağlar. 

Şişman (2007: 14), normatif bir sistem olarak kültürün, insan 

gruplarının davranışlarını düzenlediğini, eylemlerini belirlediğini ve 

temel yaşam problemlerinin çözümünü gösterdiğini belirtmiştir. 

Kültürün tanımları ve özellikleri bize onun işlevleri hakkında bazı 

ipuçları verir. Kültür, insanların sosyal gereksinimlerinin 

karşılanmasını sistematikleştirmek için oluşur. Grupların ve 

toplulukların yaşamını düzenler ve temel ve yardımcı kurumları 

aracılığıyla insanların sosyal ihtiyaçlarını karşılar. Oluşan kurumların 

fonksiyonlarının toplamından daha farklı fonksiyonlara sahiptir (İçli, 

2012: 85). Kültür, bireysel davranışları yönlendirerek sosyal yer 

değiştirmeyi önler ve sosyal bütünlük ve uyum sağlar. 

Öte yandan Fichter (1996), kültürün bazı fonksiyonlarını şöyle 

sıralar: 

• Sosyal davranışları düzenler, 

• Sosyal dayanışmanın temellerinden birini oluşturur, 

• Toplumları birbirinden ayırır, 

• Toplumun değerlerini bir bütün yapar ve yorumlar. 

• Kültür, insanlarla dil yoluyla iletişim kurmak için sistematik 

bir yol sağlar. 
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• Kültür, toplumdaki diğer bireylerin eylemlerimize olası 

tepkilerini tahmin etmemizi sağlar. 

• Kültür, kötülük-iyilik, doğru-yanlış, anormal-normal, çirkin-

güzel, yasak-izinli olarak kabul edilebilecek nitelikleri ayıran 

davranış standartlarını belirler. 

• Kültür, fizyolojik ihtiyaçları karşılamak için bireye gerekli 

bilgi ve becerileri sağlar. 

• Kültür, bireylerin kendilerini benzer deneyimleri ve niyetleri 

olan diğer insanlarla özdeşleştirmelerini sağlar. 

 

Hofstede, IBM şirketi için, 1967-1973 yılları arasında, 72 ülke ve 

20 dilden 116.000'den fazla yanıt ile çalışan tutum anketi çalışması 

gerçekleştirmiştir. Araştırma sonrasında Hofstede’nin 1980’lerde 

oluşturduğu Kültürel Boyut Teorisi, kültürel değerlerin bireylerin 

davranışları üzerindeki etkileri ve bir kültürdeki bireylerin neden belirli 

bir şekilde davrandığını açıklamaktadır (Intercultural Link, 2012: 1-5). 

Bu araştırma sonuçları kültürel alanda yapılan araştırmalar arasında en 

öne çıkmaktadır. 70'ten fazla ülkede ulusal kültürel farklılıkları 

incelemek üzere yaklaşık 50 yıl boyunca, konuyla ilgili yapılan 

çalışmalar sonucunda geniş ve derin bir bilgi birikimi oluşturulmuştur. 

Hofstede’nin çalışmasında kültürel farkın dört boyutunu; güç mesafesi, 

belirsizlikten kaçınma, bireycilik ve erillik olarak saptanmıştır 

(Hofstede, 2010: 27-47). Bunlar; güçlü ve zayıf bireyler arasındaki 

ilişkiye odaklanan güç mesafesi (Hofstede, 2010:60-62), toplumdaki 

üyelerin kendilerini nasıl tanımladığını açıklayan bireyselcilik veya 

toplumsalcılık (Hofstede, 2010:90-92), bireylerin motivasyon 

kaynağını açıklayan maskülen veya feminen özellikler (Hofstede, 
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2010:138), bireylerin belirsizlikler karşısında nasıl tepki verdiğini 

açıklayan belirsizlikten kaçınma boyutu (Hofstede, 2010:188), 

toplumların hedeflerini planlamada kısa veya uzun vadeli hareket 

etmelerini açıklayan kısa veya uzun dönem oryantasyonu (Hofstede, 

2010:236-252),  ve son olarak bireylerin duygu ve yaşamlarını kontrol 

altında tutanın kendileri mi yoksa dış normlar mı olduğuna odaklanma 

durumunu açıklayan hoşgörü veya kısıtlama  boyutudur (Hofstede, 

2010:278).  

Toplum içinde bireyler tarafından gösterilen güç eşit 

dağılmamaktadır. Bu anlamda farklı boyutlarda sergilenen gücün farklı 

bireyler tarafından ne düzeyde kabul edildiği güç mesafesi kavramıyla 

açıklanmaktadır. Toplumdaki bireyler arasında dengesizlik yüksekse 

güç mesafesinin de yüksek olduğu gözlenmektedir. Bu toplumlarda 

genellikle toplum tarafından daha önce kabul edilmiş ve tanınan 

ailelere mensup bireylerin sözü dikkate alınmaktadır. Benzer şekilde bu 

toplumların barındırdığı kurumlarda çalışanların görevleri oldukça net 

şekillendirilmektedir. Güç mesafesinin düşük değerlendirildiği 

toplumlar ve kurumlarda kişiler arası dengesizlik daha az olup, 

hiyerarşiden belirgin bir şekilde söz edilmemektedir. Kurumlardaki 

liderler çalışanlarından görüş almakta ve onların fikirlerine başvuruyu 

yapmayı değerli görmektedirler. Çalışanlar iş yapış biçimlerine 

kendileri karar verebilmektedir. 

Bireyselcilik ve toplumsalcılık boyutunu bireylerin toplumdaki 

diğer üyelerle olan ilişki düzeyi belirlemektedir. Bireysel toplumlarda 

çekirdek aile yapısı yaygınken toplumsalcılıktan söz edildiğinde geniş 

aile yapısı görülmektedir. Toplumsallığın ağırlıklı olduğu durumlarda 

bireysel başarı ve hırslardan öte toplumun iyiliği, takımın başarısı söz 
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konusu olmaktadır. Bireyselcilik boyutu yüksek olan toplumlarda 

bireylerin öz güveni yüksek ve yaratıcılığın daha gelişmiş olduğu 

belirtilmektedir.  

Bireylerin maddi veya manevi motivasyon kaynağını işaret 

maskulen ve feminen kültürel özelliklerdir. Maskulen kültürel 

davranışlarda bireylerin daha çok materyalist olduğu görülmektedir. 

Toplumun değerleri arasında zengin ilk sıralarda yer almaktadır. Bu 

bağlamda iş ilişkilerine daha fazla önem verilmekte ve zaman 

ayrılmaktadır. Maskulen toplumlarda temel faktör sahip olma duygusu 

ve güç sergileme tutumlarıdır. Tartışmaların daha iddalı olduğu ve 

yüksek rekabetçilikten söz edilmektedir. Feminen özellikler söz konusu 

olduğunda ise bireysel yaşam kalitesi, iş yaşam dengesi, kişiler arası 

ilişkilere hassasiyet duyma, iyi geçinme isteği gibi davranışlar 

sergilenmektedir. 

Resmiyetin, bürokrasinin sık görüldüğü toplumlar için 

belirsizlikten kaçıma düzeylerinin yüksek olduğu söylenebilir. 

Çoğunlukla toplum içinde kuralların çok net bir açıklığa sahip olduğu, 

muğlak kalan durumlara yer verilmemeye çalışıldığı gözlenmektedir. 

Bu toplumların sahip olduğu kurumlarda lider seçimine bakılırsa 

özellikle alanında yüksek deneyime sahip olan bireylerin tercih edildiği 

görülmektedir. Bu kurumların çalışanları arasında kuruma karşı 

duyulan yüksek bağlılığa değer verilmektedir. Belirsizlikten 

kaçınmayan kültürlerde ise deneyime ve yeniliğe açıklıktan söz 

edilebilir. Bu tür toplumlar ve kurumlarda farklı görüşlere, farklı 

uygulamalara önyargılı yaklaşılmamaktadır (Yeşil, 2012: 33-62). 
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4.1.1. Toplumdaki Sosyal Olgular 

Dünya, farklı düşünen, hisseden ve hareket eden insanlar, gruplar 

ve milletler arasındaki çatışmaları içermektedir. Aynı zamanda, bu 

insanlar, gruplar ve uluslar, çözümleri için iş birliği gerektiren ortak 

sorunlara maruz kalmaktadır. Ekolojik, ekonomik, politik, askeri, 

hijyenik ve iklimsel gelişmeler ulusal veya bölgesel sınırlarda 

kalmamakta ve sınırları aşan etkiler göstermektedir.  Nükleer savaş, 

küresel ısınma, organize suçlar, yoksulluk, terörizm, su kirliliği, soyu 

tükenmiş hayvanlar, AIDS ya da dünya çapında bir durgunluk 

tehdidiyle başa çıkmak, birçok ülkeden fikir liderlerinin ortak 

çalışmasını gerektirmektedir. Bu liderler de alınan kararları uygulamak 

için geniş ölçüde takipçilerinin desteğine ihtiyaç duymaktadırlar. 

Ulus liderlerinin ve takipçilerinin düşünme, hissetme ve hareket 

etme biçimlerindeki farklılıkları anlaması, dünya çapında işe yarayan 

çözümler üretmenin bir ön koşuludur. Ekonomik, teknolojik, tıbbi veya 

biyolojik iş birliğini oluşturma koşulları genellikle sadece teknik olarak 

kabul edilmiştir. Bu kadar çok teknik çözümün üretilmesi ama 

çalışmamasının veya uygulanamamasının sebeplerinden biri, paydaşlar 

arasındaki düşünce farklılıklarının göz ardı edilmiş olmasıdır. 

Bu doğrultuda, dünyadaki insanların düşünme, hissetme ve 

davranışlarındaki farklılıklarla başa çıkmada kültür kavramını anlamak 

büyük etki sağlayacaktır. Bilimsel bir literatür oluşturularak kullanılan 

ifadelerin amacı geleneksel bir terim olan kültürü doğru tanıtmaktır.  

Sosyal antropolojide ise kültür, önceki paragraflarda atıfta 

bulunulan tüm bu düşünme, hissetme ve davranış biçimlerini ifade 

etmek için kullanılan bir kelimedir. Kültür her zaman ve her yerde 



97 | STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI DEĞERLENDİRME BECERİLERİ İLE ULUSAL İNOVASYON GÖSTERGELERİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİ: AB ÜLKELERİ İLE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI 

 

kolektif bir fenomendir. Çünkü, en azından kısmen de olsa öğrenildiği 

yerde, aynı sosyal ortamda yaşayan insanlar arasında paylaşılır.  

Kültür, toplumun yazılı olmayan sosyal kurallarından oluşur. 

Kültür, doğuştan gelen bir yetkinlik değil, sonradan öğrenilen bir 

değerler bütünüdür. Bir kişinin geninden ziyade bireyin sosyal 

çevresinden türemektedir.  

Öte yandan, bir bireyin kişiliği, başka herhangi bir insanla 

paylaşılması gerekmeyen kendine has kişisel zihinsel programlardır. 

Bireyin benzersiz gen kümesinde kısmen miras kalan ve kısmen 

öğrenilen özelliklere dayanır. Öğrenilmiş araçlar, kolektif 

programlamanın (kültür) ve kişisel benzersiz deneyimlerin etkisiyle 

değiştirilmiş anlamına gelmektedir (Hofstede, 2010: 3-4). Zihinsel 

programlamada üç farklılık düzeyi şekil 4.1.’de gösterilmektedir. 

 

 

Şekil 4.1. Zihinsel Programlamada Üç Farklılık Düzeyi (Hofstede, 2010: 6). 

Kültürel özellikler genellikle kalıtımla ilişkilendirilmiştir. Çünkü 

geçmişte filozoflar ve diğer bilginler tarafından insan grupları 

arasındaki kültür düzeyindeki farklılıkların dikkate değer özelliklerini 
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nasıl açıklanacağı bilinmemekteydi. Önceki nesillerden öğrenmenin ve 

kendisinin öğrendiklerini gelecek nesillere öğretmenin etkisinin farkına 

varmak ise uzun zaman almıştır. 

4.1.2. Semboller, Kahramanlar, Ritüeller ve Değerler 

Kültürel farklılıklar kendisini çeşitli şekillerde göstermektedir. 

Kültür yansımalarını tanımlamak için kullanılan birçok terimden 

ziyade, aşağıdaki verilen dört terimden oluşturulan konsept oldukça net 

bir şekilde ifade edilecek kavramı kapsamaktadır. Bunlar; semboller, 

kahramanlar, ritüeller ve değerlerdir. 

Şekil 4.2'de bunlar, bir soğanın katmanları olarak gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.2. Kültürün Yansımaları (Hofstede, 2010: 8) 
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Hofstede’e göre (2010: 8),semboller yalnızca kültürü paylaşanlar 

tarafından tanınan belirli bir anlamı taşıyan kelimeler, el hareketleri, 

resimler veya nesneleri ifade etmektedir. Dil veya jargondaki kelimeler, 

elbise, saç stilleri ve bayraklar bu kategoriye aittir. Yeni semboller 

kolayca geliştirilebilir ve eskiler kaybolur. Bir kültürel grubun 

sembolleri, başkaları tarafından düzenli olarak kopyalanır. 

Toplumda hali hazırda yaşayan ya da daha önce yaşamış, değer 

verilen özelliklere sahip kişiler “kahramanlar” olarak adlandırılır. Bu 

bireyler bazen gerçek bazen kurgusaldır. Ancak toplumdaki bireylerin 

davranış modelini şekillendirirler. Televizyon çağında ise, dış 

görünümler ve kahramanlar eski zamanlara oranla daha önemli hale 

geldiği görülmektedir. 

Toplumlarda zaman zaman teknik açısında geçerliliği olmayan 

bazı aktiviteler gözlemlenir. Bunları bireyler istedikleri bir amaca 

ulaşmak için yardımcı olarak görürler. Farklı toplumlarda pek çok 

örneği bulunan ve sosyal açıdan gerekli görülen bu aktiviteler, 

toplumların ritüelleridir. Bu nedenle toplumun kendi iyiliği ve 

bireylerin iyi hissetmesi için gerçekleştirilirler. Örneğin, dini ve sosyal 

ritüllerle beraber bireyler arasında saygı gösteren davranışlar, birbirine 

selam verme şekilleri bu grup içinde yer almaktadır. Görünüşte 

rasyonel nedenlerle düzenlenen iş ve siyasal toplantılar genellikle grup 

uyumunu güçlendirmek veya liderlerin kendilerini ortaya koymalarına 

izin vermek gibi çoğunlukla ritüel amaçlara hizmet etmektedir. 

Ritüeller, kullanılan dilin, metin yazımında ve konuşmada, günlük 

etkileşimde ve inançların iletişiminde kullanılma biçimini içermektedir. 

Değerler; belirli durumları diğerlerine göre daha fazla tercih etme 

eğilimindeki bir durumu ifade eden terimlerdir. Değerler, artı ve eksi 
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özellikleri yansıtan çoklu duygulardır. Aşağıdakiler gibi eşleştirmeler 

değerlere örnek verilebilir: 

 

• İyilik veya kötülük 

• Kirli veya temiz 

• Tehlikeli veya güvenli 

• Yasaklananlar veya izin verilenler 

• Nezaketli veya nezaketsiz 

• Ahlaklı veya ahlaklı olmayan 

• Çirkin veya güzel 

• Doğal veya yapay 

• Normal olan veya normal olmayan 

• Paradoksal veya mantıksal 

• Mantıklı veya rasyonel olmayan 

Hiçbir grup kültürden kaçamaz ifadesiyle, normalde kültürde 

süreklilik olduğu kabul edilmektedir. Zihinsel programlarımız ahlaki 

bir çevrede hayata adapte edilmiştir (Hofstede, 2010: 7-10). 

4.1.3. Grup Davranışları 

Sosyal bilimciler grup içi ve grup dışı terimlerini 

kullanmaktadırlar. Grup içi, “biz” olarak sezgisel olarak hissettiğimiz 

şeyi ifade ederken, grup dışı ise “onlar” olarak ifade edilmektedir.  

Grup içi tanımı bazı toplumlarda oldukça değişken olmasın rağmen 

çoğunlukla belirgin şekilde anlamlıdır. 

Cinsiyet bağlamında ise, cinsiyet rollerinin tarihsel olarak 

tanımlandığı grup sınırlarını geçme konusunda farklı bir şekilde; bir 
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türden bekleyebileceğimizden çok daha fazla veya “biz ve onlar” 

dinamikleri üzerinde de bir rol oynamaktadır (Hofstede, 2010: 16-17). 

4.1.4. Kültür Katmanları 

Her grup insan kategorisi, kültürünü oluşturan bir dizi ortak 

zihinsel program taşımaktadır. Neredeyse tüm insalar aynı anda birkaç 

farklı gruba ve kategoriye ait bulunmaktadır. Bu sebeple bireyler 

kaçınılmaz olarak farklı kültür seviyelerine karşılık gelen birkaç 

zihinsel programlama katmanı taşımaktadır. Özellikle şu kategoriler ön 

plana çıkmaktadır (Hofstede, 2010: 17). 

 

• Ülkeye göre ulusal bir seviye (Yaşamları boyunca göç eden 

insanlar için ülkeler). 

• Bölgesel ve/veya etnik ve/veya dini ve/veya dilsel bağlılık 

düzeyi. 

• Birinin kız olarak mı yoksa erkek olarak mı doğduğuna göre 

cinsiyet düzeyi. 

4.2. Ulus Kültürü 

Kültür, “bir insan grubunun üyelerini diğerlerinden ayıran, insan 

aklının kolektif zihinsel programlaması” olarak tanımlanmaktadır 

Hofstede (1981: 12). Ulusal kültürel değerleri ve bunların birbirinden 

ne kadar farklı olduklarını belirlemek kolay değildir. Bu anlamda, 

ulusal kültürün, tutumlarını, yetkinliklerini, davranışlarını ve algılarını 

şekillendirerek insanların zihinlerini programlamaya yardımcı olan bir 

ülke içindeki ortak olarak paylaşılan değerler sistemidir. Ulusal kültür; 

değerler, inançlar ve varsayımlar, bir grup insanı diğerlerinden ayıran 

erken çocukluk dönemlerinde öğrenilen değerler olarak da tanımlanır 
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(Hofstede, 1991: 52). Ulusal kültür, günlük yaşamda derinlemesine 

içselleştirilmiştir ve değişime karşı dirençli olma özelliği 

göstermektedir (Newman, 1996: 33). Özellikle sanayi devrimi sonrası 

“ulusal devlet” kavramının ortaya çıkması ve gelişmesiyle karakterize 

edilen ulusal kültür içinde yaşayan insanlar tarafından geliştirilen, 

kucaklanarak sahiplenilen ve paylaşılan değerler olarak ifade edilebilir 

(Kongar, 2008: 23). Ulusal kültürü, bir ülkeyi karakterize eden, o 

ülkeye özgün temel değerler ve uygulamalardır (Robbins, 1990: 2). 

Bir ülkedeki her birey çeşitli kültürel özelliklere sahiptir çünkü 

aynı anda farklı alt gruplara üye olabilmektedir. Örneğin, ulusal 

düzeyde bir birey, içinde yaşadığı ülkenin bir vatandaşının sahip 

olduğu kültürel özelliklerine sahiptir; bölgesel düzeyde, doğup 

büyüdüğü bölgenin kültürel özelliklerine sahiptir. Etnik düzeyde, 

sosyal sınıf düzeyinde iken üyesi olan etnik grubun kültürel 

özelliklerine, işgal edilen mesleğin kültürel özelliklerine veya alınan 

eğitim düzeyine sahiptir. İçinde farklı alt gruplar olmasına rağmen, 

kültürel farklılıkları belirlemede kullanılabilecek en uygun kültür 

seviyesinin ulus seviyesi olduğu söylenebilir, çünkü ulus kavramı 

tarihsel olarak bir bütündür. Baskın bir dil, ortak bir eğitim sistemi, 

belirli bir siyasi sistem ve insanların büyük çoğunluğunun paylaştığı bir 

medya gibi bir ulus içerisindeki alt grupların entegrasyonuna yüksek 

düzeyde güçlü faktörler vardır (Kartarı, 2014: 32).  

Hofstede (1981: 24-25) ulusların kültürlerini şekillendiren bir 

mekanizmanın varlığından bahseder. Toplumlar hayatta kalmak için 

karşılaşılan sorunlara çözümler bulmak zorundadır. Bir toplum önce 

bireysel düzeyde toplumsal düzeyde karşılaşılan sorunlara bir çözüm 

bulmaya çalışır. Bireyin veya bir grup insanın hipotezi olarak ortaya 



103 | STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI DEĞERLENDİRME BECERİLERİ İLE ULUSAL İNOVASYON GÖSTERGELERİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİ: AB ÜLKELERİ İLE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI 

 

çıkan çözüm önerisi, bilişsel düzeyde ortak öğrenme olarak ve 

toplumun diğer üyelerinin çoğunluğu tarafından paylaşılıp kabul 

edilebilme şeklinde ele alınır. Ancak toplumun diğer üyeleri, benzer 

problemlerle karşılaştıklarında ve istenen sonuçları elde ettiklerinde 

önerilen çözümü uygularlarsa elde edilebilir. Zamanla, çözüm 

önerilerinden ortaya çıkan olumlu sonuçlar, bu çözümlerin 

içselleştirilmesini, değer ve inanç olarak kabul edilmesini ve 

nihayetinde ulusal kültürün sistem değerlerinin bir parçası olmasını 

sağlar. Sınırlı coğrafyalarda yaşayan insanlar tarafından benimsenen ve 

paylaşılan bu değerler kendilerini aile yapılarında, dini inançlarında, 

politik ve eğitim sistemlerinde ve sanatta gösterir. Böylece, ulusal 

kültürel farklılıkların temel farklılıklarını gözlemleyebilir ve 

inceleyebiliriz (Çalışkan, 2015: 15-16). 

Bir ulusun sahip olduğu toplumsal değerler, bireyleri ve 

kurumları etkilemektedir. Bireyler arası ilişkilerde rol oynayan bu 

unsurlar, kurumların iş alanında sunduğu hizmette tercih ettiği iletişim 

tarzı, ürün yapısı gibi kararlarını da şekillendirir. (Yüksel, 1999: 10). 

Kültürden etkilenen karar mekanizmasını ve üretim sonucuna yansıyan 

bir örneği Fransız otomotiv firması Renault’da inceleyebiliriz. Kurum 

çeşitli ülkelerde yaptığı reklamlarda aynı otomobilin ulusun ilgisini 

çekecek farklı özelliklerine vurgu yapmıştır. Fransa reklamlarında 

otomobilin sempatik görünümünü, Almanya’da araçtaki emniyet 

sağlayan özellikleri, İtalya’da ise üstün yol tutuşu ve kısa sürede ivme 

kazanması vurgulanmıştır (Temizel, 2008). 

Ulusal kültürleri tanımlamak ve karşılaştırmak için kültürel 

değerler vurgulanmaktadır. Schwartz, bireysel farklılıklara atıfta 

bulunarak, psikolojik bir bakış açısıyla kültürel farklılık çalışmalarına 
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yeni bir bakış açısı getirmiştir. İhtiyaçlara, sosyal güdülere ve sosyal 

kurumsal taleplere yansıyan temel motivasyonlar açısından on evrensel 

beşerî değer tanımlamıştır. Bu değerler “evrenselcilik, hayırseverlik, 

gelenek, uygunluk, güvenlik, güç, başarı, hedonizm, stimülasyon ve öz-

yönelim” dir (Kağıtbaşı, 1997: 15). 

Schwartz (1992), bireysel ve kültürel düzeydeki analizlerin teorik 

olarak farklı yaklaşımlarla incelendiğini belirtmektedir. Bireysel 

düzeyde boyutlar, bireylerin günlük yaşamlarındaki değerlerine göre 

davranırken yaşadıkları psikolojik sürüşü ifade ederken, kültürel 

düzeyde boyutlar toplumların insan davranışlarını organize etmek için 

bulduğu uygulamaları ifade etmektedir. Schwartz, kültürel analiz 

düzeyinde üç boyut belirlemiştir (Nardon ve Steers, 2009: 7): 

 

• Muhafazakârlık, özerkliğe karşı 

• Eşitlikçiliğe karşı hiyerarşi 

• Uyum sağlamaya karşı ustalık 

 

Trompenaars ve Hampden-Turner (1997: 32), Parsons ve Shils 

(1951: 24) tarafından yapılan çalışmaya dayanan kültürel bir model 

sunmuştur. Model, değerler arasındaki farklılıkları ve kültürler 

arasındaki kişisel ilişkileri göstermektedir. Bu model yedi farklı 

boyuttan oluşmaktadır. İlk beş boyut bireyler arasındaki ilişkilere 

odaklanırken, diğerleri zaman yönetimine ve toplumun doğa ile olan 

ilişkisine odaklanmaktadır. (Nardon ve Steers, 2009: 5): 

 

• Evrensellik ve Evrenselcilik 

• Kolektivizme Karşı Bireycilik 

• Yaygın karşı 
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• Nötr karşı duygusal 

• Başarıya Karşı Açıklama 

• Geçmiş / şimdiki zamana karşı Geleceğe yönelik 

• İç Yönlü ve Dış Yönlü 

4.2.1. Türkiye’de Ulusal Kültür 

Hofstede’nin (1980), yaptığı geniş kapsamlı akademik 

çalışmalarında Türkiye; “yüksek güç mesafesi”, “düşük bireycilik”, 

“yüksek belirsizlikten kaçınma” ve “dişil özellikler” gösteren ülkeler 

grubunda yer aldığı görülmektedir (Şekil 4.3). Bu doğrultuda 

Hostede’in açıkladığı modeldeki boyutların meydana gelmesinde 

girişimci potansiyeli olan insanların yetiştiği çevresel özellikler, eğitim 

durumu, ebeveyn özellikleri gibi faktörlerin etkili olmaktadır. 

Türkiye, yüksek düzeyde kolektivizm, yüksek güç mesafesi, 

yüksek belirsizlikten kaçınma ve görece ılımlı feminen bakış açısında 

sahip olduğu kabul edilmektedir (Hofstede, 2010: 58). Ayrıca, 

paternalist değerler Türk yöneticiler arasında yaygındır (Aycan ve diğ., 

2001: 14). Buna paralel olarak Türk toplumunda çatışmadan kaçınma 

davranışları sıklıkla görülmektedir. Bireyler istemedikleri bir durum 

karşısında “hayır” cevabı yerine çatışmaya girmemek için “evet” 

cevabını tercih etmektedirler (Aktaran: Ak, 2005:211). Danışman ve 

Özgen’e göre (2003: 111), Türk halkı ve iş dünyası arasında son 

zamanlarda, profesyonellik ve rasyonalizm diğer kültürel unsurlar 

olarak görülme eğilimindedir. Profesyonellik ve rasyonalizm 

yönelimleri, iktidar, hiyerarşi ve ilişkiler üzerine kültürel bir vurgu ile 

çoğu Türk firmasında görülebilir özellikler olarak açıklanmaktadır. 
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Şekil 4.3. Geert Hofstede Kültürel Boyutlar, Türkiye 

(https://www.hofstede-insights.com/country/turkey/, Erişim Tarihi: 9.10.2019) 

4.3. Kurum Kültürü 

Toplum içinde yer alan, kişiler arası ilişkileri bulunan bireylerin 

oluşturduğu bölüm, öbek, topluluk ve toplumlardır. Kurum ise birden 

fazla kişinin isteyerek, planlı hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla bir 

araya gelmesidir. Bu doğrultuda kişilerin hedeflediği bir araya gelme 

amacı kapsamında çeşitli eylemleri uygulamaktadırlar (Worsley, 1977: 

305). Bu durumda kurum tanımı genişletilirse stratejik planların hayata 

geçmesi için yapılacak görev dağılımı ile çalışanların belirli bir 

organizasyon yapısında yerleştirilemesidir. Ek olarak kurumlar, bir 

ülkenin veya bir topluluğun liderlik çatısında, tespit edilmiş hedeflere 

doğru hareket eden toplumsal yapılardır (Tezcan, 1995: 95). Değişik bir 

ifade şekli ile kurum; bir hedefi başarmak amacıyla çalışanlara planlı 

ve programlı görevlerin dağıtılması, kontrol edilmesi ve yeni hedefler 

verilmesidir (Learned ve A. Sproat, 1972: 2). İnsanlığın gelişimiyle 

birlikte ortaya çıkan ve günümüze kadar giderek çeşitlenen en önemli 

Güç 
Mesafesi

20%

Bireycilik
11%

Erkeklik
14%

Belirsizlikten 
Kaçınma 
Endeksi

26%

Uzun 
Dönemli 

Uyum 
Sağlama

14%

Hoşgörü
15%

https://www.hofstede-insights.com/country/turkey/
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kurumlenme biçimlerinden biri de meslek ve çalışma 

organizasyonlarıdır. Bu organizasyonların ortaya çıkışı ve gelişim tarihi 

boyunca hem bireyleri etkilemiş hem de toplumlardan etkilenmiştir. İlk 

zamanlarda kurumlar, bir dizi mekanik bağlantıdan ibaret görülmüş ve 

insan unsuru da bu mekanik bağların bir dişlisi olarak kabul edilmişti. 

Bu bağlamda kurumun verimliliği; teknik üstünlüğe ve üretim 

miktarıyla değerlendirilmiştir. Ancak kurumların teknik makineler, 

görev tanımları ve hammadde dışında bunları sonuca dönüştüren bir 

insan boyutuna sahip olduğu kabul edildikten sonra kurumsal verimlilik 

farklı açıklamalarla yeniden değerlendirilmiştir (Sabuncuoğlu ve Tüz, 

2005; 330).  

Kurum kültürü, bir kurumun yazılı olmayan sosyal düzenidir. 

Kurum çalışanları arasında geniş kapsamlı ve güçlü bir biçimde 

davranışları ve tutumları yönlendirir. Kültürel normlar; bir grup 

içerisinde neyin teşvik edildiğini, neyin edilmediğini, neyin 

kabullenildiğini, neyin reddedildiğini tanımlamaktadır. Kurum kültürü, 

bireylse değerleri; motivasyonlar ve ihtiyaçlar ile uyumlu kılındığında 

ortak bir amaca yönelik muazzam bir enerji ortaya koymaktadır. Bu 

durumda kurumun başarı kapasitesini de yükseltmektedir (HBR, 2018: 

42). Kültür, içsel bir konudur ve göreceli olarak da görünmez bir öğedir 

ancak, kendi kültürlerini geliştirmiş kurumlar, ortak olmaya, birbirlerini 

satın almaya ya da birleşmeye karar verdiklerinde, kültür meselesi daha 

bariz ve görünür hale gelmektedir (Schein, 1999: 3).  

Kültürü anlamaya ve tanımaya çalışırken karşılaşılan en büyük 

tehlike, onu zihinde fazla basite indirgemektir. Kültürün sadece “işleri 

yapma şekli”, “kurumun örf ve adetleri”, “kurum iklimi”, “ödül 

sistemi”, “temel değerler” olduğunu düşünmek yanıltıcıdır. Bütün 
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bunlar, kültürün dışavurumları olsalar dahi, hiçbiri kültürün önemli 

olduğu düzeyi açıklayamamaktadır. Kültürü anlamak için, onun farklı 

düzeylerde var olduğunu kavramak ve derindeki düzeyleri 

yönetebilmek gerekmektedir (Schein, 1999: 6). 

Kültürün düzeyleri, en görünür olandan en görünmez olana doğru 

derinleşir ve 3 düzeyde incelenmektedir. 

a. Yapay Olgular (Günlük İş Yapma Şekilleri) 

Bir kurum içerisinde en kolay gözlemlenebilen düzey yapay 

olgulardır. Bunlar kurumda görülen, duyulan ve çevrede hissedilen 

tutumlardır. Farklı kurumalardaki farklı atmosfer hemen 

hissedilebilmektedir. Günlük davranışlar açıktır ve gözlemleyen bireye 

belirli bir izlenim verebilmektedir. Ancak bu durum, kurum 

çalışanlarının davranışlarının ardındaki nedenleri açıklamakta yetersiz 

kalmaktadır. Kurum içerisinde ziyaret ve gözlem yapmak, bu nedenleri 

ortaya çıkartmayı sağlamayacaktır. Bu sebeple ancak kurumdaki 

çalışanlarla iletişim kurmak, güçlü sorularla mülakat yapmak 

araştırmacıyı daha derin olan düzeye taşımayı sağlamaktadır (Schein, 

1999: 12). 

b. Desteklenen Değerler 

Bir kurumda gözlem yapmak, ortama ve günlük davranışlara 

bakarak, kurumun kültürü hakkında fikir yürütmenin yanıltıcı olacaktır. 

Kurum kültürünü kavramak için, daha derin bir vizyona ihtiyaç vardır. 

Bu vizyon ancak kurumun değerleri hakkında soru sormak ve onları 

tanımaya çalışmakla mümkün olmaktadır. Kurum çalışanlarının 

davranışları ve tercihlerinin nedenini sorgulamak gerekmektedir. Hızlı 

kararlar almaya ve hareket etmeye daha açık olan kurumlar açık ofis 



109 | STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI DEĞERLENDİRME BECERİLERİ İLE ULUSAL İNOVASYON GÖSTERGELERİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİ: AB ÜLKELERİ İLE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI 

 

politikası izlerken, farklı kurumlar daha kapalı kapılar ardında bir 

düzen benimsemektedir. Bu izlenimleri ve detaylı uygulamaları 

öğrenebilmek için kurum çalışanları arasında, kurumu tanıtmaya açık 

olan bireylerle görüşmeler yapmak gereklidir (Schein, 1999: 15). 

Bir kurumda, takım çalışmasına inandıkları, konuyla ilgili 

herkesle tartışmadan ve belirli bir karar öncesinde uygulamaya dahil 

olacak herkesi ikna etmeden, doğru kararlar alınamayacağı söylenebilir. 

Bunu sağlamak için o kurumda kişiler arası iletişimi kolaylaştırmaları 

gerekmektedir. Örnek olarak bu takım çalışmasına gösterilen değer, 

kurumun kurucusu tarafından getirilmiş olduğu ve hatta bir zamanlar 

kendisinin, şirkette kapı bulunmasını dahi yasaklamış olduğu 

söylenebilir. Kurum değerleri, kurumun vizyonunu, politikaları 

arasında gözlemlenebilir. Genellikle kurumlardaki işlenen temel 

değerler, kişisel bütünlük, takım çalışması, müşteri odaklılık, ürün 

kalitesi ve benzeri kavramları içermektedir (Schein, 1999: 15). 

c. Paylaşılan Üstü Örtülü Varsayımlar 

Paylaşılan üstü örtülü varsayımları derin düzeyini anlayabilmek 

için, kurumların tarihçeleri içinde bir değerlendirme yapmak 

gerekmektedir. Kurumların geçmişinde, kurucuları ve önemli liderleri 

başarılı kılan değerler, inançlar ve varsayımların neler olduğu 

incelenmelidir. Kurumlar, kendi inançlarını, değerlerini ve 

varsayımlarını, daha sonra işe aldıkları kişilere dayatan bireyler, ya da 

küçük ekipler tarafından kurulurlar. Elde edilen başarı, sürdürülebilir 

nitelikte olursa, söz konusu inanç ve değerler paylaşılır ve “olmazsa 

olmaz” şeklinde algılanmaya başlar. Bunlar, üstü örtülü varsayımlar 

haline gelir ve başarının doğası olarak görülmeye devam etmektedir 
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(Schein, 1999: 15) Bir başka deyişle, kültürün özü, birlikte öğrenilen ve 

kurumu başarıya götüren, değerler, inançlar ve varsayımlardır. Bunun, 

ortak bir öğrenim süreci olduğunu unutulmamalıdır. Başlangıçta, 

sadece kurucuların zihinlerindeyken, kuruma katılanlar, bu 

uygulamalar nedeniyle başarılı olunduğunu gördükçe, söz konusu 

değerler ve inançlar sistemini benimsemiş olacaklardır (Schein, 1999: 

16). 

Kurum kültürü, liderlerin iç ve dış çevredeki gözlemlerine 

karşılık tutumlarının altında yatan inançlar bütünüdür (Sapienza, 1988; 

68). Tepe yöneticiler çalıştıkları kurumların uzun ömürlü ve verimli 

olması için çaba gösterir. Bu konuda yoğun emek sarf ederler. Uzun 

yaşayan kurumların sahip olduğu araçlar arasında en kritiği strateji ve 

kültür çalışmalarıdır. Kültür kavramı, kurumların var oluş amaçlarını 

ve hedeflerinş, kuruma özgü değerler ile ifade eder. Çalışanlar arasında 

ortak kabul edilen değerler, grubu belirli normlarla hareket etmeye sevk 

eder (HBR, 2018: 42).  Lider ve işgörenlerle birlikte oluşturulan 

hedefler ile ardından gelen görev tanımları kapsamında kurum kültürü 

oluşmaktadır. Kurum kültürü ile çalışma ortamına bir kimlik 

kazandırılmaktadır. Bu kimlik, çalışanların kurumsal bağlılık 

duymalarını ve işlerine sahip çıkmalarını teşvik etmektedir (Erdem ve 

Dikici, 2009; 205).  

Kültür, somut olmayan araçlardan biridir. Kültürün soyut olma 

özelliğiyle ifade edilen içinde dile getirilmesi zor tutum ve davranışlar, 

olaylara karşı farkındalık düzeyi ve toplumsal davranış imajlarından 

oluşmasıdır (HBR, 2018: 43). Dile getirilmesi somut olarak oldukça 

zorlayan kültür genellikle bireyler arasında çeşitli günlük aktiviteler 

(ritüel), gerçek olduğundan emin olunmayan ile topluma motivasyon 
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veren epik hikayeler ve benzeri ilginç, coşkulu öğlerle karşımıza çıkar. 

Kurumun geçmişinden kalan değiştiremediği, ilkeleri zamanla 

yenilendikçe, kurum çalışanları arasında paylaşılan gelişme 

motivasyonu da artar. Bu doğrultuda kurum kültürü içerisinde gelişim, 

büyüme, çeşitlilik gibi ilişikilerin olumlu yönde etkilenirek kurumu 

gelişime açar (Roskin, 1986: 3). Bu aşamada kurum içinde gelişmekte 

olan bu alanlar yerine bu değerlerin kurum kültürüne eklenerek kurum 

çalışanları tarafından içselleştirilmesi ve ortak olarak uygulanmasıdır. 

Kurum kültürü ile ilgili çalışmalar, geniş ve detaylı bir alana yayılarak 

kültürü farklı katmalara taşımıştır. Yapılan betimlemeler kültür 

kavramının katmalarını bireylere sergilemektedir (Morrison, Brown, 

Smit, 2006: 39). Örneğin müşteri memnuniyetini vurgulayan bir kurum 

müşterilere karşı saygılı olmayı değerleri arasında bulundurur. Benzer 

şekilde kurumlarda, liderlik, mükemmelli ve başarı kültüründen söz 

edilebilir (Farmer, 2005: 7).  

Kurum kültürü, tüm üyeleri tarafından kurum içinde paylaşılan 

aynı yöndeki pozitif değerler ve inançlar, kurumsal etkinlik için gerekli 

veya zorunlu bir durumdur (Blunt, 1991: 00). İçerisinde birden fazla ve 

farklı başlıkları barındırdığı için kurum kültürü kavramının sadelikten 

uzak olduğu belirtilmektedir. Bu kavram hakkında genellikle 3 ana 

başlık altında araştırmalar yer almaktadır. Öncelikle kavramın temel 

taşı olan kültürü açıklamaya çalışan bilimsel araştırmalar ve ardından 

kurum kültürünün katmanlarını açıklayan araştırmalar yer alır. Son 

olarak hem kavram tanımını hem de alt boyutlarını irdeleyen literatür 

ve deneysel araştırmalar gelmektedir. Kurum kültürünün barındırdığı 

alt başlıklar veya boyutlar ise şöyle açıklanabilir. Bir kurum 

içerisindeki bireyler arası iletişim, liderlerin yönetim tarzı, çalışanların 
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tutum ve davranışlarına yönelik ödüllendirme sistemleri, karar alma 

tarzları ve yetki alanları, kurumun strateji ve amaçları ile aynı zamanda 

uyumu, çalışanlar arasında dayanışma ve takımdaşlık duygusu, ekipler 

arasında koordinasyon ve büyük resmi görme becerisi, inovasyona 

yaklaşım ve inovasyon düzeyi, uyum, gelişim ve öğrenme, yazılı 

olmayan normlar, kurallar ve değerler, vizyon, misyon ve politik 

yatırımlar, kuruma ait organizasyon yapısı, dış çevre ile ilgili konularda 

tutum, iklim, risk yönetimi ve kontrol mekanizmaları, ilgi, kurumsal 

hafıza, çalışanlara karşı ilgili olma, uzlaşmayı sağlama becerisi, 

çalışanların sorumluluk ve özgürlük dereceleri, güçlendirme, işe alım 

süreçlerinde tutum (Ginevicius, Vaitkünaite, 2006: 201). Bu konular 

arasında yer alan yönetim tarzı özellikle kurumların gelişimine yönelik 

destekleyici kurum kültürünü en çok etkileyen boyuttur. 

Kurum kültürünün önemli bir özelliği de oluşum şekliyle ilgilidir. 

Buna göre kurum kültürü, ya zamanla oluşur veya oluşturulur. Kurum 

kültürünün zamanla oluşması, çalışanların inanç ve değerlerine göre 

şekillenmesi ile açıklanmaktadır. 

Farklı akademisyenlerin araştırmaları incelendiğinde kültürün 4 

ortak noktası görülmektedir. Bunlar; ortak olması, her yere nüfuz eden, 

dayanıklı ve kapalı olmasıdır (HBR, 2018: 43).  

Kurumlarda var olan kültür, bireylerin kuruma karşı duyduğu 

bağlılık düzeyini etkiler. Aynı zamanda stratejik amaç ve hedefleri 

gerçekleştirmeleri için çalışanları motive eder. Kurum ve kültür 

kavramları ayrı ayrı ifadelere sahip olsa da bir araya geldiğinde büyük 

bir resmin iki ayrılmaz parçasıdır. Kültür kavramını oluşturan 

semboller ve hikayeler, kahramanlar aynı amaç için bir araya gelen 

çalışanlar arasında paylaşıldığında kurum kültürünü geliştirir. Zaman 
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geçtikçe çalışanlar tüm bu kültür parçalarını sahiplenir ve hatta 

yenilerini geliştirir. Bireylerde genetik bir özellik olarak karşımıza 

çıkmayan kültür unsurları yaşam boyu deneyimlerle elde edilen tutum 

ve davranışlar bütünüdür. Dolayısıyla bireyler yaşam boyu öğrenme 

yoluyla kültürel birikim kazanırlar. Tüm dünyada kültürü oluşturan 

ilkeler aynı yöntemler gelişmektedir. Kültür, sosyal çevrenin etkileriyle 

oluşur, gelişir ve yine aynı etkilerle değişebilir (Hofstede, 1984: 105).  

Kurum kültürünün meydana gelmesinde etkili faktörlerden bir 

tanesi de toplumsal değerlerdir. Bu değerler ulusal kültür kapsamında 

görülmektedir. Kurum kültürü incelenen işletmelerin çoğu özelliği 

içinde bulunduğu ulusa aittir. Bir toplumda otorite sahibi liderin 

özellikleri ile o toplumda görev yapan kurumların liderlik tiplerini de 

etkilemektedir. Liderin ve çalışanların karar verme mekanizmalarında 

en önemli etkenlerde biri etik algısıdır. Toplumlara özgü olan etik 

davranışı yine kurumlar içerisinde paralellik göstermektedir. Son olarak 

ulus kültüründe yer alan ve kurumların kültür yapısını oluşturan 

mesleki, ahlaki, dini, iktisadi, psiko sosyal, stratejik değerler 

bulunmaktadır (Erdem ve Dikici, 2009; 207). 

4.4. İnovasyon Kültürü 

Kültür oldukça geniş bir kavramdır. Bu sebeple kültür ve 

inovasyon arasındaki ilişkiyi daha net ortaya koyabilmek için 

“inovasyon kültürü” kavramı incelenmelidir (Yiğit, 2014: 1). Bir 

ulusun kültürü ile kurum ve inovasyon kültürü arasında belirgin bir 

ilişki bulunmaktadır (Aktaran: Yiğit, 2014: 1). Kültür, kurum kültürü, 

inovasyon kültürü ve inovasyon arasındaki ilişki Şekil 4.4’te ve Şekil  

4.5’te gösterilmektedir. 
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Şekil 4.4. Kültür, Kurum Kültürü ve İnovasyon Arasındaki İlişki (Russell, 1989: 13) 

 

 

Şekil 4.5. Kültür, Kurum Kültürü, İnovasyon Kültürü ve İnovasyon Arasındaki İlişki 

(Yiğit,2014 : 1) 

Başarılı kurumların geleceği için inovasyon yaratacak potansiyeli 

keşfetmek ve onun gelişimini destekleyici davranmak, inovasyon 

kültürünü beslemektedir. İnovasyon kültürü, inovasyonu rutin bir iş 

haline getiren kurumsal yapılarla ve süreçlerle ilişkili bir kültürdür 

(Yiğit, 2014: 2). İnovasyon kültürü çalışanların kurumlarında yeniliğe 

açık olunduğunu bilmelerini ve yeni öneriler sunmaktan 

çekinmemelerini sağlar (Gümüş, 2009: 165), bireylerin kendi fikirlerini 

keşfetme ve onları özgürce paylaşma fırsatı arttıkça inovatif fikirlerin 
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ortaya çıkma imkânı da artmaktadır (Andrijauskienė ve Dumčiuvienė, 

2017: 192).  

İnovasyon kültürü yaratıcılığın, risk almanın, girişimciliğin ve 

bilgi, fikir paylaşımının nasıl destekleneceğini belirleyen normlara 

sahiptir (Russell,1989:11-12). 

• Kurum üyelerinin yaratıcı faaliyetlerini desteklemek, 

• İnovasyonu stratejik kurumsal problemler için uygun bir 

çözüm yöntemi olarak görmek, 

• Kurum içinde serbest ve açık bir bilgi alışverişinin olmasını 

sağlamak, 

• Potansiyel inovasyonlar hakkında bilgisi olan işletme dışındaki 

gruplarla yakın teması sürdürmek, 

• Yeni fikirler için açık görüşlü olmak, 

• Yeni fikir üretenlere hem psikolojik hem de maddi destek 

vermek, 

• Yeni girişimler için makul seviyede bir risk alımını teşvik 

etmek, 

• Etkili bir değişim uygulamasını desteklemek. 

 

İnovasyonu destekleyen kurum kültürüne sahip çalışma 

alanlarındaki yöneticiler yeni fikirlere açıktır (Hesami ve 

Emamgholizade, 2016: 171). İnovasyon kültürünü destekleyen 

kurumlarda, yaparak ve deneyimleyerek öğrenme imkanları yer bulur 

(Çakmak, 2009: 53). Aynı zamanda inovasyon kültürü sayesinde 

kurumlar hatalarından ders alarak örgütsel öğrenme sağlanır (Seen ve 
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diğ. 2012: 149). Tüm bunlarla kurumlar inovatif ürün ve hizmet 

geliştirmek için hazır bir iklime sahip olurlar.  

Bu bağlamda inovasyon kültürünü benimseyen kurumlarda şu 

özellikler gözlemlenmektedir. 

 

• Kurum içinde yenilikçiliğin, vizyonun, yeni kaynakların 

önemli olduğu, yaratıcılık odaklı çalışmalar sergilenmesi,  

• Kurumsal öğrenmeye değer verilmesi, 

• Katılımcı karar verme sürecinin sağlanması, 

• Yöneticilerin açık görüşlü olması, 

• Liderin vizyonunu rahatça ifade edebilmesi, 

• Risk algısının ve belirsizlikten kaçınmanın düşük olması, 

• Rekabetçi, performans odaklılık, 

• Grup ve takım çalışmasına önem vermek, 

• Müşteri odaklılık ve müşteri memnuniyetine karşı duyarlılık,  

• Başarısızlıktan ders almaktan çekinmemek,  

• Değişim yaratmak ve değişimi desteklemek, 

• Stratejik yönelimi inovasyon odaklı gerçekleştirmek, işletme 

amaçları, hedefleri, misyonu ve vizyonunun inovasyon odaklı, 

• Ödüllendirmenin yaygın olması,  

• Çalışanlara bireysel destek sağlanması, 

• Çalışanların bireysellik ve bağımsızlıklarının desteklenmesi, 

• Hem iç hem de dış iletişime önem verilmesi,  

• Kurumsal güvene önem verilmesidir (Yiğit, 2014: 1-7). 
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5. GERÇEK VE YÖNTEM 

5.1. Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın amacı; küresel insan kaynakları değerlendirme 

becerileri ile ulusalinovasyon göstergeleri arasındaki ilişkinin 

belirlenmesi ve insan kaynakları değerlendirme becerilerinin, ülkelerin 

inovasyon göstergeleri üzerindeki etkisinin incelenmesidir. 

5.2. Araştırmanın Modeli 

Araştırma modeli oluşturulurken stratejik insan kaynakları 

yönetimi ve inovasyon kavramları ile ilgili geniş bir literatür taraması 

yapılmıştır. Bu tarama çerçevesinde araştırma modelini oluşturacak 

değişkenlerden “Ulusal İnovasyon Göstergeleri” modelin bağımlı 

değişkenidir. “Ulusal İnovasyon Göstergeleri” modelde dört boyutu ile 

(çalışma koşulları, yatırımlar, yenilik faaliyetleri, etkiler) yer 

almaktadır. Modelde “Küresel İnsan Kaynakları Değerlendirme 

Becerileri” bağımlı değişkeni açıklayan bağımsız değişken olarak 

görülmektedir. Küresel İnsan Kaynakları Değerlendirme Becerileri, 

modelde dört boyutu ile (kapasite, istihdam, gelişim, bilgi) yer 

almaktadır. Çalışma modeli şekil 5.1’de verilmiştir.  
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Şekil 5.1. Çalışma Modeli 
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5.3. Araştırmanın Evreni 

Araştırmanın evrenini Küresel İnsan Kaynakları raporunda 130 

ülke ve Ulusal İnovasyon Endeksi raporunda ise Avrupa Birliğine üye 

28 ülke, seçilen bağımsız 18 ülke oluşturmaktadır. Bu kapsamda 

çalışmanın örneklemi; Küresel İnsan Kaynakları ve İnovasyon 

Karnesindeki Avrupa Birliği üye ülkeleri filtrelenerek elde edilmiştir. 

5.4. Veri Toplama Aracı 

Araştırmada ölçme aracı olarak 2 rapor kullanılmıştır. Bunlardan 

birincisi Avrupa İnovasyon Endeksi diğeri ise Küresel İnsan 

Kaynakları Raporudur.  

5.4.1. Avrupa İnovasyon Endeksi 

5.4.1.1. Avrupa İnovasyon Endeksinin Amacı ve Kapsamı 

Yenilik, refah demektir. Verimliliği ve ekonomik büyümeyi 

teşvik eder, yeni ve daha iyi işler için fırsatlar yaratır, sosyal 

hareketliliği mümkün kılar ve küresel toplumsal zorluklara cevap 

vermede etkilidir. Derin teknolojik ve toplumsal dönüşüm 

zamanlarında, Avrupa ekonomisinin rekabet gücü ve Avrupa 

vatandaşlarının refahı her zamankinden daha fazla işletmelerimizin 

yenilikçi çözümler geliştirme ve başarılı bir şekilde ticarileştirme 

yeteneklerine bağlıdır. Yenilikçilik verimliliği artırır, şirketin 

üretkenliğini arttırır ve tüketicilere büyük faydalar sağlar. 

İnovasyonun gelişmesini ve çoğalmasını sağlayan bir ekosistem 

oluşturmak, AB'nin, Üye Devletlerinin, bölgelerinin ve belediyelerinin 

ortak bir görevidir. Avrupa İnovasyon Endeksi, üye devletlerin 

performans değerlendirmesine, kilit konulardaki ilerlemeyi izlemesine 
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ve politika önceliklerini belirlemesine yardımcı olur. 2017 raporu, 

inovasyonun doğasını ve nasıl yayıldığını dönüştüren itici güçler olarak 

dijitalleşme ve girişimciliği daha iyi yakalamak için ölçüm çerçevesi 

yenilenmiştir. Ayrıca, çerçeve koşullarını, inovasyon yatırımlarını, 

firmaların inovasyon faaliyetlerini ve bunların etkilerini daha iyi ayırt 

ederek politika yapımında kullanımını geliştirmek için bu çerçeve 

çizilmiştir. 

Rapor, AB’nin yenilikçilik performansı iyileşirken ilerlemenin 

çok yavaş olduğunu ortaya koymaktadır. Küresel rakiplerin birçoğu, 

inovasyon performanslarını çok daha hızlı bir şekilde artırmaktadır ve 

AB içinde performans boşlukları geniş kaldığı gözlenmektedir. Eğitim 

ve araştırmada olduğu kadar genişbant altyapısı ve bilgi teknolojileri 

eğitiminde de iyi ilerleme kaydederken, risk sermayesi yatırımları ve 

yenilik getiren KOBİ sayısı güçlü bir şekilde azalmaktadır. Hayat boyu 

öğrenme hızla değişen bir dünyada vatandaşları güçlendirmek için 

gerekli görülmektedir. 

Özetle, Avrupa hala en iyi fikirleri yeni ve kaliteli işlere 

dönüştürmek için ihtiyaç duyulan pazar yaratan yenilikten yoksundur. 

Yerel, bölgesel, ulusal ve AB düzeyinde, yenilikçi şirketlerin aynı 

şirketler ve yeni kurulan şirketler, doğru becerilere sahip doğru 

çalışanlara, akademik topluluklara, diğer yenilikçi ve iş ortaklarına 

erişebilmelerini sağlamalıdır.  

Avrupa Komisyonu tarafından uygulanan Avrupa İnovasyon 

Endeksi, (European Innovation Scoreboard, EIS), AB üye devletleri ve 

seçilen üçüncü ülkelerin araştırma ve inovasyon performansları ile 

inovasyon sistemlerinin görece güçlü ve zayıf yönlerinin karşılaştırmalı 

bir değerlendirmesini sunar. Ülkelerin, inovasyon performanslarını 
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artırmak için çabalarını yoğunlaştırmaları gereken alanları 

değerlendirmelerine yardımcı olur.  

Yararlanılan tüm veriler üye devletler için tam zamanlı olarak 

incelenmiş ve araştırma sonucu olarak yayımlanmıştır (Avrupa 

İnovasyon Endeksi 2019: 8). İnovasyon göstergelerinin ana çatısı 

Frascati Kılavuzu’nda belirlenmiş ve Birleşmiş Milletler İstatistik 

Bölümü ve Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) aracılığıyla 

sınıflandırmalarda standardizasyona gidilmiştir. Frascati kılavuzunu 

temel alan endekste kullanılan bu değişkenler, 2010 yılı AB İnovasyon 

Endeksi raporunda detaylı bir şekilde açıklanmıştır (Burmaoğlu, 2012: 

7).  

5.4.1.2. Avrupa İnovasyon Endeksinin Boyutları 

Ölçüm çerçevesi, modelde gösterilen 4 ana başlık altında 10 alt 

boyuttan ve 27 temel göstergeden oluşmaktadır (Şekil 5.2). 
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Şekil 5.2. Avrupa İnovasyon Endeksi Ölçüm Çerçevesi (EIS 2017) 

 



123 | STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI DEĞERLENDİRME BECERİLERİ İLE ULUSAL İNOVASYON GÖSTERGELERİ 
ARASINDAKİ İLİŞKİ: AB ÜLKELERİ İLE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI 

 

2017 raporunda politika öncelikleri, ekonomik teori ve veri 

mevcudiyetindeki gelişmeleri takiben, önceki ölçüm çerçevesi 

korunarak geliştirilmiştir. 2017 yılı baskısı için yapılan revizyon, 

Avrupa İnovasyon Endeksi verilerindeki inovasyon boyutlarını gelişen 

politika öncelikleriyle daha iyi uyumlaştırmayı, göstergelerin kalitesini 

ve zamanlamasını iyileştirmeyi, sayısallaştırma ve girişimcilik olarak 

yeni ortaya çıkan olayları daha iyi şekilde tespit etmeyi ve içerebilecek 

bağlamsal verilerle bir bilgi verisi sağlamayı amaçlamaktadır. Bu 

endeks üye devletler ve üyelik sürecindeki seçilen ülkeler arasındaki 

yapısal farklılıkları analiz etmek için kullanılır. 2017 yılı yayımı için, 

sahadaki tanınmış uzmanlarla ve Avrupa Birliği üye devletlerinin 

temsilcileriyle yapılan etkileşimlerden yararlanılmıştır. 

Yeni ölçüm çerçevesi yenilik dostu çevre ile ilgili yeni bir boyut 

da dahil olmak üzere on boyuttan oluşmaktadır. 2016 yılının ekonomik 

etkilere ilişkin boyutu, inovasyonun istihdam ve satış üzerindeki 

etkisini ölçen iki ayrı boyuta bölünerek güncelleştirilmiştir. Üç 

göstergeyi silerek ve beş yeni gösterge de dahil olmak üzere, 

göstergelerin sayısı 2016’da ki toplam sayı olan 25'ten 2017 yılı için 

27'ye yükselmiştir. Ek olarak, altı gösterge için tanımlar revize 

edilmiştir. Başka bir diğer bir değişiklik ise, ülkeler arasında ve zaman 

içindeki karşılaştırmaların 2010 yılından itibaren yapılmaya başlanması 

dolayısıyla Avrupa Birliği performansına göre yapılması ve böylece 

zaman içindeki performans değişikliklerinin daha iyi izlenmesini 

sağlamıştır. 

Japonya’nın tüm göstergelerdeki toplam performansını, Avrupa 

Birliğinin üç katından daha fazla, Güney Korenin ise Avrupa Birliğine 

göre dört kat daha fazla arttırdığı görülmüştür. Avrupa Birliğinin, Çin 
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ile kıyaslandığında hala önde olarak performans öncülüğünü 

sürdürdüğü, ancak Çin’in Avrupa Birliğinden yedi kattan daha hızlı bir 

şekilde gelişmesiyle bu farkın hızla kapandığı anlaşılmıştır. Avrupa 

Birliğinin, Brezilya, Hindistan, Rusya ve Güney Afrika karşısındaki 

performansı da oldukça önemlidir. 

İnovasyon sistemlerine ait performansı 27 göstergede 

kapsamında, ortalama performans değerleriyle ölçülmeye çalışılmıştır. 

Yeni Avrupa İnovasyon Endeksi ölçüm çerçevesi, dört ana 

gösterge türü ile on yenilik boyutu arasında ayrım yapacak şekilde 

hazırlanmış ve toplam 27 farklı göstergeyi ölçececek şekilde 

oluşturulmuştur.  

Araştırmanın çerçeve koşulları, firmanın dışındaki yenilikçilik 

performansının ana itici güç unsurlarını yansıtır ve üç inovasyon 

boyutunu kapsamaktadır. Bu boyutlar; insan kaynakları, cazip araştırma 

sistemleri ve inovasyon dostu ortamdır. 

Yatırımlar boyutu, araştırma ve inovasyona kamu ve özel yatırım 

getirmekte ve iki boyutu kapsamaktadır: finans ve destek ile firma 

yatırımlarıdır. 

İnovasyon faaliyetleri boyutu, kurumlar seviyesindeki inovasyon 

çabalarını üç inovasyon boyutunda toplamaktadır. Bu boyutlar, 

yenilikçiler, bağlantılar ve fikri varlıklardır.  

Etkiler boyutu, kurumların inovasyon faaliyetlerinin etkilerini iki 

inovasyon boyutunda ele almaktadır. Bu boyutlar istihdam etkileri ve 

satış etkileridir.  

Her yıl Avrupa İnovasyon Endeksi (EIS), AB Üye Devletlerinin 

araştırma ve inovasyon performansları ile araştırma ve inovasyon 

sistemlerinin görece güçlü ve zayıf yönlerinin karşılaştırmalı bir 
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değerlendirmesini sunmaktadır. Bu doğrultuda; üye devletlerin ve 

üyelik sürecindeki aday ülkelerin ekonilerin gelişmişlik düzeyine direk 

etki eden  inovasyon performanslarını artırmak için çabalarını 

yoğunlaştırmaları gereken alanları değerlendirmelerine yardımcı 

olmaktadır. 

Araştırmaya toplam 46 ülke dahil edilmiştir (EIS 2019) (Çizelge 

5.1.) 

Çizelge 5.1. Avrupa İnovasyon Endeksi (EIS 2017) 

AT Avusturya IT İtalya 

AU Avusturalya JP Japonya 

BE Belçika KR Güney Kore 

BG Bulgaristan LT Litvanya 

BR Brezilya LU Lüksemburg 

CA Kanada LV Letonya 

CH İsviçre MK Kuzey Makedonya 

CN Çin MT Malta 

CY Kıbrıs NL Hollanda 

CZ Çekya NO Norveç 

DE Almanya PL Polonya 

DK Danimarka PT Portekiz 

EL Yunanistan RO Romanya 

EE Estonya RS Sırbistan 

ES İspanya RU Rusya 

FI Finlandiya SA Güney Afrika 

FR Fransa SE İsveç 

HR Hırvatistan SI Slovenya 

HU Macaristan SK Slovakya 

IE İrlanda TR Türkiye 

IL İsrail UA Ukrayna 

IN Hindistan UK Birleşik Krallık 

IS İzlanda US Birleşik Devletler 

 

Avrupa İnovasyon Endeksi 2017 yılı raporuna göre hızla büyüyen 

inovatif sektörlerdeki istihdam verileri şekil 5.3’de gösterilmektedir. 
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Şekil 5.3. Hızla büyüyen yenilikçi sektörlerde istihdam (EIS 2017) 
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5.4.1.3. Avrupa İnovasyon Endeksinde Ülkelerin 

Değerlendirilmesi 

Yıllık olarak yapılan araştıma sonuçlarına göre yayınlanan 

Avrupa İnovasyon Endeksi (EIS), AB Üye Devletlerin ve araştırmaya 

dahil edilen ülkelerin araştırma ve inovasyon performansları ile 

araştırma ve inovasyon sistemlerinin görece güçlü ve zayıf yönlerinin 

karşılaştırmalı bir değerlendirmesini sunmaktadır. Avrupa Birliğine üye 

devletlerin, gelecekteki inovasyon performanslarını artırmak için 

çabalarını yoğunlaştırmaları gereken alanları değerlendirmelerine 

yardımcı olmaktadır (Şekil 5.4). 

 

Şekil 5.4. 2017 Yılı Avrupa İnovasyon Endeksi Veri Kullanılabilirliği Dağılımı (EIS 

2017) 

2017 yılı Avrupa İnovasyon Endeksine göre Yurtdışından lisans 

ve patent geliri dağılımı şekil 5.5.’te gösterilmiştir. 
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Şekil 5.5. 2017 Yılı Avrupa İnovasyon Endeksi Yurtdışından Lisans ve Patent 

Gelirleri (EIS 2017) 

5.4.2. Küresel İnsan Kaynakları Raporu 

5.4.2.1. Küresel İnsan Kaynakları Raporunun Amacı ve 

Kapsamı 

Küresel İnsan Kaynakları Raporunda belirtildiği üzere dünya 

geniş bir yetenek çeşitliliğine ve zenginliğine sahiptir (Küresel İnsan 

Kaynakları Raporu, 2017: 7). Sahip olunan yetkinlikler ve yaratıcılık 
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becerisi insanlara sadece zamanının en büyük zorluklarını ele almayı 

değil, aynı zamanda daha eleştirel düşünmeyi, daha kapsayıcı ve insan 

odaklı bir gelecek inşa etmeyi sağlamaktadır (Küresel İnsan Kaynakları 

Raporu, 2017: 7). 

Bununla birlikte, çoğu zaman potansiyel yetenekler, eşitsizlik ya 

da yüksek vasıflı işgücüne gösterilen imtiyazlarla karşı karşıya 

kalmaktadır. Raporda belirtilen daha düşük vasıflı çalışanlara yapılan 

yatırım düzeyinin sürdürülebilir ve kapsayıcı bir büyümeyi 

sağlayabileceği görüşü gerçekçi değildir ve modası geçmiş bir 

yöntemdir. (Küresel İnsan Kaynakları Raporu, 2017:7). 

Küresel İnsan Kaynakları Raporu (2017), liderlerin geleceğin 

işgücünü inşa etmeleri için yeni bir kriter sunmaktadır. Dördüncü 

sanayi devrimiyle birlikte tüm insanlar, yeteneklerini geliştirmek ve 

potansiyellerini ortaya çıkartmak için eşit fırsat hakkına sahiptir.  

Dördüncü sanayi devrimi bağlamında bireyler potansiyellerini ortaya 

çıkartmak için daha derin yatırımlara ihtiyaç duyarken, karşı karşıya 

kalınan en önemli zorluklardan bazıları siyasi, toplumsal, ekonomik ve 

ahlaki sorunlardır.  

Dünya Ekonomik Forumunun Sistem Girişimi, liderlere, eğitim 

sistemlerinin geleceğini şekillendirmeye yönelik çalışmalar 

yapabilecekleri gibi aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitsizliğine 

yönelik iyileştirmeler ve iş imkanları ile ilgili zorluklarla başa 

çıkabilmeleri için iş birliği yapabileceleri bir platform sunmaktadır. 

Sistem Girişimi geleceğin ihtiyaçlarına uygun eğitimin gelişimini, 

işgücü piyasalarındaki değişimler için daha iyi hazırlanmış bir 

işgücünü, iş yaratma fırsatlarını ve kazanımları ile fırsatların cinsiyete, 
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yaşa bakılmaksızın eşit olarak paylaşılmasını sağlayan yapıları teşvik 

etmektedir. 

Rapor liderlere ve topluma en güncel yeni bilgileri paylaşır ve 

daha bilinçli kararlar almalarına yardım etmektedir. Liderlerin fikir 

birliği oluşturması ve fikirlerini paylaşması için oluşturulan bu özel bir 

platform; iş birliği ve ortak akılla bir eylemde bulunmak için 

çalışmaktadır (Küresel İnsan Kaynakları Raporu, 2017:7). 

2017 Raporu ülkeler için yeni ve iddialı bir kriter sunmaktadır. 

Bununla beraber eğitim, toplumsal cinsiyet ve iş sistemi girişimi 

tarafından sunulan platform; iş dünyası, hükümet ve diğer paydaşlar 

tarafından birleşik liderlik için bir katalizör görevi görmektedir. Bu 

sistemin olumlu bir şekilde geleceği şekillendirip, insan potansiyeli ve 

ilerleme için yeni bir verimli dönemin kilidini açmaya yardımcı olacağı 

değerlendirilmektedir.  

Ülkelerin sahip olduğu insan kaynağı, büyüme, gelişme ve 

rekabetçilik için kilit bir faktördür. Bu bağlantı bireysel ve ulusal 

düzeyde birden fazla yoldan geçmektedir. Öğrenme ve çalışma, geçim 

kaynakları, ait olduğu topluma katkıda bulunma fırsatı ve sıklıkla 

anlam ve kimlik sağlamaktadır. Çalışanların yetkinlikleri, kurumlarda 

üretkenliği arttırmakta ve yeniliği desteklemektedir. Ulusal düzeyde, 

eğitim ve istihdamdaki fırsat eşitliği ekonomik kalkınmaya, sosyal ve 

politik sonuçlara olumlu katkıda bulunmaktadır. 

Raporda yer alan Küresel İnsan Kaynağı Endeksi, bir ülkenin 

insan kaynağının (mevcut ve beklenen) nüfusu boyunca bütünsel bir 

değerlendirmesini sunmayı amaçlamaktadır. Bölgeler, nesiller ve gelir 

grupları arasında etkili karşılaştırmalar yapılmasını sağlamaktadır. 

Sıralamanın arkasındaki metodoloji, ülkelerin sahip olduğu potansiyeli 
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diğerler ülkelere kıyasla kendi performanslarına göre gelişimlerini takip 

etme olanağı vermeyi amaçlamaktadır. 

“İnsan kaynağı” ile bireylerin küresel ekonomik sistemde değer 

yaratmalarını sağlayan bilgi ve becerilerine atıf yapılmaktadır. Bu 

noktada, raporun temel kavramları belirlenmesi ve politika 

uygulayıcılarına ve iş liderlerine pratik bir araç sağlaması için özel 

olarak seçilmiştir. 

Raporda aktarıldığı üzere insan kaynağı kavramının birkaç farklı 

yönü bulunmaktadır. İlk olarak, Küresel İnsan Kaynakları Raporu, ilgili 

becerileri, sabit olan ve doğuştan gelen yetenekler olarak değil, zaman 

içinde geliştirdikleri dinamik bir varlık olarak görür. Bu, bireylerin 

gerekli beceriler kapsamındaki insan kaynağını, optimal olarak yatırım 

yaparlarsa, çalışma hayatına erken başlarlarsa ve sürekli 

geliştirilmiyorlarsa değer kaybı yaşayabilecekleri anlamına 

gelmektedir.  

Örgün eğitim, insanların kapasitesini artırmakta olup ve aynı 

zamanda çalışma yoluyla becerilerini geliştirirken ve yeni beceriler 

edinirken, bireylerin oluşturduğu insan kaynağı daha da gelişir. Bu 

nedenle, herkes için en üst düzeyde fırsat sunmak, eğitim ve beceriler 

edinmek için yaşam boyu erişim imkânı ve istihdam yoluyla becerilerin 

dağıtılması gerekmektedir. 

Raporda yansıtılan insan kaynağı anlayışı ve endeksin puanlama 

kriterleri “ucuz emek” veya “en iyi ve en parlak seçimine” 

dayanmamaktadır. “Yetenek için”, ülkelerin uzun vadeli bakış açısıyla 

hareket etmeleri gerekmektedir. Ülkelerin sahip oldukları insan 

sermayesi potansiyellerini optimize edebilmeleri ancak ülke 

ekonomisinde maksimum sayıda bireyin yetenekleri doğrultusunda 
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uygun ve kaliteli işlerde istihdam edilmelerinin sağlanmasıyla 

mümkündür. Bunun için çeşitli ve esnek yetenek havuzları ile beceri 

ekosistemleri oluşturulması amaçlanmaktadır. 

Özellikle günümüzün gelişmekte olan ekonomileri sınıfında yer 

alan çok fazla ülkede hala sadece “ucuz emeğe” dayanan ekonomik 

değer yaratma yolları izlenmektedir. Bu bağlamda endeks çerçevesinde, 

sadece mevcut insan kaynağının azami dağıtımını en üst düzeye 

çıkarmaya odaklanarak beceri çeşitlendirme ve daha ileri teknik bilgi 

birikimi ile ilgilidir. Dördüncü sanayi devriminin getirdiği teknolojik 

değişimler, bu tür ekonomik gelişme yollarını tüm varsayımların 

ötesinde oluşturma konusunda gerçek bir fırsat yaratmaktadır. Gelişmiş 

ekonomilerdeki artan sayıda ekonomik değer yaratan kurum sayısı 

yüksek oranda uzmanlık gerektiren bilgiye dayanmaktadır. Ancak bu 

eğilimleri yönlendiren işler ve sektörler, işgücünün artan bir payını 

önemsiz hale getirme riskini taşımaktadır. 

Yukarıda belirtilen bağlamda, katma değerli insan kaynağı ancak 

yaratıcılığın içsel değerine önem veren, yüksek bilgi sahibi, 

yeteneklerini ve becerilerini geliştirmiş, çeşitliliği ve kapsayıcılığı 

bulunan yani insan odaklılı bir ekonomide sağlanabilir. Uzun vadede, 

dünyanın geçirdiği teknolojik ve sosyal değişimler, çalışma ve 

kazanımların geçmişte olduğu kadar yakından birbirleriyle bağlı 

olmadığı bir dünyaya yol açmıştır.   

İnsan sermayesi yalnızca toplumun üretkenliği için değil, aynı 

zamanda politik, sosyal ve sivil kurumlarının işleyişi için de kritik 

öneme sahiptir. Bu sebeple mevcut durumunu ve kapasitesini anlamak 

toplumdaki çok çeşitli paydaşlar için değerlidir. Bahse konu bu rapor 

ile, ülkelerin odaklanacakları ve yatırım için belirlenecek kritik alanları 
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tespit etmede ülke hükümetlerini, işletmeleri, eğitim kurumlarını ve 

sivil toplum kuruluşlarını desteklemek amaçlanmıştır. Bu varlıkların 

tümünün birincil amacı insan sermayesi gelişiminde pay sahibi olacak 

şekilde işlerini güçlendirmek, topluluklarını güçlendirmek ya da 

büyümenin ve refahın sağladığı katkıyı daha iyi şekilde elde 

edebilmenin yanı sıra paylaşabilecek bir nüfus yaratmak olmalıdır.  

Bu doğrultuda rapor aynı zamanda sektörler arasında kamu-özel 

iş birliğini geliştirmeyi, nihayetinde istihdam, beceriler ve insan 

sermayesi konusundaki tartışmayı yeniden şekillendirmeyi 

hedeflemektedir. Günümüz insanlarının becerilerinde ve 

kapasitelerinde yer alan insan sermayesi potansiyelinden tam anlamıyla 

yararlanmak ancak, iş birliği fırsatlarına yönelik sorun ve zorluklara 

odaklanıp bu sorunların çözülmesiyle elde edilebileceği 

değerlendirilmektedir. 

Raporda yer alan göstergelerin seçim yöntemine, verilerin 

değerlendirilme kriterlerine ve kullanılan ölçeğin temelini oluşturan 

dört ana unsur gözden geçirilmiştir.  Bu unsurlar raporda ayrıntılı bir 

şekilde açıklanmaktadır.  

5.4.2.2. Küresel İnsan Kaynakları Raporunun Boyutları 

Endeksin oluşturulmasında kullanılan kavramların göstergeleri ve 

yapım teknikleri ile nasıl oluşturulduğu detaylı bir şekilde bu bölümde 

açıklanmaya çalışılmıştır. Dünya Ekonomik Forum tarafından 

uygulanan Küresel İnsan Kaynakları Raporu (The Human Capital 

Report, GHCR) 130 ülkeyi, bir ülkenin mevcut insan sermayesi 

potansiyel profilini tespit etmek için, insan sermayesini ne kadar iyi 
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geliştirdiklerini dört tematik boyutta, 0 (en kötü) ile 100 (en iyi) 

arasında derecelendirmektedir. Bu boyutlar şekil 5.6. ’te gösterilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.6. Küresel İnsan Kaynaklarının Bileşenleri 

Kapasite; daha eğitimli bir nüfus, yeni teknolojilere adapte 

olmak, inovasyon yapmak ve küresel düzeyde rekabet etmek için daha 

iyi hazırlanmaktadır. Kapasite alt ekinde, işgücündeki yaş gruplarına 

göre ayrılmış dört yaygın resmi eğitim başarısı ölçütü bulunmaktadır. 

Bunlar sırasıyla, en azından ilk, orta veya üçüncül eğitim almış nüfusun 

yüzdesini ve temel bir okuryazarlık ve aritmetik seviyesine sahip 

nüfusun oranını yakalar. 
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İstihdam; örgün öğrenmenin ötesinde, insan sermayesi işyerinde 

yaparak öğrenme, zımni bilgi, meslektaşlarla alışveriş yapma ve resmi 

iş başında öğrenme yoluyla geliştirilir. Dağıtım alt ekinde, işgücüne kaç 

kişinin aktif olarak katılabildiğinin yanı sıra, nüfusun belirli 

kesimlerinin (kadınlar, gençler ve yaşlı insanlar, özellikle işgücü 

piyasasına verimsiz bir şekilde girmeye eğilimli olanlar) ne kadar 

başarılı bir şekilde katkıda bulunabileceği ölçülmektedir. Hem aktif 

olarak çalışanlar hem de aktif olarak iş arayanlar dahil, bir ülkenin 

işgücüne katılım oranı, işgücü piyasasına katılan kişilerin payının en 

büyük ölçüsüdür. İşsizlik oranları, şu anda işsiz olan ama çalışmak 

isteyen bu grubun alt kümesini yakalamaktadır. İşsizlik oranı, şu anda 

çalışanların daha fazla çalışmaya istekli ve müsait olanların oranıdır. 

Dünyadaki çoğu işgücü piyasasında kritik bir zayıflık olmaya devam 

etmesi nedeniyle, ekonomik katılımdaki cinsiyet farkının bir ölçüsü de 

dahil edilmiştir. 

Gelişim boyutu, yeni nesil işgücünün örgün eğitimi ve mevcut 

işgücünün yetkinliklerinin arttırılması adına zaman zaman eğitimlere 

katılmasıyla ilgilidir. Bugünün çocukları ve gençleri için eğitime erişim 

(gelecekteki işgücü) ilkokul için net düzeltilmiş kayıt oranları ve 

ortaokul için net kayıt oranları ve aynı zamanda brüt üçüncül kayıt 

oranları ve ortaöğretimdeki eğitim cinsiyet farkının bir ölçüsü 

kullanılarak yakalanmaktadır. 15 ve 15–24 yaş grupları için kayıt 

seviyesi. Ortaöğretimi tamamlamış genç yetişkinler, yüksek öğrenim 

çalışmaları, daha ileri mesleki beceriler edinme veya işgücü piyasasına 

girme arasında bir tercihle karşı karşıya kaldıklarından, Endeks, 

mesleki eğitim programlarına kaydolma ölçütünü, endeks açısından bu 

üç seçenek arasında bir değerlendirme yapmadan içermektedir.  
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Endeks ayrıca, ilköğretimin kalitesi ve bir bütün olarak eğitim 

sisteminin bir ülkenin iş dünyası tarafından değerlendirildiği gibi 

rekabetçi bir ekonominin ihtiyaçlarını ne kadar iyi karşıladığına dair iki 

nitel göstergeyi içermektedir. Endeks, bir ülkenin yeni mezunlarının 

beceri çeşitliliğinin bir ülke için mevcut olan uzmanlık alanı için bir 

vekil olarak değerlendirilmesini içermektedir. Son olarak, yetişkin 

işgücü arasında yaşam boyu öğrenmeye ilişkin sonuçlar, Dünya'dan 

toplanan resmi personel eğitimi ölçüsü ile toplanmaktadır.  

Bilgi boyutu, işte kullanılan uzmanlık becerilerinin kapsam 

genişliği ve bilgi derinliği ile ilgilidir. Ekonomik karmaşıklık, bir 

ülkenin “üretken bilgisinin” gelişmişlik derecesinin, ihracat ürünlerinin 

kalitesinde ampirik olarak gözlemlenebileceğinin bir ölçüsüdür. Buna 

ek olarak, endeks yüksek ve orta vasıflı fırsatların mevcut seviyedeki 

mevcudiyetini ve buna paralel olarak, işverenin boşluk doldurma 

kolaylığı veya zorluğuna ilişkin algılarını da ölçmektedir. 

Şekil 5.7.’te Küresel insan kaynakları sermayesi raporuna göre 

bölgesel bazda gelişimde açıklık oranları gösterilmektedir. 
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Şekil 5.7. 2017 Küresel İnsan Kaynakları Raporu Bölgesel bazda gelişimde açıklık 

oranları 

Şekil 5.8. ’te 2017 yılına ait Küresel İnsan Kaynakları raporu alt 

boyutlarının yaş gruplarında dağılımı ayrıntılı bir şekilde 

gösterilmektedir. 
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Şekil 5.8. 2017 Küresel İnsan Kaynakları Raporu Alt Boyutlarının Yaş Gruplarında 

Dağılımı 
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Bununla beraber dört boyutun alt boyutlarıyla birlikte tüm 

raporun ölçüm çerçevesi şekil 5.9.’da gösterilmektedir. 

  

Şekil 5.9. Küresel İnsan Kaynakları Raporu Ölçüm Çerçevesi (GHCR 2019) 
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5.4.2.3. Küresel İnsan Kaynakları Raporunda Ülkelerin 

Değerlendirilmesi 

Küresel İnsan Kaynakları Raporu, ülkeleri girdilerden veya 

araçlardan ziyade çıktılara göre değerlendirir. Amaç, bir ülkenin 

mevcut insan kaynağının, gelecekteki insan kaynağının oluşturulmasına 

yönelik mevcut yatırımların ve işgücü piyasasındaki bireylerin 

meydana getirdiği sonuçları görüntülenmesini sağlamaktır. 

İdeal Uzaklık; raporda ülkelerin “ideal mesafeye” uzaklığını 

ölçen veya insan kaynağı optimizasyonundaki açığı ölçen aynı 

standarda sahiptir. Bu puana ulaşmak için endeks, her göstergeyi 

“ideal” i ifade eden anlamlı bir maksimum değerle ilişkilendirerek 

incelemektedir. Her göstergenin puanı, ülkenin ölçülen belirli boyut 

için “ideal olan mesafeye” bir fonksiyonudur. Ülkelerin performansının 

mutlak bir ölçüsünü oluşturarak, Global İnsan Sermayesi Endeksi, 

yıldan yıla hem ülke içi hem de ülke içi karşılaştırmalara izin 

vermektedir. 

Dinamik bir kavram olarak insan sermayesi ifadesinde; “insan 

sermayesi” ile bireyleri değil, küresel ekonomik sistemde değer 

yaratmalarını sağlayan sahip oldukları bilgi ve becerileri işaret 

edilmektedir. Bu ifade hem bireylerin tarafında hem de insanların 

yaşamları boyunca kamu ve özel paydaşların yatırım yapmasını 

gerektirmektedir. Böylece endeks insan sermayesini sabit bir 

kavramdan ziyade dinamik olarak ele almaktadır. İnsan sermayesinin 

yalnızca örgün eğitim ve becerilerle tanımlanmadığını, zamanla 

arttırılabileceğini, kullanım yoluyla büyüyerek ve kullanım yetersizliği 

ile amortismana tabi tutulduğunu kabul etmektedir. 
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Demografi sayımı; mümkün ve güvenilir olduğunda, endeks 

nesiller bazında yaş gruplarına ayırmayı hedeflemekte ve göstergeleri 

beş ayrı yaş grubuna göre ayırmaktadır. Yaş grupları arasındaki bu 

görüş daha hedefli politika müdahalelerine ve insan kaynakları 

planlamasına izin vermektedir. 

5.4.3. Avrupa İnovasyon Endeksi ve Küresel İnsan 

Kaynakları Raporu Arasındaki İlişkisel Tablolar 

Bu bölümde araştırmanın konusu bağlamında, Avrupa İnovasyon 

Endeksi ve Küresel İnsan Kaynakları Raporu kapsamında birbirleri 

arasında ilişki bulunan tablolara yer verilecektir. 
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Şekil 5.10.‘da, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ve Türkiye’nin 

Avrupa İnovasyon Endeksi sonuçlarına göre ölçeksel büyüklüklerinin 

harita üzerinde konumlandırılmalarına yer verilmiştir. 

 

Şekil 5.10. 2017 AB Ülkeleri ve TR, Avrupa İnovasyon Endeksi Skorları Haritası 
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Şekil 5.11.’de, Avrup Birliği üyesi ülkelerin ve Türkiye’nin 

Küresel İnsan Kaynakları Raporu sonuçlarına göre ölçeksel 

büyüklüklerinin harita üzerinde konumlandırılmalarına yer verilmiştir. 

 

Şekil 5.11. 2017 AB Ülkeleri ve TR Küresel İnsan Kaynakları Raporu Skorları 

Haritası 
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Şekil 5.12.’de, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Türkiye’nin, 

Avrupa İnovasyon Endeksi sonuçlarına göre sıralaması görülmektedir. 

 

Şekil 5.12. 2017 AB Ülkeleri ve TR, Avrupa İnovasyon Endeksi Sırlaması 
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Şekil 5.13.’de Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Türkiye’nin 

Küresel İnsan Kaynakları Raporu sonuçlarına göre sıralaması 

görülmektedir. 

 

Şekil 5.13. 2017 AB Ülkeleri ve TR Küresel İnsan Kaynakları Raporu Sıralaması 
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Şekil 5.14.’de Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Türkiye’nin, 

Avrupa İnovasyon Endeksi ve Küresel İnsan Kaynakları Raporu 

sonuçlarına göre sıralamaları karşılaştırılmıştır. 

 

Şekil 5.14. 2017 AB Ülkeleri ve TR, Avrupa İnovasyon Endeksi Skoru ve Küresel 

İnsan Kaynakları Raporu Skoru Karşılaştırması 

Şekil 5.15.’de Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Türkiye’nin, 

Avrupa İnovasyon Endeksi sonuçlarına göre son 5 yıllık sıralama 

bilgilerine yer verilmiştir. 
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Şekil 5.15. AB Ülkeleri ve TR 5 yıllık Avrupa İnovasyon Endeksi Skorları 

Karşılaştırması 

Şekil 5.16.’da Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve Türkiye’nin 

Küresel İnsan Kaynakları Raporu sonuçlarına göre son 3 yıllık sıralama 

bilgilerine yer verilmiştir. 
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Şekil 5.16. AB Ülkeleri ve TR 3 yıllık Küresel İnsan Kaynakları Raporu Skorları 

Karşılaştırması 
 

Şekil 5.17.’de Türkiye’nin, son 5 yıllık Avrupa İnovasyon 

Endeksi sonuçlarına ait sıralama bilgilerine yer verilmiştir. 
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Şekil 5.17. TR 5 yıllık Avrupa İnovasyon Endeksi Skorları Karşılaştırması 



 

Dr. Engin ÇAKICI | 150 

 

Şekil 5.18.’de Türkiye’nin son 3 yıllık Küresel İnsan Kaynakları 

sonuçlarına ait sıralama bilgilerine yer verilmiştir. 

Şekil 5.18. TR 3 yıllık Küresel İnsan Kaynakları Raporu Skorları Karşılaştırması 
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Şekil 5.19.’da 2017 yılı İnovasyon Endeksi sonuçlarına göre en 

yüksek skora sahip ilk 5 ülke ve Türkiye’nin karşılaştırılmasına yer 

verilmiştir. 

 

Şekil 5.19. 2017 Avrupa İnovasyon Endeksi Skorları İlk 5 ülke ve TR Karşılaştırması 
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2017 Avrupa inovasyon endeksi sıralamasına göre en yüksek 

skorlara sahip ilk 5 ülke ve Türkiye’nin kültürel özellikleri 

Hofstede’nin (1981), ulus kültürü araştırmasında şu şekilde 

aktarılmaktadır; 

 

• Güç mesafesi faktöründe; İsveç, Danimarka, Finlandiya, 

Hollanda, Lüksemburg’un Türkiye’ye göre düşük güç 

mesafesine sahip olduğu görülmektedir. Güç mesafesinin 

düşük olduğu uluslarda ve kurumlarda çalışanlar arasındaki 

eşitsizlik daha az olduğundan inovasyon kültürünü destekleyen 

bir çevreye sahip oldukları yorumlanabilir. 

• Bireyselcilik faktöründe; İsveç, Danimarka, Finlandiya, 

Hollanda, Lüksemburg’un Türkiye’ye göre bireyselciliğe daha 

yatkın oldukları görülmektedir. Bireyselciliğin yüksek olduğu 

uluslarda ve kurumlarda işveren ve çalışan ilişkisi karşılıklı 

avantaja dayalı bir sözleşme olup işe alım ve terfi kararlarının 

sadece liyakate dayanması beklenmektedir. Bu durumda 

çalışanların kuruma inovatif fikirlerle katma değer sağlaması 

mümkün olabilir. 

• Erillik ve dişillik faktörüne göre; İsveç, Danimarka, 

Finlandiya, Hollanda ülkeleri çok açık düzeyde dişil iken, 

Türkiye ve Lüksemburg ise erilliğe yakın ancak dişil ülkeler 

olarak sıralanmaktadır. Bu uluslarda ve kurumlarda 

çalışanların başarıya öncelikli olarak önem verdiğini ancak 

başkalarını da düşünmenin ve ortak akılla karar vermenin 

öneminin yüksek olduğu ifade edilmektedir. 
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• Belirsizlikten kaçınma faktörüne göre; özellikle İsveç’te 

inovasyon tehdit edici görülmemektedir. Bireyler belirsiz 

durumlar karşısında daha az kaygı yaşarken diğer ülkelerde 

kaygı düzeyinin arttığı görülmekte ve prosedür, politika, 

kurallara daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. 

• Uzun dönemli oryantasyon faktörüne göre; Türkiye değişim ve 

yenilik karşısında gelenekselliğini koruma eğiliminde olmakla 

beraber net bir ifade söz konusu olmamaktadır. Bununla 

beraber inovsayon düzeyi yüksek ülkelerin geleneklerini 

değişen koşullara adapte etme becerisinin de yüksek olduğu 

görülmektedir. Bu ulus ve kurumlarda çalışanların daha 

pragmatik yaklaşımları benimsediği ve inovatif sonuçlar 

sağladığı ifade edilebilir. 

• Hoşgörü faktörüne göre; İsveç, Danimarka, Finlandiya, 

Hollanda ülkelerinin daha zayıf bir kontrol sergilediği, yani 

yüksek hoşgörülü uluslar olduğu ifade edilmiştir. Bu sebeple 

inovatif kurumlarda çalışanların farklı fikirler sunmaktan 

çekinmediği çünkü diğerleri tarafından fikirlerinin dinlenmeye 

değer olduğunu bildikleri bir ortam yaratılır. Türkiye’nin ise 

bu tabloya göre sahip olduğu puanla herhangi bir 

sınıflandırmaya dahil edilemediği ifade edilmiştir.  

 

Şekil 5.20.’de 2017 Avrupa İnovasyon Endeksi Skorları İlk 5 

ülke ve Türkiye’nin ulus kültürü özellikleri karşılaştırılmasına yer 

verilmiştir (Hofstede, 1981). 
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Şekil 5.20. 2017 Avrupa İnovasyon Endeksi Skorları İlk 5 ülke ve TR, Ulus Kültürü 

Özellikleri Karşılaştırması 
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Şekil 5.21.’de 2017 yılı Küresel İnsan Kaynakları Raporu 

sonuçlarına göre en yüksek skorlara sahip ilk 5 ülke ve Türkiye’nin 

karşılaştırılmasına yer verilmiştir. 

 

Şekil 5.21. 2017 Küresel İnsan Kaynakları Raporu Skorları İlk 5 ülke ve TR 

Karşılaştırma 
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Şekil 5.22.’de 2017 yılı Avrupa İnovasyon Endeksi sonuçlarına 

göre Türkiye’ye en yakın 5 ülkeye ait skorların karşılaştırılmasına yer 

verilmiştir. 

 

Şekil 5.22. 2017 Yılı Avrupa İnovasyon Endeksi Skorları TR’nin Yeri 
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Şekil 5.23’de 2017 yılı Küresel İnsan Kaynakları Raporu 

sonuçlarına göre Türkiye’ye en yakın 5 ülkeye ait skorların 

karşılaştırılmasına yer verilmiştir. 

 

 

Şekil 5.23. 2017 Yılı Küresel İnsan Kaynakları Raporu Skorları TR’nin Yeri 
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5.5. Araştırmanın Yöntemi 

Veri toplama araçlarına internet yolu ile ulaşılmıştır. Dünya 

Ekonomi Forum’u tarafından uygulanan Küresel İnsan Kaynakları 

Raporu ve Avrupa Komisyonu tarafından uygulanan Avrupa İnovasyon 

Endeksinin son 5 yıllık raporları incelenmiştir. Bağımsız değişkenin 

(küresel insan kaynakları değerlendirme becerileri), bağımlı değişken 

(ulusal inovasyon endeksi) üzerindeki etkisi regresyon analizleri ile 

incelenmiştir. Bağımsız değişken (küresel insan kaynakları 

değerlendirme becerileri), bağımlı değişken (ulusal inovasyon endeksi) 

arasındaki ilişki korelasyon analizleri ile incelenmiştir. 

5.6. Araştırmanın Hipotezi 

Araştırma sorusu 1: İnsan Kaynakları değerlendirme becerileri 

ile inovasyon göstergeleri arasında ilişki var mıdır? 

Araştırma sorusu 2: İnovasyonu arttırıcı İnsan kaynaklarını 

değerlendirme becerileri değişkenleri nelerdir? 

Araştırma Hipotezi 1: İnsan Kaynakları değerlendirme 

becerileri ile inovasyon göstergeleri arasında ilişki vardır. 

Araştırma Hipotezi 2: İnsan kaynağı sermayesinin kapasitesine 

yatırım yapan ülkelerde inovasyon başarısı yüksektir.  

Araştırma Hipotezi 3: İnsan kaynağı sermayesinin gelişimine 

yatırım yapan ülkelerde inovasyon başarısı yüksektir. 

Araştırma Hipotezi 4: İnsan kaynağı sermayesinin bilgisine 

yatırım yapan ülkelerde inovasyon başarısı yüksektir. 

Araştırma Hipotezi 5: İnsan kaynağı sermayesinin istihdamına 

yatırım yapan ülkelerde inovasyon başarısı yüksektir. 
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6. BULGULAR 

6.1. İnsan Kaynakları Değerlendirme Becerileri İle İnovasyon 

Göstergeleri Arasındaki İlişki 

Hipotez 

İnsan Kaynakları değerlendirme becerileri ile inovasyon 

göstergeleri arasındaki ilişkiyi görmek amacıyla korelasyon analizi 

uygulanmıştır. Analiz sonucu, insan kaynakları değerlendirme 

becerileri ile inovasyon göstergeleri arasındaki ilişkide korelasyonun 

.734, (p<.01) olarak bulunması anlamlı bir ilişki olduğunu şekil 6.1.’de 

göstermektedir. Bu duruma göre 1 numaralı hipotez kabul edilmiştir. 

 

Şekil 6.1.  Hipotez 1 Analiz Sonucu 

6.2. İnsan Kaynaklarını Değerlendirme Becerilerinden 

Kapasitenin İnovasyon Üzerindeki Etkisi 

Hipotez 

İnsan kaynağı sermayesinin alt boyutlarından biri olan 

kapasitenin, inovasyon göstergeleri üzerindeki etkisini görmek 

amacıyla regresyon analizi uygulanmıştır. Analiz sonucu, insan 

kaynakları değerlendirme becerilerinden kapasitenin, inovasyon 
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göstergeleri üzerindeki etkisinin .421, (p>.0,05) olarak bulunması, 

inovasyonu pozitif yönde ve anlamlı bir şekilde arttırmadığını şekil 

6.2’de göstermektedir. Bu duruma göre 2 numaralı hipotez 

reddedilmiştir. 

 

Şekil 6.2. Hipotez 2 Analiz Sonucu 
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6.3. İnsan Kaynaklarını Değerlendirme Becerilerinden 

Gelişimin İnovasyon Üzerindeki Etkisi 

Hipotez 

İnsan kaynağı sermayesinin alt boyutlarından biri olan gelişimin, 

inovasyon göstergeleri üzerindeki etkisini görmek amacıyla regresyon 

analizi uygulanmıştır. Analiz sonucu, insan kaynakları değerlendirme 

becerilerinden gelişimin, inovasyon göstergeleri üzerindeki etkisinin 

.015, (p<.0,05) olarak bulunması, inovasyonu pozitif yönde ve anlamlı 

bir şekilde arttırdığı şekil 6.3’te göstermektedir. Bu duruma göre 3 

numaralı hipotez kabul edilmiştir. 

 

Şekil 6.3. Hipotez 3 Analiz Sonucu 
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6.4. İnsan Kaynaklarını Değerlendirme Becerilerinden 

Bilginin İnovasyon Üzerindeki Etkisi 

Hipotez 

İnsan kaynağı sermayesinin alt boyutlarından biri olan bilginin, 

inovasyon göstergeleri üzerindeki etkisini görmek amacıyla regresyon 

analizi uygulanmıştır. Analiz sonucu, insan kaynakları değerlendirme 

becerilerinden bilginin, inovasyon göstergeleri üzerindeki etkisinin 

.003, (p<0,05) olarak bulunması, inovasyonu pozitif yönde ve anlamlı 

bir şekilde arttırdığı Şekil 6.4’te göstermektedir. Bu duruma göre 4 

numaralı hipotez kabul edilmiştir.  

 

Şekil 6.4. Hipotez 4 Analiz Sonucu 
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6.5. İnsan Kaynaklarını Değerlendirme Becerilerinden 

İstihdamın İnovasyon Üzerindeki Etkisi 

Hipotez 

İnsan kaynağı sermayesinin alt boyutlarından biri olan 

istihdamın, inovasyon göstergeleri üzerindeki etkisini görmek amacıyla 

regresyon analizi uygulanmıştır. Analiz sonucu, insan kaynakları 

değerlendirme becerilerinden istihdamın, inovasyon göstergeleri 

üzerindeki etkisinin .032, (p<0,05) olarak bulunması, inovasyonu 

pozitif yönde ve anlamlı bir şekilde arttırdığı Şekil 6.5’te 

göstermektedir. Bu duruma göre 5 numaralı hipotez kabul edilmiştir. 

 

 

Şekil 6.5. Hipotez 5 Analiz Sonucu
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7. TARTIŞMA 

Günümüz küreselleşen dünyasında tüm işletmelerin tek amacı 

bulunmaktadır. Bu amaç; uzun süreli hayatta kalma başarısı 

göstermektir. Tüm dünyayı küresel ölçekte saran globalleşme trendi 

kurumları hem kendi ülkeleri hem de küresel rekabetle yüzyüze 

getirmiştir. Yıkıcı ve geri dönülmez etkiler bırakan bu amansız rekabet 

firmaları farklılaşma ve sürekli gelişme zorunluluğuna itmektedir. 

Ülkelerin sahip olduğu ekonomik göstergeleri oluşturan 

unsurların başında da ülkede faaliyet gösteren kurumlar yer almaktadır. 

Bu kurumlar ülkedeki ekomik aracın en temel varlıklarıdır. Ülkede 

faaliyet gösteren kurumların küresel rekabette yaşamını sürdürmeye 

devam etmesi ülke adına yarattığı ekonomik değer anlamında büyük bir 

kazanç sağlamaktadır.  Kurumlar, ülkede oluşturulan gayri safi hasılaya 

katkı vermesinin yanı sıra insan kaynağını da sürekli eğitim mottosuyla 

sorumlu yurttaşlar olarak toplumda yer almaları aşamasında da katkı 

sağlamaktadırlar.  

Yetişmiş insan kaynağının, eğitimini aldığı sektörde iş bulup 

katma değer yaratacak şekilde üretime destek vermesi doğrudan ülke 

adına yurtiçi gayri safi hasılaya artı katkı sağlayacağı çok açıktır.  

Bu doğrultuda, gelişmiş ülkelerin inovasyon endeksinin 

incelenmesi, gelişmiş ülkelerin bu inovasyon parametrelerinin 

saptanarak, sağlıklı bir şekilde Türkiye’de de hayata geçirilmesinin 

faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 

Gelişmiş ülkelerin sahip oldukları insan kaynağına yaptıkları 

gelişim yatırımları örnek olarak tespit edilip Türkiye’nin sahip olduğu 

genç nüfusa uygulanacak olursa çıkan sonuçta hem ülkede faaliyet 

gösteren kurumlar hem de ülke insanının kazanacağı dolaylı olarak tüm 
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yurtta refahın artarak gelişmiş ülkeler düzeyine çıkılacağı 

beklenmektedir. 

Bu amaçla hem literatürde yer alan çalışmalar hem de 

yararlanılan araştırma kaynakları olan 2017 Avrupa İnovasyon Endeksi 

ile 2017 Küresel İnsan Kaynakları Raporu detaylı bir şekilde 

incelenmiştir. Raporlardaki veriler ışığında inovasyon kültürüne ait 

kavramsal bir çerçeve oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Ayrıca herhangi bir kurumdaki inovasyon performansını pozitif 

yönde etkileyen bir hususu, ülkede varolan kurumlardaki kurum kültürü 

özelliklerine yansıtılarak ortaya yeni bir inovatif kurum kültürü 

çıkarılmasının, gelişmişlik yolundaki temel hususlardan bir tanesini 

teşkil edeceği düşünülmektedir. 

Ana boyutta bakıldığında kültürün, alt boyutta ise kurum 

kültürünün inovasyon çalışmalarını etkilediği bilinen bir gerçektir. 

Herbig ve Dunpy’e (1998: 141) göre var olan kültürün, bir toplumun 

inovasyon faaliyetleri üzerinde büyük bir etkisi vardır. Toplumun sahip 

olduğu değerleri inovasyona olan bakış açısını oluşturmaktadır. 

Bu doğrultuda; 2017 Avrupa İnovasyon Endeksinin sonuçlarına 

göre Türkiye orta düzey inovasyon yapan bir ülke olarak açıklanmıştır. 

Türkiye’nin 2010 yılından itibaren inovasyon performansının Avrupa 

Birliği ortalamasına göre % 13.2 arttığı tespit edilmiştir. Bu gösterge; 

bu ölçüm yapılan süre içerisinde Türkiye’nin net bir şekilde Avrupa 

Birliği ortalamasına göre daha iyi şekilde inovasyon faaliyetleri 

gerçekleştirdiğini göstermektedir. 

 Raporda yer alan veriler ışığında yapılan incelemede; 

Türkiye’nin inovasyon sisteminde ki göreceli güçlü yönleri; firma 

yatırımları, inovasyon dostu ortam ve yenilikçileri, göreceli zayıflıkları 
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ise istihdam etkilerinde, fikri varlıklar ve cazip araştırma sistemleri 

olarak tespit edilmiştir.  

Türkiye açısından bakıldığında, dikkate değer farklılıklar 

arasında tarım alanında istihdamın daha büyük bir payı olduğu 

görülmektedir. Madenciliğin yanı sıra imalat, yüksek ve orta yüksek 

teknolojili imalatta daha az istihdam, hizmet ve bilgi yoğun hizmetlerde 

ise daha az sayıda Ar-Ge harcaması yapan işletme sayısı ve bu 

işletmelerin ortalama Ar-Ge harcamaları görece olarak düşüktür. 

Ülkedeki kişi başına düşen GSYİH daha düşük ise GSYİH büyüme 

oranı da düşük kalacaktır.  

Milletlerin insan sermayelerini nasıl geliştirdikleri, uzun vadeli 

başarılarının neredeyse her faktörden daha önemli bir belirleyicisi 

olabilir. “İnsan sermayesi” ile bireylerin küresel ekonomik sistemde 

değer yaratmalarını sağlayan bilgi ve becerileri ifade edilmektedir. 

İnsan sermayesi yalnızca örgün eğitim ve insanların beceriyle 

tanımlanmamaktadır. Bu insan sermayesi kavramı, bireylerin yaşamları 

boyunca zamanla geliştirilebilir, kişilerin sahip olduğu bu becerilerini 

kullanım yoluyla büyüyebilir ve kullanım yetersizliği nedeniyle 

amortismana tabi tutulabilir bir kavram olarak tanımlanmaktadır. Bu 

raporda yer alan Küresel İnsan Kaynakları Raporu, insan sermayesini 

sabit bir kavramdan ziyade dinamik olarak ifade etmektedir. 

2017 yılı Küresel İnsan Kaynakları Raporu; 130 ülkeyi, insan 

sermayesini ne kadar iyi geliştirdiklerini dört tematik boyutta (kapasite, 

istihdam, gelişim ve bilgi) ve beş farklı yaş arasında 0 (en kötü) ile 100 

(en iyi) arasında bir sıralamaya koymaktadır. Yaş grupları veya 

kuşaklar (0-14 yaş; 15–24 yaş; 25–54 yaş; 55–64 yaş; ve 65 yaş ve 
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üzeri) bir ülkenin potansiyel tam bir insan sermayesi profilini 

yakalamak amacıyla oluşturulmuştur.  

Ülkeler içindeki ilerlemeyi değerlendirmek için bir araç olarak 

kullanılabilir ve ülkeler arası öğrenme ve değişim için fırsatları işaret 

etmektedir. 

Kapasite alt boyutu, nesiller boyunca mevcut eğitim stokunu 

belirtmektedir. Dağıtım alt boyutu, becerilerin uygulanmasını ve iş 

yoluyla becerilerin biriktirilmesini kapsamaktadır. 

Gelişim alt boyutu, öğrenci sayısını ve çalışma çağındaki nüfusu 

eğitmek, beceri kazandırmak ve onları yetiştirmek için mevcut çabaları 

yansıtmaktadır. 

Bilgi alt boyutu, işte kullanılan uzman becerilerin genişliğini ve 

derinliğini saptamakta kullanılmıştır. 

Raporun saptadığı önemli veriler doğrultusunda; ortalama olarak, 

dünya bu endeks tarafından hazırlanan ölçütlere göre ölçüldüğü üzere 

insan sermayesinin yalnızca %62'sini geliştirmiştir. Ya da tam ters 

bakış açısı ile, uluslar sahip oldukları insan sermayesi yeteneklerinin 

%38'ini ihmal ediyor ya da boşa harcıyor şeklinde ifade edilebilir. 

Raporda, ülkelerin sahip olduğu nüfusun %70'ini veya daha 

fazlasını kullanan sadece 25 ülke olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, 50 

ülke %60 ile %70 arasında puan almaktadır. 41 ülke %50 ila%60 

arasında bir puan alırken, 14 ülke %50'nin altında kalmış ve bu 

ülkelerin şu anda sahip olduğu insan sermayelerinin yarısından az bir 

kısmını kullandığı görülmektedir. 

2017 Yılı Küresel İnsan Kaynakları Raporundaki ilk on ülke 

incelendiğinde; ABD (4) ve Almanya gibi büyük ekonomilerin yanı 

sıra daha küçük Avrupa ülkeleri (Norveç (1), Finlandiya (2), İsviçre 
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(3). Ayrıca, Doğu Asya ve Pasifik bölgesinden dört ülke, Doğu Avrupa 

ve Orta Asya bölgesinden üç ülke ve Orta Doğu ve Kuzey Afrika 

bölgesinden bir ülkenin de ilk 20 içerisinde yer aldığı tespit edilmiştir. 

Küresel İnsan Kaynakları Raporu lider ülkelerinin, genellikle 

halklarının eğitimsel kazanımlarına uzun zamandır bağlılık gösteren, 

insan sermayesinin gelişimine yatırım yapan ve çok çeşitli sektörlerde 

beceri yoğun mesleklerde işgücünün geniş bir bölümünü kullanan 

ekonomi olduğu görülmektedir. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu 

ülkeler günümüzün yüksek gelirli ekonomileri olduğu tespit edilmiştir. 

Bu nitelikte erdemli bir döngü oluşturmak tüm ülkelerin amacı 

olmalıdır. 

Bölgesel düzeyde, insan sermayesi gelişme açığı Kuzey 

Amerika'da en küçük, bu bölgeyi takip sırasıyla Batı Avrupa, Doğu 

Avrupa ve Orta Asya, Doğu Asya ve Pasifik, Latin Amerika ve Orta 

Doğu ve Kuzey Afrika izlemektedir. İnsan sermayesi gelişme açığının 

en fazla olduğu bölgeler ise Güney Asya ve Sahra Altı Afrikadır. 

Kuzey Amerika'dan Amerika Birleşik Devletleri (4) ilk 10'da ve 

Kanada (14) ilk sırada yer almaktadır. Batı Avrupa'da, Nordic ülkeleri 

Norveç (1), Finlandiya (2), Danimarka (5) ve İsveç (8), İsviçre (3) ve 

Almanya (6) 'nın yanı sıra gelişmiş bölgelerdeki en üst noktaları alarak 

sıralamada yer bulmaktadır.  

On iki ülke, insan sermayesinin en az %70'ini geliştirme eşiğini 

geçmiştir. Hollanda (13) ve Belçika (15), bölgesel lig tablosunun orta 

sırasını oluşturmakla beraber, İngiltere (23) ve Fransa (26) 'dan önce 

sırada yer alırken, üç Akdeniz ülkesi (Portekiz (43), İspanya (44) ) ve 

Yunanistan (48)) alt sıraları almışlardır. 
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Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesinden üç ülke ilk 20'ye 

girmiştir: Slovenya (9) Estonya (12) ve Rusya Federasyonu (16). Çek 

Cumhuriyeti (22), Ukrayna (24) ve Litvanya (25), hepsi %70 eşiğinin 

üstünde bulunmaktadır. Bölgede en alt sıradaki ülkeler olan 

Makedonya, FYR (67) ve Arnavutluk (85), tüm yaş gruplarındaki en 

yüksek işsizlik oranına sahip ülkelerdir. 

Raporun çekirdeği, yaşam döngüsü boyunca (eğitim ve istihdam 

yoluyla) yetenek geliştirmeye yatırım yapmanın, insan sermayesinin 

kapasitesini arttırdığı konseptidir. Benzer seviyedeki eğitim 

yatırımlarında bile, iş başında öğrenme, insanların ilk zamanlardaki 

yatırımlarının geri dönüşünü sağlamak ve insanların becerilerinin 

zaman içinde değer kazanmasını ve değer kazanmasını sağlamak için 

çok önemlidir.  

Linkedin ile yapılan ortak bir araştırmadan elde edilen veriler, 

bireyin uzmanlık alanının ve kapasitesinin işgücü piyasasına girerken 

genişlediğini, benzer yetenek havuzlarını tanımlamak ve analiz etmek 

için yeni fırsatları vurguladığını, yeniden şekillendirme ve beceri 

kazandırma çabalarının daha güçlü tasarımına yönelik gelişme fırsatları 

işaret etmektedir. 

Daha geniş bir açıdan bakıldığında bu çalışmadan elde edilecek 

verilerle, politika yapıcıların işgücü planlamalarını ve karar alma 

süreçlerini arttırmak için ülkelerinin sahip oldukları işgücü piyasası 

bilgileri ile bu işgücünün saptanmış niteliklerini kullanma fırsatı 

sağlanmaktadır. 

İnsan sermayesi yalnızca toplumun üretkenliği için değil, aynı 

zamanda politik, sosyal ve sivil kurumlarının işleyişi için de kritik 



 

Dr. Engin ÇAKICI | 170 

 

öneme sahip olduğu için mevcut durumunu ve kapasitesini anlamak 

çok çeşitli kurum paydaşları için değerlidir. 

Küresel İnsan Kaynakları raporunun sağladığı veriler yardımıyla, 

inovasyon kültürü oluşturulması ve yatırım için kilit alanların 

belirlenmesinde hükümetleri, işletmeleri, eğitim sağlayıcıları ve sivil 

toplum kuruluşlarını desteklenmesi amaçlanmıştır (Şekil 7.1.). 
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Şekil 7.2. 2017 Yılı Küresel İnsan Kaynakları Raporu Türkiye Sonuçları 
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Şekil 24 2017 Yılı Küresel İnsan Kaynakları Raporu  ortalama skorlarına göre 

Türkiye’nin  Tanımlayıcı Anahtar Göstergeleri 

İnovasyon, zenginlik ve refah demektir. Verimliliği ve ekonomik 

büyümeyi teşvik eder, yeni ve daha iyi işler için fırsatlar yaratır, sosyal 

hareketliliği mümkün kılar ve küresel boyutta toplumsal zorluklara 

cevap vermede en etkili olgulardan biridir. 

İnovasyonun gelişmesini ve artmasını sağlayan bir ülke kültürü 

oluşturmak, AB Üye Devletlerinin yanısıra, aday ülkelerin ve bu 

ülkelere ait kurumların ortak bir görevidir. 

Avrupa İnovasyon Endeksi, üye devletlerin ve endekse eklenen 

ülkelerin performans değerlendirmesine, kilit konulardaki ilerlemelerin 

izlemesine ve politika önceliklerini belirlemesine yardımcı olmak 

amacıyla hazırlanmıştır. 

Avrupa İnovasyon Endeksi verilerine göre, AB’nin inovasyon 

performansı düzeyinin artarken ilerlemenin çok yavaş olduğunu ortaya 

koymaktadır. 
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Avrupa Birliği ve üyelik sürecindeki ülkeler açısından 

bakıldığında küresel rakiplerinin birçoğu, inovasyon performanslarını 

çok daha hızlı bir şekilde artırmaktadır.  AB rakiplerinin bu hızına 

karşılık verecek düzeye ulaşamamaktadır. Eğitim ve araştırmada 

olduğu kadar genişbant iletişim altyapısında iyi ilerleme kaydederken, 

risk sermayesi yatırımları ve yenilik getiren KOBİ sayısı ise güçlü bir 

şekilde azaldığı ortaya konmuştur. 

2017 yılı Avrupa İnovasyon Endeksi verilerine göre; en son 

inovasyon performansı verileri, üye ve endeks için eklenen üyelik 

sürecindeki devletler dört performans grubuna ayrılmaktadır. 

İnovasyon liderleri grubu, performansın AB ortalamasının 

%20'den fazla olduğu üye devletleri içermektedir. İnovasyon Lideri 

ülkeler Danimarka, Finlandiya, Almanya, Hollanda, İsveç ve 

İngiltere'dir. 

İkinci sıradaki Güçlü Yenilikçi ülkeler grubu, AB ortalamasının 

%90 ile %120'si arasında performans gösteren üye devletleri 

içermektedir. Avusturya, Belçika, Fransa, İrlanda, Lüksemburg ve 

Slovenya, bu grupta yeralan güçlü inovasyonculardır. 

Üçüncü sıradaki Orta Yenilikçi ülkeler grubu, AB ortalamasının 

%50 ile %90'ı arasında performan gösteren Üye Devletleri 

içermektedir. Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya, 

Yunanistan, Macaristan, İtalya, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, 

Portekiz, Slovakya ve İspanya bu gruba aittir. 

Dördüncü sıradaki mütevazı Yenilikçi grubu ise, AB 

ortalamasının %50'sinin altında bir performans seviyesi gösteren Üye 

Devletleri içermektedir. Bu gruba Bulgaristan ve Romanya da dahildir. 
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Şekil 7.4. Avrupa Birliği Üye Ülkerlerin İnovasyon Sistemi Performansları  

Çizelge 7.1. 2017 Avrupa İnovasyon Endeksi Türkiye Sonuçları 
 

 

2010 2016

İNOVASYON ENDEKSİ ÖZETİ 46,5 59,7 13,2

İnsan Kaynakları 16,8 45,7 29

Yeni doktora mezunları 7,7 15,8 8,2

25-34 Yaş arasındaki yüksek öğretim mezunları 0 74,3 74,3

Yaşam boyu öğrenme 47,4 48,4 1,1

Cazip Araştırma Sistemleri 27,3 27,2 -0,1

Uluslararası bilimsel ortak yayınlar 3,2 17,3 14,1

En çok alıntı yapılan 10 yayın 44,3 36,3 -8

Yabancı doktora öğrencileri 11,3 17,6 6,2

İnovasyon Dostu Çevre 88,5 110,9 22,4

Geniş bant penetrasyonu 155,6 177,8 22,22

Fırsat odaklı girişimcilik 41,2 63,7 22,5

Finans ve Destek 69,9 69,9 0

Kamu sektöründeki Ar-Ge harcamaları 62,7 62,7 0

Risk sermayesi harcamaları

Firma Yatırımları 22,9 142,1 119,2

Sektörel Ar-Ge harcamaları 27 40,8 13,7

Ar-Ge dışı inovasyon harcamaları 18,8 280,8 261,9

Personel yetkinliklerini geliştirmek için eğitim veren işletmeler

Yenilikçiler 98,4 83,9 -14,5

Ürün veya süreç yeniliklerine sahip kobiler 75,8 84,6 8,7

Pazarlama veya organizasyonel yeniliklere sahip kobiler 136,1 102 -34,1

Kurum içinde yeililik yapan kobiler 82,4 64,8 -17,6

Bağlantılar 65,1 62,9 -2,2

Diğerleriyle iş birliği yapan yenilikçi kobiler 40,9 51,1 10,2

Kamu-özel ortak yayınları 13,5 7,2 -6,3

Kamu Ar-Ge harcamalarının özel finansmanı 129,4 120,5 -8,9

Fikri Varlıklar 17,3 21,5 4,2

Patent uygulamaları 35,4 47,4 12

Ticari marka uygulamaları 2,2 0 -2,2

Tasarım uygulamaları 4,5 3 -1,4

İstihdam Etkileri 0 9,7 9,7

Bilgi yoğun faaliyetlerde istihdam 0 11,5 11,5

Yenilikçi sektörlerdeki hızlı büyüyen işletmelerin istihdamı

Satış Etkileri 38,1 47,8 9,7

Orta ve ileri teknoloji ürün ihracatı 51,9 51,3 -0,6

Bilgi yoğun servis ihracatı 20,3 22,9 2,6

Pazara ve firmaya yeni ürün yeniliklerinin satışı 42,4 72,8 30,4

AB Ülkelerine Göre 

Performans

Koyu yeşil: AB’nin% 120’sinin üzerinde normalleştirilmiş performans

Açık yeşil: normalleştirilmiş AB’nin% 90’ı ile% 120’si arasındaki performans

Sarı: normalleştirilmiş performans AB’nin% 50 ila% 90’ı

Turuncu: AB'nin% 50'sinin altında normalleştirilmiş performans.

2010-2016 

Değişimi
Türkiye
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TR AB

Ekonominin yapısı

İstihdamın bileşimi  ortalama 2011-15

Tarım ve Madencilik (NACE A-B) (%) 24 5,1

İmalat (NACE C) (%) 18,7 15,6

Yüksek ve Orta yüksek teknoloji (%) 16,1 36,4

Kamu Hizmetleri ve İnşaat (NACE D-F) (%) 7,1 8,6

Servis (NACE G-N) (%) 44,4 63,6

Bilgi yoğun hizmetlerin servisi (%) 39,1 58

Kamu Yönetimi 5,8 7,1

İşletme göstergeleri

Ciro bileşimi  ortalama 2011-2014

Mikro + KOBİ'ler (1-249 çalışan) (%) 63,8 55,4

Büyük işletmeler (250+ çalışan) (%) 36,2 44,1

Yabancı kontrollü işletmelerin payı, 2014 (%) 1,18

Ar-Ge harcama kuruluşları

10 milyon nüfus başına ortalama sayı, 2011-15 1,3 29,9

ortalama Ar-Ge harcaması, milyon Euro, 2011-15 62,2 165,8

Kurumsal doğumlar (10+ kişi) (%), avg 2012-14 1,5

Alıcı karmaşıklığı 1-7 (en iyi) 2013-14 3,5 3,6

İş kurma kolaylığı  İş yapma 2017 67,2 76,5

Sosyo-demografik göstergeler

Kişi başına GSYİH, PPS, ortalama 2011-13 13,4 25,4

2010-2015 yılları arasında GSYİH’nın değişmesi, (%) 40,9 5,4

Nüfus büyüklüğü, avg 2011-15 (milyonlarca) 75,7 505,5

2010-2015 arasında nüfus artışı (%) 7,1 1,1

Nüfus 15-64, ortalama 2011-2015 (%) 67,5 66,1

Nüfus yoğunluğu, ortalama 2011-15 99 116,4

Şehirleşme derecesi, ortalama 2011-15 (%) 55,4 69,3

Yeşil değerler AB’nin% 120’nin üzerinde performans gösterirken, kırmızı 

değerler AB’nin% 80’in altında performans gösterir

 

Çizelge 7.2.  2017  Avrupa İnovasyon Endeksi Türkiye ve Avrupa Birliği Üye 

Ülkeleri Arasındaki Yapısal Farklılıklar
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8. SONUÇLAR 

Çağımızın hızla globalleşen dünyasında mevcut kurumların tek 

amacı bulunmaktadır. Bu amaç; uzun süreli stratejik hedef olarak 

hayatta kalma başarısı göstermektir. Tüm kurumları, küresel ölçekte 

saran globalleşme trendi, hem kendi ülkeleri içinde hem de küresel 

çaptaki rekabetle yüzyüze getirmiştir. Yıkıcı ve geri dönülmez etkiler 

bırakan bu yüksek seviyedeki rekabet, kurumları farklılaşma ve sürekli 

gelişme zorunluluğuna itmektedir. Ülkelerin sahip olduğu ekonomik 

göstergeleri oluşturan unsurların başında da ülkede faaliyet gösteren 

kurumların başarısı yer almaktadır. Kurumların başarısını oluşturan en 

önemli unsurlardan bir tanesi de inovasyon faaliyetleri ve bunun 

sonucunda elde edilen kurumsal adaptasyon becerisidir. 

Bu doğrultuda, gelişmiş ülkelerin inovasyon karneleri ile insan 

kaynağı değerlendirme becerilerine yönelik hazırlanan raporların (5 

yıllık) karşılaştırılmasıyla tespit edilen inovasyonu arttırıcı unsurların 

sağlıklı bir şekilde Türkiye’de hayata geçirilmesinin faydalı olacağı 

değerlendirilmektedir. Bu amaçla Avrupa Birliği ülkelerinin sahip 

olduğu insan kaynağına, yaptığı gelişim yatırımları arasından iyi 

örnekler tespit edilebilir. Bu iyi örnekler Türkiye’nin sahip olduğu 

potansiyel nüfusa sunulabilir. Bunun sonucu olarak, Türkiye’de 

bireysel ve kurumsal düzeyde sağlanacak ilerleme ile Türkiye’nin 

gelişmiş ülkeler düzeyine yükselmesi olasıdır. 

Kurum kültürünün, inovasyon çalışmalarını etkilediği bilinen bir 

gerçektir. Çalışanların sahip olduğu değerler, o kurumun inovasyona 

karşı ne kadar açık görüşlü olduğunu gösterir. Bu bağlamda; 2017 yılı 

Avrupa İnovasyon Endeksinin sonuçlarına göre, Türkiye orta düzey 

inovasyon yapmasına rağmen, güçlü yönleri arasında; firma 
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yatırımlarındaki artış, inovasyon dostu ortam ve yenilikçi işgörenlere 

olumlu bakış açısı bulunmaktadır. Bu sebeple Türkiye’nin inovatif ürün 

ve hizmetlerinin geleceği umut vadetmektedir. 

İnovasyon, zenginlik ve refah sağlar. Verimliliğin yanı sıra 

ekonomik büyümeyi de teşvik eder, yeni işler için fırsat yaratır, sosyal 

hareketliliği mümkün kılar ve küresel boyutta toplumsal zorluklara 

cevap vermede en etkili olgulardan biridir.  

Araştırmada, incelenen ülkelere ait nüfusun kapasitesini 

açıklayan ilk, orta, üçüncül derecede eğitim almış ve temel bir 

okuryazarlığa sahip yüzdelik oranın yüksek olmasının inovasyon 

üzerinde doğrudan etkili olmadığı sonucuna varılmıştır. Buna rağmen, 

yüksek öğrenime sahip olmak ve işverenler tarafından kurumsal 

eğitimlerin düzenlenmesi inovatif fikirlerin ortaya atılmasını 

desteklemektedir. Kurumlarda inovasyonun gelişmesi ve dolayısıyla 

ulusal başarılar elde edilmesi için çalışanların mesleki ve kişisel gelişim 

eğitm programlarına iş hayatında da devam etmesi önerilmektedir. 

Araştırma sonucunda istihdamda çeşitlilik ve bilgi beceri 

setlerine yatırım yapıldığında kurumlarda inovatif çevrenin oluştuğu 

görülmektedir. Çalışanların uzmanlık alanlarında ne kadar kapsamlı ve 

derin bilgiye sahip olduğu kritik önem göstermektedir. Konusunda 

uzman çalışanların işlerini geliştirmek için farklı fikirler üretmesi ve 

inovasyonu arttıran performans sergilemesi söz konusudur. 

Ülkelerin sahip olduğu inovasyon skorlarına doğrudan, en yüksek 

katkıyı yapan insan kaynağını değerlendirme becerileri arasından bilgi 

ve gelişim unsurlarıdır.  

Bu çalışmada sonuç olarak, Türkiye’nin, gelişmiş ülkeler 

seviyesinde inovasyon yapabilmesi için gelişim (development), bilgi 
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(know-how) ve istihdamdaki (deployment) boşluklara odaklanarak 

yatırım yapması gerektiği tespit edilmiştir. 
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“Çağımızın hızla globalleşen dünyasında mevcut kurumların tek 
amacı bulunmaktadır. Bu amaç; uzun sürel� stratej�k hedef olarak hayatta 
kalma başarısı göstermekt�r.  

Tüm kurumları, küresel ölçekte saran globalleşme (küreselleşme) 
trend�, hem kend� ülkeler� �ç�nde hem de küresel çaptak� rekabetle 
yüzyüze get�rm�şt�r. Yıkıcı ve ger� dönülmez etk�ler bırakan bu yüksek 
sev�yedek� rekabet, kurumları farklılaşma ve sürekl� gel�şme 
zorunluluğuna �tmekted�r.  

 Kurumların adaptasyon becer�ler�n� gel�şt�rmes�, alternat�f 
çözümler üretmes� ancak �novasyon faal�yetler� �le mümkündür. 

El�n�zdek� bu k�tap AB üye ülkeler� ve Türk�ye karşılaştırmasına 
dayanan çarpıcı ver�ler sunmakla beraber, Türk�ye’de �nsan kayanğının 
�novat�f becer�ler gel�şt�rmes� �ç�n öner�ler sunmaktır.” 
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