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ÖZET 

Günümüz piyasasında rekabet yarışı, firmaları birbirlerinden farklı kılmaya 
yöneltmektedir. Özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, farklılık yarattıkça, 
kendilerine katma değer kattıkça pazarda kalıcı olabilmekte, tutunabilmektedirler. Lojistik 
sektöründe firmaların ve iş potansiyelinin artmasına bağlı olarak rekabetin hız kazanması, 
yoğun iş temposu, müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin değişmesi, çalışma koşullarının daha iyi 
yapılmak istenmesi gibi nedenler lojistik firmalarını yeniliğe zorlamaktadırlar. Bu tez 
kapsamında lojistik, yenilik, yenilik yönetimi ve yenilikçi örgüt kültürü konularında literatür 
özeti yapılmıştır. Lojistik işletmelerinde yenilik yönetimi ile yenilikçi örgüt kültürü arasındaki 
ilişkiyi incelemek amacıyla elde edilen veriler Mersin’ de faaliyet gösteren lojistik firmalarına 
uygulanan anket yöntemiyle elde edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS.20 (Statistical Package for 
Social Sciences) programında değerlendirilmiştir. İlk önce çalışanların demografik bilgilerini 
tespit etmek amacıyla frekans analizi yapılmıştır. Daha sonra sırası ile geçerlilik ve güvenilirlik 
analizi, normallik analizi, korelâsyon analizi, regresyon analizi, ındependent-sample t testi ve 
one-way anova testleri yapılmıştır. Uygulanan test sonuçlarına göre, yenilik yönetimi ile 
yenilikçi örgüt kültürü arasında pozitif yönde ve yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu 
saptanmıştır. Ayrıca, yenilik yönetiminin alt boyutları olan yenilik performansı, yenilik isteği ve 
yenilik desteği ile yenilikçi örgüt kültürü arasında pozitif yönde ve orta düzeyde, yenilik 
yeteneği, yenilikçi örgüt yapısı ve  yenilik sürecine katılım boyutları ile yenilikçi örgüt kültürü 
arasında ise pozitif yönde ve yüksek düzeyde istatistiki olarak anlamlı bir ilişki olduğu tespit 
edilmiştir. Yenilikçi örgüt kültürü ve yenilik yönetiminin algısının cinsiyete, medeni duruma, 
eğitim durumuna ve yaşa göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Bunun yanında 
yenilikçi örgüt kültürü ve yenilik yönetimi algısının çalışma süresine göre farklılık gösterdiği 
belirlenmiştir. Çalışma pozisyonunun ise yenilikçi örgüt kültürü algısı ile bir ilişkisi olmadığı, 
yenilik yönetimi algısı ile bir ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu çalışmada, yenilik yönetimini 
uygulama ve bunu bir örgüt kültürü haline dönüştürmenin önemi ve gerekliliği vurgulanmış 
olup, çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 
 
Anahtar Kelimeler: Lojistik Yönetimi, Yenilik Yönetimi, Yenilikçi Örgüt kültürü. 
 
Danışman: Doç. Dr. Oya KORMAZ, Mersin Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana 
Bilim Dalı, Mersin. 
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ABSTRACT 

The competition in today's market leads firms to differentiate from each other. In 
particular, businesses operating in the service sector can only become permanent and hold on 
the market so long as they create diversity and add value to themselves. The reasons such as 
increasing competition, intensive work, changes in customer needs and expectations, desire for 
making working conditions better, on the ground of increase of companies and business 
potential in the logistics sector, force logistics companies to be more innovative. Within the 
scope of this thesis, a literature abstract has been made on logistics, innovation, innovation 
management and innovative organizational culture. The data obtained in order to examine the 
relation between innovation management and innovative organizational culture in logistics 
enterprises were obtained by questionnaire method applied to logistics firms operating in 
Mersin. The obtained data were evaluated in SPSS.20 (Statistical Package for Social Sciences) 
program. Firstly, frequency analysis was conducted to determine the demographic information 
of the employees. Then, validity and reliability analysis, normality analysis, correlation analysis, 
regression analysis, Independent-sample t test and one-way anova tests were performed. Based 
on the applied test results, it is identified that innovation management and innovative group 
culture are highly and positively correlated. Moreover, it is also statistically determined that the 
subdimensions of innovation management, namely innovation performance, innovation 
motivation and innovation support have a moderate and positive correlation; while innovation 
capability, innovative group structure and participation to innovation dimensions have a high 
and positive correlation with innovative group culture. It has been determined that the 
perception of innovative organizational culture and innovation management does not show any 
significant difference according to sex, marital status, educational status and age. Besides, it has 
been determined that the innovative organizational culture and innovation management differs 
according to the study period. However, it has been found that the working position is not 
related to the perception of innovative organizational culture, but is related to the perception of 
innovation management. In this study, the importance and necessity of implementing 
innovation management and transforming it into an organizational culture has been 
emphasized and various suggestions have been made. 

  
Key Words: Logistics Management, İnnovation Management, İnnovative Organizational Culture. 
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1. GİRİŞ 

Küreselleşmenin etkisi ile Dünya, tek bir pazar konumuna gelmiştir. Ulaşım ağlarında 

meydana gelen gelişmeler ile farklı ülkelerde faaliyet gösteren firmalar, kendilerini tüketici 

taleplerini en iyi şekilde karşılama yarışı içerisinde bulmuşlardır. Firmalar arasında rekabetin 

arttığı, yeniliklerin hızla değiştiği piyasa şartlarında sistemlerini sürekli yenileyen, yenilikleri 

yakından takip eden, yenilikçi örgüt kültürünü benimseyen işletmeler piyasada 

tutanabilmektedir. Firmalar, yenilik faaliyetlerini işletmenin tüm birimlerini kapsayacak şekilde 

gerçekleştirebilirse ağır piyasa şartlarında rekabet avantajına sahip olacaktır. Türkiye İstatistik 

Kurumunun yaptığı araştırmaya göre; sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmaların yenilik 

girişim oranı %54,2 iken, hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmaların yenilik girişim oranı 

%47,8’ dir. Yenilik girişimlerinin %38’ i ürün/süreç faaliyetlerinde, %41’ i ise 

organizasyon/pazarlama faaliyetlerinde gerçekleştiği belirlenmiştir (www.tuik.gov.tr, 2015). 

Lojistikte yenilik yönetimi; rekabetin artması ile tetiklenir. Firmalar, pazar paylarını 

arttırmak için yenilikçi örgüt kültürünü benimseyip rakiplerinden ayrılma ihtiyacı hissederler 

(Kersten & Blecker & Ringle, 2015 : 6). Lojistik firmalarının sayısının artması, müşteri 

taleplerinin değişkenlik göstermesi, taşıma araçları ile kaldırma ekipmanlarının gelişmesi, 

müşterilerin teslimat sürelerini minimum zamanda istemesi gibi nedenlerden dolayı “yenilik” 

bir zorunluluk, gereklilik haline gelmiştir. Günümüzde piyasaya sunulan euro6 araçların satın 

alınması, teknolojik olarak gelişmiş tonajları yüksek kaldırma ekipmanlarının tedarik edilmesi, 

stok yönetimi ile sipariş yönetiminin sağlıklı işlemesi için son sistem yazılım programlarının 

alınması, yeni pazarların keşfedilmesi, yenilik faaliyetlerinin finansman departmanı tarafından 

desteklenmesi, düzenli olarak mesleki eğitimlerinin verilmesi, toplantılarla personellerin görüş 

ve fikirlerinin alınması gibi faaliyetler lojistik firmalarının gerçekleştirdiği yenilik faaliyetleri 

arasındadır. Ayrıca ISO sistemlerine geçiş ve personelin beden gücünden çok beyin gücünü 

kullandığı, kalitenin/verimin daha çok olduğu hızlı bir model olan sanayi dört sıfıra yönelim de 

hız kazanmıştır. 

Bu tez çalışmasının birinci bölümünde araştırmanın genel çerçevesi giriş başlığı altında 

verildikten sonra ikinci bölümde; lojistik kavramı ve tarihsel gelişimi, temel lojistik faaliyetleri, 

işletmeler açısından lojistiğin önemi ve lojistik yönetimi ile ilgili bilgilere yer verilmiştir. Üçüncü 

bölümde ise yenilik kavramı, yeniliğin özellikleri ve önemi, işletmelerde yenilik yapmanın 

amaçları, yeniliğin firmalar üzerindeki etkisi ve yenilik yapmayı engelleyen unsurlar ile ilgili 

açıklamalarda bulunulmuştur. Yenilik türleri, yenilik stratejileri, yenilik süreçleri, yenilik 

modelleri, yeni teknoloji alanları konuları üzerinde durulmuştur. Ayrıca ekonomik kalkınma ve 

rekabet üstünlüğü için yeniliğin öneminden bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde ise yenilik 

yönetimi, yenilik yönetimini belirleyen unsurlar, örgüt kültürü ve yenilikçi örgüt kültürü ile ilgili 
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açıklamalarda bulunulmuştur. Beşinci bölümde de lojistik işletmelerinde yenilik yönetimi ile 

yenilikçi örgüt kültürü arasındaki ilişki incelenmiştir. 
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2. LOJİSTİK ve LOJİSTİK YÖNETİMİ 

 

 Lojistik, hayatımızın hemen her aşamasında yer alan önemli bir olgudur. Kara, hava, 

deniz, tren yolu ile şehir içi ya da şehirlerarası yolcu taşınması, tenteli, termokingli  araçlarla 

yiyecek ve içecek ürünlerinin sevkiyatı, ağır nakliye grubu içerisine giren santral, inşaat v.b. 

ürünlerinin nakliyesi gibi tüm işlemler lojistiğin faaliyet alanına girmektedir. Burada amaç 

tüketici gereksinimlerini en iyi ve hızlı bir şekilde karşılamaktır. Taşımacılık, stok yönetimi, 

sipariş yönetimi, depolama lojistiğin temel fonksiyonları arasındadır. Lojistik; iç odaklı (inbound 

logistic) ya da dış odaklı (outbound logistic) şeklinde olabilir. Firmalar ürettikleri ya da 

tedarikçilerden satın aldıkları ürünleri müşterilere ulaştırdığında burada bir tedarik zincirinden 

söz edilebilir. Tedarik zinciri, bir ürünü müşteriye sunmak için gerekli olan tüm süreç ile 

kaynakların toplanması ve işletilmesidir. Başarılı tedarik zinciri personelleri müşteriler ile yakın 

iş birliği içerisinde çalışarak tedarik zinciri verimini arttırma amacı ile en son teknikleri 

kullanarak hizmet düzeylerini geliştirme fırsatlarını birlikte yakalarlar (Rajgopal, 2016 : 1). 

 Lojistik yönetimi tedarik zincirinin bir parçasıdır. Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak 

için menşei ve tüketim noktası arasındaki verimli bilginin akışını planlar, uygular ve kontrol 

eder. Lojistik yönetimi alanında profesyonel olarak çalışana ise lojistikçi denir. Lojistik 

uzmanları, çeşitli ürünlerin tedarik zinciri operasyonlarından sorumludur. Ayrıca müşterilerin 

ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için lojistik faaliyetlerini diğer departmanlar ile beraber 

koordineli bir şekilde yürütürler. Personellerin prosedürlere hakim olması, mesleki alanda 

bilgili ve donanımlı olması, firmaların yenilikçi örgüt kültürünü benimsemesi rekabet ortamının 

yoğun olduğu lojistik sektörü içerisinde firmaların başarısını arttıracaktır (Stukalina, 2014 : 5).  

 Lojistik yönetimi, pazarlama, muhasebe, finansman, insan kaynakları gibi birçok 

departmanlar ile birlikte uygulanır. Lojistik yönetimi pazarlama ile yakın bir ilişki içerisindedir. 

Pazarlama, lojistiğin ayrılmaz bir parçası olarak görülmektedir. Fiyatlandırma, ürün, promosyon 

gibi kavramlar pazarlamanın temel unsurlarıdır. Lojistik firmalarının fiyatlandırma ile ilgili 

aldığı kararlar, müşterilere verdikleri fiyat teklifleri şirketlerin hedeflerine ulaşma seviyeleri 

hakkında fikir verir. Müşterilere verilen fiyat teklifleri; mazot alımı, şoför masrafları, ekipman 

tedariği, gümrük işlemleri gbi ulaştırma maliyetleri ile orantılı olması gerekir. Ayrıca piyasaya 

uygun fiyat teklifleri verilmesi gerekir. Bir lojistik firmasının müşterilere verdiği fiyat teklifi, 

piyasada faaliyet gösteren diğer lojistik firmalarının verdiği fiyat teklifine göre yüksek olması o 

firmanın müşteri kaybetmesine yol açacaktır. Piyasaya sürekli yeni ürünler girmektedir. Bu yeni 

ürünlerin fiziksel özellikleri lojistik firmalarının stoklama durumunu, yüke uygun araç seçimini, 

ekipman alımını yakından etkilemektedir. Promosyon; lojistik firmalarının pazar payını 

genişletmesinde ve müşteri kazanmasında en etkili ve ilgi çeken bir pazarlama unsurudur. 

İnternet üzerinden, toplantı ya da fuarlar aracılığıyla vizyon ile misyonun açıklanması, araç ve 
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ekipmanların tanıtılması, önceden gerçekleştirilen projelerin anlatılması ve anlaşma yapılan bir 

firma üzerinde belirli kâr oranına ulaşınca bir operasyonun yarı fiyatına ya da maliyetine 

gerçekleştirilmesi lojistik firmalarının uyguladığı promosyon faaliyetleridir. Lojistik 

yönetiminin çok yakından ilgili olduğu diğer bir deparman muhasebe ve finansmandır. Yeni bir 

deponun satın alınması ya da kiralanması, araç parkurunun genişletilmesi, stoklama gibi 

faaliyetler masraf gerektirdiğinden finansman departmanı lojistik yönetimini sık sık kontrol 

etmek durumundadır. Ayrıca maliyet ve kâr oranlarını raporlayacak muhasebe sistemlerine, 

programlarına ve alanında uzmanlaşmış kişilere sahip olunması lojistik firmalarına büyük yarar 

sağlayacaktır. İnsan kaynakları yönetimi, lojistik yönetimi ile birlilkte çalışırlar. Personellerin 

seçimi, işe alınması, sağlık raporlarının takip edilmesi, iş sağlığı ve güvenliği ile mesleki 

eğitimlerinin verilmesi, maaş ve izin durumlarının takibi gibi işlemler insan kaynakları aracılığı 

ile yapılmaktadır (Yıldırım, 2009 : 52).  

 

2.1. Lojistik Kavramı ve Tarihsel Gelişimi 

 

 Lojistik; dağıtım, nakliye, envanter yönetimi gibi fonksiyonları kapsayan tedarik zinciri 

yönetiminin bir parçasıdır (Daneshjo & Stollman, 2013 : 73). Lojistik Yönetim Konseyi (Council 

of Logistics Management) ise lojistiği, müşteri gereksinimlerini karşılamak için, ürünlerin 

başlangıç noktasından varış noktasına kadar taşınacak ve depolanacak malzemelerin bilgi 

akışını planlayan, uygulayan ve kontrolünü sağlayan tedarik zinciri sürecinin bir parçası olarak 

tanımlamıştır (Tseng & Yue & Taylor, 2005 : 1658). Yunancada “Logistikos”, İngilizcede 

“Logistics”, Fransızcada ise “Logistique” olarak dile de getirilen kelime, Türkçemizde “Lojistik” 

olarak yerini almıştır (Özcan, 2008 : 277). Lojistik askeri kökenli olup, eski dönemlerde askeri 

birliklere giyecek, içecek, yiecek, silah/mühimmat ve asker sevkiyatları tedariğinde bulunduğu 

için savaşların kazanılmasında etkin bir rol oynamıştır. 1950’ li yıllarda firmalar tarafından 

önemi anlaşılmış ve bilimsel olarak literatürlerde yer almaya başlamıştır. 1990’ lı yıllarda ise 

küreselleşmenin hızlanması ile beraber ithalat ile ihracat faaliyetleri artmaya başlamıştır. 

Lojistik, ilk dönemlerde  askeri alanda olup, diğer dönemlerden ticaret ve modern lojistik olarak 

günümüze gelmiştir (Yaprak, 2010 : 7). Lojistik hizmetleri, bilgi sistemleri ve alt yapı/kaynaklar 

olmak üzere lojistiğin yakından bağlantılı bileşenleri vardır. Lojistik hizmetleri, tedarikçi lojistik 

firmalarından müşterilere kadar olan tüm materyal ve ürünlerin hareketini destekleyen 

faaliyetlerdir. Bilgi sistemleri, firma ile müşteri arasındaki iletişimi sağlayan, karar verme 

yöntemini uygulayan sistemdir. İnsan kaynakları, finansal kaynaklar, ambalajlama malzemeleri, 

taşıma araçları, kaldırma ekipmanları, depolar, ulaşım ve iletişim sistemleri lojistik firmalarının 

alt yapısını oluşturur (Sreenivas & Srinivas, 2005 : 3). Müşteri memnuniyeti ve tatmini, 

uluslararası alanda yapılan ticaret faaliyetlerinin sürekli büyümesi ve gelişmesi, ticaret 
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anlaşmaları, ortaklıklar, taşıma uzaklıkları ve maliyetlerin artması lojistiğin gelişimini 

hızlandırmıştır (Başkol, 2010 : 49).  

  

2.2. Lojistiğin İşletmeler Açısından Önemi 

 

 Lojistik, birçok sektörde yapılan tüm işlerin ayrılmaz bir parçası olmak için yıllardır bir 

gelişme ve değişme sürecindedir. Küresel lojistik piyasası yıllar içinde radikal bir şekilde 

büyümüştür. Etkin lojistik hizmetleri ve ulaşım sistemleri, ülkelerin yerli ve küresel 

ekonomilerinin gelişmesinde büyük bir etkiye sahiptir. Modern rekabet ortamında sadece 

müşterilerin gereksinimlerini karşılayan ürün sunmak yeterli değildir. Burada teslimat yolu da 

önemli bir faktördür. Hızlı ve hassasiyetle ürün tedarik etme biçimi, işletmelerin daha verimli 

çalışmasına ve yeni müşteriler kazanmasına yardımcı olacaktır. Lojistik, teslimat/taşımacılığın 

yanı sıra birçok faaliyetleri de bünyesinde barındırır ve firmalara önemli katkılarda bulunur. 

Envanter yönetimini merkezileştirerek maliyet tasarrufu sağlar. Küresel ulaşım ağına bağlı 

olarak tedarik sürelerinin minimum zamanda gerçekleştirilmesini sağlar. Hızlı nakit akışı 

gerçekleşir. Değişkenlik gösteren müşteri taleplerine dayalı yeni ürünler için, dağıtım 

modellerini değiştirme esnekliği getirir. Havayolu, denizyolu, karayolu, demiryolu gibi ulaşım 

ağı alternatifleri ile üretim noktası ile tüketim noktası arasındaki coğrafi uzaklığın arttığı farklı 

ülkelerdeki müşterilerin ihtiyaçları giderilir. Örnek olarak lojistik, insan sağlığı açısından kritik 

bir öneme sahiptir. Çünkü insanın hayatta kalabilmesi için gerekli olan gıda, su, ilaç ve diğer 

malzemelerin temini lojistik sayesinde gerçekleşir. Lojistik, insanlara iş istihdamı sağlar. Ayrıca 

şirket organizasyonlarının başarısı için kritik önem taşır. Lojistik, müşteri değeri ve sadakati 

yaratmak için stratejik bir araç olarak kabul edildiği için büyük öneme sahiptir. Coca cola, Wal – 

Mart, Nike gibi şirketler başarılarını büyük ölçüde lojistik sistemlerine borçludurlar (Council of 

Logistics Management, 1998 : 3).  

 

2.3. Temel Lojistik Faaliyetleri 

 

 Lojistik faaliyetleri, müşteri ihtiyaçlarının tespit edilmesini ve buna göre uygun 

standartların, organizasyonların belirlenmesini kapsar. Tedarik zincirinde faaliyetlerin bir 

bütün olarak işlemesi, organizasyonların gerçekleştirilmesinde ve müşteri ihtiyaçlarının 

giderilmesinde etkili olacaktır. Depolama, taşımacılık, stok yönetimi, sipariş yönetimi ve 

ambalajlama temel lojistik faaliyetleri arasındadır. 
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2.3.1. Depolama 

 

 Depolama, tedarik zincirinin bir parçası olup, stokların hazır tutulduğu ve farklı yerlere 

yönlendirildiği lojistik ağı içerisindeki merkezdir. Üretim için gerekli hammaddeleri, yardımcı 

malzemeleri, yarı mamulleri ve bitmiş eşyaları muhafaza etmek için kullanılır. Bir lojistik 

deposunda ağırlıklı olarak; spanzet, zincir gibi bağlama/kaldırma ekipmanları, kimyasal 

malzemeler, araç bakım malzmeleri ile elektirik ekipmanları bulunur. Depolama, mümkün olan 

en düşük toplam maliyetle, istenen seviyede müşteri hizmetinin sağlanmasında hayati bir rol 

oynamaktadır. Sipariş işleme, stoklama, dokümantasyon, gümrük kontrol, doğrulma, elleçleme 

gibi işlemleri içerir. Üretim yerlerinde üretim sahalarına, ya da müşteri siparişlerine göre 

şekillenen nihai pazarlara kolaylık sağlar. Lojistik operasyonlarının düzgün bir şekilde 

işlemesinde ve tüm lojistik faaliyetlerinin desteklenmeside önemli rol oynar. Müşteri talepleri 

doğrultusunda hazır halde bulunması amacıya ürünler sistematik olarak depolanarak ürünlerin 

karışması önlenir ve teslimat sürelerinin kısalmasına katkıda bulunur 

(www.shodhganga.inflibnet.ac.in, 2016).  

 

2.3.2. Taşımacılık 

 

 Taşımacılık, ürünün üretildiği yerden, ihtiyaç duyulan yere ve zamana göre yasal 

prosedürler içerisinde taşınması, ulaştırılmasıdır. Başka bir tanımla ifade edilecek olursa, 

mesafelerin kapanması ve yükün nakliye yolu ile ulaşım yerinin değiştirilmesidir. Aynı zamanda 

bir ürünün bir noktadan diğerine hızlı ve tutarlı bir şekilde en düşük maliyetle taşınmasını 

belirlemektir. Taşımacılık, kendi aralarında iç ve dış taşımacılık olmak üzere ikiye ayrılır. İç 

taşımacılık; bir fabrika veya bir depodaki farklı departmanlar arasında ya da ulusal sınırlar 

içerisinde yapılan taşımacılık türüdür. Dış taşımacılık, tedarikçiden müşteriye ulusal sınırlar 

dışında yapılan taşımacılıktır. Limanlar, serbest bölgeler, havaalanları, karayolu, denizyolu ve 

demiryolu ulaşım ağlarının alt yapısını oluşturur. Lojistik faaliyetlerinde iyi bir ulaşım sistemi, 

daha iyi lojistik verimliliği sağlayabilir, işletme maliyetlerini düşürebilir ve hizmet kalitesini 

arttırabilir. Çünk lojistik maliyetlerinin yaklaşık üçte ikisi ulaşım masraflarıdır. Ürünün 

özelliklerine (ağırlık, yükseklik, genişlik, kimyasal durumu v.s.) ve uzaklık ile iklim koşullarına 

göre taşıma sistemi  ve taşıma araçları belirlenir. Ruhsat, poliçe, vergi levhası, sürücü ehliyeti ve 

pasaportu, liman giriş izin belgesi ve taşıma belgesi sefer esnasında araçta bulundurulması 

gereken zorunlu evraklardır. Belgelerin eksiksiz olması, uygun taşıma araçlarının seçilmesi, 

etkin bir stok yönetimi müşteriye zamanında teslimat konusunda büyük avantaj sağlayacaktır 

(Kwateng & Manso & Mensah, 2014 : 85). 
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2.3.3. Stok Yönetimi 

 

 Stok yönetimi, ihtiyaçların karşılanması için hazırda bulundurulması gereken ürünler 

arasında kâr ile maliyet arasındaki dengeyi sağlamak amacı ile yapılan kontrol faaliyetleridir. 

Aktif haldeki ya da hareket görmeyen malzemelerin yönetimi olarak da tanımlanabilir. Her 

şirketin kendine ait stokları vardır ve çeşitli yöntemlerle bu stoklar yönetilir. Gözle kontrol, çift 

kutu metodu, sabit sipariş süresi ve sabit sipariş miktarı yöntemleri gibi birçok stok kontrol 

yöntemleri vardır. Bununla birlikte stoklar her zaman hazır olmalı ve envanter maliyeti de 

düşük olmalıdır (Mohamad & Suraidi & Rahman & Suhaimi, 2016 : 300). Stok kontrolü, ürünler 

için fiziksel olarak tespit, kalite yönetimi, ikmal, iadeler, talep tahmini, kontrol yöntemleri gibi 

faaliyetler stok yönetimi içerisinde yer almaktadır. Stok yönetimi temelde iki ana hedefe hizmet 

eder. Her şey önce ürünlerin mevcudiyetinden sorumludur. Belirli bir hizmet seviyesini 

sağlamak için gerekli ürünlerin, doğru miktarda, kalitede ve doğru zamanda bulunması diğer 

lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi açısından önemlidir. İkinci hedef, bu hizmet düzeylerini en 

uygun maliyetlerle uygulamaktadır (Heck, 2009 : 20). Müşteri taleplerine karşı önlemlerin 

alınması, aşırı stokların önlenmesi, tedarik masraflarının azalması gibi stok yönetiminin lojistik 

işletmelerine faydaları vardır. 

 

2.3.4. Ambalajlama 

 

 Ambalajlama, modern yaşam tarzımızın ve iş organizasyonlarının önemli bir bileşeni 

olarak görülmeye başlanmıştır. Satışa sunulacak fiziksel bir nesnenin nakliyesi sırasında 

depolama aşamasında korunmasını ve paketlenmesini kapsayan hazırlık sürecidir. 

Ambalajlamanın en önemli görevi ürünün ezilmesine, bozulmasına, bulaşmasına ve coğrafi 

etkenlere karşı zarar görmesine engel olmaktır. Ayrıca bir şirketin imajını ve kimliğini iletmede 

rol oynadığı için marka oluşturma sürecinde de etkilidir (Abdalkrim & Al Hrezat, 2013 : 70). 

Ambalajlama yapılırken ürünler tam sarmalanır, gümrük, polis / jandarma, maliye kontrolleri 

gibi durumlarda kolay bir şekilde açılıp kapanabilmesi için ürünün üstünü kaplayan ve hafif 

olan ambalajlarla örtüştürülür.  Ayrıca tüm Dünya’da ortak anlaşılan semboller kullanılır. Çünkü 

bu semboller, ürünlerin hangi şartlarda taşınacağı, depolanacağı gibi önemli bilgiler 

vermektedir (Duman, 2012 : 37). 
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2.3.5. Sipariş Yönetimi 

 

 Sipariş yönetimi, tedarikçi ile müşteri arasında gerçekleşen sipariş alımından teslimat 

işlemlerine kadar uygulanan tüm işlemlerdir. Sipariş kabulü, ürün çıkışı yapma, sevkiyat 

planlama, faturalandırma sipariş yönetiminin faaliyetleri arasındadır. Operasyon birimleri, 

tedarikçiler, üreticiler sipariş yönetiminde yer alan departmanlardır. Lojistik faaliyetlerinin 

düzgün ve sistemli bir şekilde yürütülebilmesi için müşteri siparişlerinin zamanında ve eksiksiz 

olarak alınması gerekir. Bu yüzden lojistik firmaları bünyelerinde sipariş yönetimini uygulayan 

birimler ve sistemler kurmuşlardır. Sunulan fiyat teklifleri onaylandıktan sonra müşterilerin 

siparişleri tedarikçi firmaların sistemine sipariş numarası ile düşer. Sipariş kabulü yapılır ve 

ürünler paketlenir. Ürünlerin özelliklerine göre ekipman / araç belirlendikten sonra müşteriye 

teslim edilmek üzere sefere çıkılır. Teslimat sonrasında sistemlerden onayı yapılır ve ilgili 

evraklar arşivde saklanılmak üzere kaldırılır (Alt & Gizanis & Österle, 2002 : 3).   

 

2.4. Bazı Ülkelere Göre Lojistik 

 

 Küreselleşme ile beraber lojistik, Türkiye’de ve Dünya’da en  önemli sektörlerin başında 

gelmektedir. 

 Dünya’nın en geniş ticaret hacmine ve en büyük bütçesine sahip olan ülke Amerika 

Birleşik Devletleri’dir. Bu ülke daha çok Kanada, Meksika, Almanya, Çin ve Japonya ile ticaret 

yapmaktadır. Ülkeler arasındaki mesafenin yani üretim noktası ile tüketim noktasının uzak 

olmasından dolayı ürünleri en kısa sürede, sağlam bir şekilde ve düşük maliyetle ulaştırmak için 

Amerika Birleşik Devletleri sürekli yenilikler, iyileştirmeler yapmakta ve bütün bunlar için 

milyarlarca dolar para harcamaktadır. Dünya’nın en gelişmiş ticaret lojistiğine sahip olduğu için 

bugün Batı Avrupa Demiryollarının taşıdığı yükün 4 katı kadar yük taşımaktadır. Amerika, 

birçok ülke ile ticaret faaliyetlerini gerçekleştirdiğinden dolayı lojistiğin en fazla geliştiği ülke 

sayılmaktadır (Uslusoy, 2014 : 54). 

 Singapur, Tayvan ve Dubai Asya ülkeleri içerisinde lojistiğin merkezi olarak 

görülmektedir. Singapur’da ticaretin daha rahat gerçekleştirilebilmesi amacı ile ticareti 

kolaylaştırıcı kanunlar çıkarılmıştır. Depolama ve dağıtım merkezi konumunda olan bu ülkeye, 

farklı ülkelerden yatırımlar gerçekleştirilmekte ve lojistik ciddi anlamda her geçen gün gelişme 

göstermektedir. Tayvan’da en son teknolojiler kullanılarak hızlı ve güvenli bir şekilde yükleme, 

boşaltma ve dağıtım faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Lojistik faaliyetlerinin tümü dış kaynak 

kullanımı ile devam etmektedir. Dubai, doğu ve batı ticaret yolunun en önemli taşıma, depolama 

ve dağıtım merkezidir. Dubai’nin, Ortadoğu’nun lojistik taşımacılık üssü durumuna getirilmesi 

hedeflenmektedir. Ayrıca bölgede gerçekleştirilen Dünya’nın en büyük projesi sayılan Al 
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Maktoum Uluslararası Havaalanın açılması lojistik, turizm ve ulaşım konularında ülke açısından 

hayati bir rol oynamıştır (Uslusoy, 2014 : 54). 

 Çin’de lojistik faaliyetleri genel olarak %90 gibi yüksek bir oranda denizyolu ile 

gerçekleştirilmektedir. Ülkenin ticaret payı her geçen gün artış gösterdiği için lojistik sektörüne 

büyük önem verilmektedir. Çin’in kıyı bölgeleri lojistik açısından en önemli bölgeleridir. İç 

bölgelerde ise daha çok üretim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Üretilen ürünlerin karayolu, 

iç su yolu ve demiryolu ile kıyı bölgelere taşınması Çin’in en önemli lojistik faaliyetleridir. Su 

taşımacılığına elverişli ırmaklar üzerinde ufak gemiler ile mamul ve eşya taşınmaktadır. Çin’in 

en büyük kenti olan Sanghay ülkenin en büyük lojistik üssüne sahiptir. Asya’nın en büyük 

limanlarından olan Sanghay limanı, Dünya’nın gemi trafiğinin en yoğun olduğu limandır. Tianjin, 

Fujian ve Guangdong’da yeni serbest ticaret bölgeleri açılmıştır. Hong Kong’da ise tedarik zinciri 

etkin bir şekilde uygulanmaktadır. Konteynır limanlarının sayısı oldukça fazladır. Ayrıca e-

lojisik uygulamaları da çok gelişmiştir (Uslusoy, 2014 : 56). 

 Dünya lojistik pazarının %10’unu Avrupa Birliği oluşturmaktadır. Özellikle Hollanda ve 

Almanya Avrupa’nın en önemli lojistik faaliyetlerinin uygulandığı ülkelerdir. Bu ülkeler 

Avrupa’nın lojistik üssü konumundadır. Almanya, hava ve denizyolu taşımacılığı alanında 

Dünya’ya önemli hizmetler vermekle beraber karayolu ve demiryolu taşımacılığında da 

Avrupa’ya liderlik etmektedir. Hamburg Limanı’nın varlığı, bu limanın demiryolu ve karayolu ile 

bağlantılarının olması ve lojistik sektöründe iki buçuk milyon insana iş imkânı sağlaması 

bakımından Almanya Avrupa’nın önemli bir lojistik merkezi durumundadır. Ayrıca Baltık 

ülkelerine bağlanması planlanan “Otoban Ağı” projesi de gündemdedir. Hollanda’da Amsterdam 

ve Rotterdam deniz limanları Avrupa’nın en önemli limanlarıdır. Çok fonksiyonlu taşıma 

yapılabilmesi, kurulan endüstri bölgeleri ve kargo köyler Hollanda’yı Avrupa’nın lojistik 

başkenti konumuna getirmiştir (Uslusoy, 2014 : 50). 

 Türkiye, Asya ile Avrupa kıtaları arasında yer alması, bunun yanında Kuzey Afrika ve 

Orta Asya ülkeleri için transit geçiş noktası konumunda ve üç tarafının denizlerle çevrili 

olmasından dolayı önemli bir lojstik üs olma özelliğine sahiptir. Ayrıca tüm taşımacılık 

türlerinin uygulanması da bu önemi arttırmaktadır. Serbest bölgelere, limanlara ve geniş tır 

parklarına sahip bir ülkedir. Ülkemize birçok yabancı yatırımlar gerçekleştirilmektedir (Daşkan, 

2016 : 6). Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa, Rusya gibi birçok Avrupa ülkelerine hazır giyim 

eşyası, demir-çelik ürünleri, otomotiv parçaları, sebze-meyve gibi ürünleri ihraç etmektedir. 

Bunun yanında İran, Irak, Kazakistan, Türkmenistan, Gürcistan gibi ülkelere de yoğun nakliye 

faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Lojistik sektöründe çalışan nüfus genellikle genç ve dinamik 

bir yapıya sahiptir. Birçok üniversitede lojistik bölümleri kurulmaktadır. TUİK’in 2018 

verilerine göre, Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat %23,1 artarak en fazla ihracat yapılan 

ülke Almanya olmuştur (www.tuik.gov.tr, 2018).  
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 Lojistikte iletişim ile bilişim altyapısının güçlendirilmesi, yabancı yatırımların teşvik 

edilerek lojistik köylerin oluşturulması, yeni pazarların keşfedilmesi, akademik çalışmaların 

yapılması ve yenilikçi çözümlerin üretilmesi ile lojistik sektörünü ülkemizde daha canlı bir hale 

getirebilmek mümkündür.  
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3. YENİLİK  

 

 İşletmeler farklılaşma amacı ile müşterilere yeni değerler yaratabilmek için yenilik 

faaliyetlerine yönelmektedir. Bu yüzden çalışanların yenilik süreçlerine ve yenilik stratejilerine 

hakim olması gerekir. Yenilik, gerek sosyal yaşantımızda, gerek iş yaşantımızda yaşam 

kalitemizi arttırmada önemli bir kavram haline gelmiştir. 

 

3.1. Yenilik Kavramı  

 

 Yenilik, üretilecek ürün ya da müşterilere verilecek hizmet için ortaya çıkarılan fikirlerin 

ticarileşmesidir (Fagerberg, 2003 : 3). Avustralyalı ekonomist Joseph Alois yeniliği; eskimiş ve 

verim alınamayan yapıların yenilenip daha verimli hale getirilerek değişim gösterme süreci 

olarak tanımlamıştır (www.kulturyasa.blogspot.com, 2014). Diğer bir tanıma göre ise yenilik; 

yeni ya da geliştirilmiş hizmetlerin işyeri organizasyonlarında ya da firmaların dış ilişkilerinde 

hayata geçirilmesidir (Tiwari, 2008 : 1). Sürekli büyümenin, başarılı olmanın, rekabet avantajı 

elde etmenin ve teknolojik gelişmelerin kaynağıdır (Morente & Ferras, 2017 : 642). Her 

toplumun tüm kurumlarında sürekli büyümenin bir öncüsü olarak görülmektedir (Vej, 2011 : 

8). Rekabet ortamının yoğun olduğu pazarlarda işletmeler hayatta kalabilmeleri için yenilik 

yapmaları şarttır. Yeniliğin temel amacı, iş için değer yaratmaktır. Müşteri talep ve tercihlerinin 

hızla değiştiği günümüzde yenilik önem arz etmektedir. Hızla büyüyen şirketlerin CEO’ larının 

%75’ i piyasadaki en güçlü silahın yenilikçi ürünler ve süreçlerin olduğunu belirtmektedir 

(Akram & Siddiqui ve diğerleri, 2011 : 123). Yeni ve gelişmiş ürünlerle piyasayı canlandırarak 

müşteri potansiyelinin artması, şirketlerin rakiplerinin önünde kalması, firmaların gelirlerinin, 

kar marjlarının artması gibi yeniliğin şirketlere faydaları vardır. Procter & Gamble ve General 

Electric gibi büyük firmalar yeniliği kendilerine bir ilke olarak edinmişlerdir (Downey, 2007 : 4).  

 

3.2. Yeniliğin Özellikleri 

 

 Yenilik, şirketin türüne, sektöre ya da iş organizasyonlarına göre farklılık 

gösterebilmektedir. Yeniliğin aynısı tekrar edilemez. Yeni geliştirilen ürün ya da hizmet, bir 

öncekinin yerine geldiğinde ciddi anlamda maliyet ve performans avantajı sağlayacağından 

piyasada aynısı tekrar bulunamamaktadır. Yani kümülatif bir yapıdadır. Geliştirilen her yenilik, 

bir öncekinin yerini aldığı gibi ortaya çıkarılacak yeniliklerin de alt yapısını oluşturur. Bütünsel 

bir özelliktedir. Firma organizasyonlarının tüm süreçlerini kapsar. Eğer bir firmada yenilik, 

yalnızca ISO departmanlarının ya da AR-GE birimlerinde çalışan personellerin görevi olduğu 

düşünülürse yeni bir hizmet ya da ürünün ortaya çıkarılması zayıf olacaktır. Yenilik firma 
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içerisinde tüm personelin bilgi, görüş ve deneyimlerine dayanır. Yalnızca müşteri istek ve 

ihtiyaçlarına göre hareket edilirse ilerde oluşabilecek müşteri beklentileri karşılanamayacak, 

böylece piyasada firmalar arasındaki rekabette zayıf kalınacaktır. Başarının elde edileceği 

belirsizdir. Ortaya çıkarılacak yeni ürün ve hizmetlerin piyasada tutunacağı, rağbet göreceği 

belli değildir. Bu yüzden yenilik, piyasa araştırmasını, risk almayı, alanda uzmanlaşmayı ve test 

etmeyi gerektirmektedir. Firmaların artış gösterdiği piyasa ortamında rekabet avantajı elde 

edebilmek için firmalar kendilerini sürekli yenilerler. Ayrıca müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin 

değişkenlik göstermesi her geçen gün firmaları yenilik yapmaya zorlamıştır (Vatan, 2010 : 13).  

 

3.3. Yeniliğin Önemi 

 

 Başarılı yenilik finansal performansa güçlü bir şekilde bağlıdır. Ekonomik büyümenin 

temel bir itici gücüdür. Toplumun refahı açısından fayda sağladığı için büyük öneme sahiptir. 

İnsanların yaşam standartlarını iyileştirir. Daha iyi, fayda sağlayıcı güvenlik standartlarını, 

sağlık hizmetlerini, kaliteli ürünleri çevreye uygun ürün ve hizmetleri sağlayabilir. Yenilik ve 

eğitim ekonomi alanında küresel başarının temelini oluşturur. Hızla değişen dünya, işletmeler 

açısıdan hem zorluklar hem de fırsatlar doğurmaktadır. Yenilik, işletmelerin bu değişikliklerden 

en iyi bir şekilde yararlanmasına yardımcı olur. Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini, rakipleri ve 

teknolojiyi değiştirmek, giderek artan küresel ve dinamik bir pazar gibi dönüşümler yenilik 

sayesinde gerçekleşmektedir. Ayrıca yeniliğin gerçekleştirilmesi ile firmalar için yeni pazarlar 

oluşur, üretim maliyetleri düşer ve rekabet gücü artar. Kârlılık ve istihdamın yanında şirketlerin 

pazar payları artar ve performansları güçlenir (www.innosupport.net, 2007).  

 

3.4. Yeniliğin Amaçları  

 

❖ Yeni ve farklı ürün / hizmet ortaya çıkarmak. 

❖ Çevreye zarar vermeyen ürünler geliştirmek. 

❖ Şirketlerin varlığını devam ettirebilmek. 

❖ Firmaların pazarda lider durumda olmalarını sağlamak. 

❖ Firmaların pazar paylarını korumak ve arttırmak. 

❖ Firmaların kârlılık oranlarını arttırmak. 

❖ Ürün esnekliğini geliştirmek. 

❖ İş gücü maliyetleri, malzeme tüketimi, enerji tüketimi gibi üretim maliyetlerini 

düşürmek. 

❖ Ürünlerin kalitesini arttırmak. 

❖ Çalışma koşullarını düzeltmek (Gökçek, 2007 : 6).  
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3.5. Yeniliğin Etkileri 

 

 Yenilik, piyasa içerisine iki farklı etki yapmaktadır. Bu etkilerden ilk olanı yaratıcı 

etkisidir. Piyasaya sürülen bir yenilik, istenilen ilgiyi gördüğü durumda, bu yeniliği sunan firma, 

rakipleri karşısında rekabet avantajı elde edecektir. Rakip firmalar da bu yeniliği baz alıp 

geliştirerek tekrardan piyasaya sunacaktır. Bu durumdan ötürü yeniliğin sürekli gelişime ve 

yaratılışa dayanan bir etkisi bulunmaktadır. Firmaların ortaya çıkardıkları yenilik, piyasada 

müşteri talep ve ihtiyaçlarına cevap verirse rakip firmalar da aynı yeniliği geliştirmeye çalışıp 

piyasaya süreceklerdir. Bu durum daha kaliteli ürün ile hizmet olarak geri döneceği için üretici 

ve tüketici açısından artı bir değer yaratacaktır. Yeniliğin yaratıcılığının yanında bir de yıkıcı 

etkisi bulunmaktadır. Yani yeni üretim teknikleri ya da yeni geliştirilen ürünler bir öncekini 

ortadan kaldıracaktır. Aynı zamanda geleneksel üretim tekniklerini kullanan ve yeniliği ilke 

edinmeyen firmalar kısa bir süre sonra piyasadan silinecektir (www.academia.edu.tr, 2018).  

 

3.6. Yenilik Yapmayı Engelleyen Faktörler 

 

 Personellerin; çalışma şekilleri, yaşam tarzları, kurulu düzenleri gibi kalıplaşmış 

alışkanlıkları vardır. Getirilecek olan yenilik insanların düzeni ile alışkanlıklarını değiştireceği 

ve bu değişen alışkanlıklar başarı konusunda belirsizlik yaratacağı için burada bir kurumsal 

direnç söz konusu olacaktır. Yönetimin finansman ve zaman kaynağı olarak yeterli düzeyde 

destek vermemesi, personellere verilen görevlerin yeterli olduğu düşünülmesi, baskıcı bir 

yöntemle yeniliğe zorlanması gibi nedenler firma içerisinde yenilik yapmayı engellemektedir. 

Sadece belirili departmanlara bağlı kalınması yaratıcı fikirlerin ortaya çıkarılmasını 

engellemektedir. Personellerin görüş ve fikirlerinin alınmaması, bilgi eksikliği, lider eksikliği, 

risk almaktan korkma, alt yapı eksikliği, müşterilerin belirsiz talepleri gibi faktörler de yenilik 

yapmayı engelleyen diğer unsurlardır (www.deloitte.com, 2018). 

 

3.7. Yenilik Türleri 

 

 Yenilik türleri alanlarına göre ürün / hizmet, süreç, pazarlama ve örgütsel yenilik olarak 

sınıflandırılır. Yenilik türleri ile ilgili literatürde yapılan açıklamalar 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 ve 3.1.4 

olan konu başlıkları altında incelenmiştir. 
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3.7.1. Ürün Yeniliği 

 

 Günümüzde yoğun rekabet ortamı içerisinde, firmalar müşteri ihtiyaçlarına göre yeni 

ürünler geliştirmek durumundadır. Ürün yeniliği, işletmelerin mecut ürünlerde ya da 

müşterilere sunduğu hizmetlerde değişiklik, iyileştirme yapma işlemidir. Ekonomik iş birliği ve 

geliştirme örgütü ürün yeniliğini, ürünlerin özelliklerine ve kullanım amaçlarına göre 

geliştirilmiş yeni bir hizmetin sunulması olarak tanımlamıştır. Burada amaç, yeni müşteriler 

kazanmak ve değişik versiyonla ürün üretmektir. Firmalar, müşterilerin ihtiyaçlarına göre yeni 

ürünler sunmakta ya da mevcut olan ürünlerini geliştirmektedirler. Ayrıca bazı ürünlerin kısa 

yaşam ömrü de firmaları ürünlerde yenilik getirmeye zorlamaktadır. Bu yenilikler işletmelerin 

piyasada rekabet değerini arttırır. İlk dijital fotoğraf makinesi, yeni mikroişlemciler ürün 

yeniliğine örnek olarak verilebilir. Ürünün amaçlanan kullanımında ya da özelliklerinde yapılan 

sistem ve tasarım değişiklikleri de örnek olarak gösterilebilir. Piyasa ihtiyaçlarını inceleyip 

analiz yapmak, yeni ürün fırsatlarını belirlemek, başarılı ürünler yaratmak için organizasyon 

yeteneklerini arttırmak, yeni ürün geliştirmeye yönelik uygun programlar seçmek ve şirket 

yönetiminin uygun planlar oluşturması gibi ürün yeniliği öncesi gerçekleştirilmesi gereken 

süreçler vardır. Ürün yeniliği, bir organizasyonun başarısına katkıda bulunan ve işletmenin 

pazar payının artmasını sağlayan önemli faktörlerden biridir (Gosnar, 2012 : 5). 

 

3.7.2. Süreç Yeniliği 

 

 Süreç yeniliği, verimliliği sağlamak için üretim ve hizmet süreçlerinin önemli ölçüde 

iyileştirilmesi ya da satın alma, muhasebe, bakım/onarım ve hesaplama yöntemleri gibi 

destekleyici faaliyetlerde yeni düzenlemeler ile önemli gelişmelerin sağlanması anlamına gelir. 

Ayrıca üretim ve teslimat yönteminin alt yapısı olan donanım, teknoloji ve yazılımlarda da yeni 

düzenlemeleri içerir. Şirket prosedürlerinde değiştirilen uygulamalar, son sistem iletişim 

teknolojilerinin uygulanması süreç yeniliklerine örnek verilebilir. Firmalar, kendi başlarına ya 

da firma dışındaki kurum ve kuruluşların yardımıyla yeni süreçler geliştirirler. Süreç yenilikleri 

iç odaklıdır ve ürün ile hizmetlerin üretilmesini, dağıtılmasını kolaylaştırmak için iç 

organizasyon süreçlerinin verimliliği ile etkinliğini arttırmayı amaçlamaktadır. Üretim 

maliyetlerinin düşürülmesi, müşterilerin firmalar ile yakın bir iş birliği içerisine girmesi, 

rekabet gücünün elde edilmesi gibi süreç yeniliğinin faydaları vardır (Gosnar, 2012 : 6). 
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3.7.3. Pazarlama Yeniliği 

 

 Pazarlama yeniliği, ürün tasarımında, ambalajında ve fiyatlandırılmasında değişiklikler 

içeren bir pazarlama yöntemidir. Amaç; satışları ve pazar payını arttırmaktır. Firmaların 

müşteri bilgilerini ve ihtiyaçlarını toplamak için bilgisayar yazılımlarını kullanması, online 

mağaza gibi ticaret biçimleri pazarlama yeniliğine örnek olarak verilebilir. Sadece görünümü 

değişip, özellik ve işlevsel olarak aynı kalan ürünler de pazarlama yeniliği sayılabilir. Diğer 

yenilik türlerinden pazarlama yeniliğini ayıran özellik, daha önce hiç denenmemiş yeni 

pazarlama yöntemlerinin uygulanmasıdır. Bu yenilik türü, teknolojik olmayan yenilik türüdür. 

Ürün ve hizmetlere getirilen pazarlama yeniliği, işletmelerin verimliliğinin artmasına katkı 

sağlar. Piyasada müşteri kazanımı artar. Pazarlama için yeni teknikler, yöntemler ve araçlar 

geliştirmek şirket organizasyonlarının başarısında önemli bir rol oynar (Hassan & Shaukat ve 

diğerleri, 2013 : 246). 

 

3.7.4. Örgütsel Yenilik 

 

 Örgütsel yenilik, iş yapma uygulamalarında, karar verme sistemlerinde, ticari 

uygulamalarda ve dış ilişkilerde yeni bir yöntemin uygulanmasıdır. Yani şirket içerisinde rutin 

olarak giden faaliyetlerin yeniden düzenlenmesidir. Yeni araçların satın alınması, stok ve sipariş 

yönetimi için yeni yazılım sistemlerinin kurulması, şirket veri tabanlarının yeniden 

yapılandırılması gibi faaliyetler örgütsel yeniliklere birer örnektir. Firmalar rakipleriyle rekabet 

edebilmek ve müşteri tatminini sağlayabilmek için iş yapma yöntemlerinde düzenlemeye 

giderler. Bu tür yenilik; işletmelerin organizasyonel ile idari maliyetlerini düşürerek 

kuruluşların performansını arttırır. Ayrıca iş verimliliğini yükseltir. Bunların gerçekleşebilmesi 

için dışarıdaki kurum ve kuruluşlardan da destek alınabilir (Hassan & Shaukat ve diğerleri, 

2013 : 247).  

 

3.8. Yenilik Stratejileri 

 

 Yenilik faaliyetlerine ilişkin karar vermede işletmelere ışık tutan ve teknolojiyi 

kullanabilme yeteneğini sağlayan stratejilerdir. Ağır piyasa koşullarında rekabet avantajı elde 

edebilmek için işletmeler saldırgan, savunma, taklitçi / bağımlı, geleneksel / fırsatları izleme 

stratejilerini uygularlar. 
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3.8.1. Saldırgan Yenilik Stratejisi 

 

 Firmaların, alanında faaliyet gösterdiği rekabet ortamında söz sahibi olabilmeleri için 

çıkardıkları yeni ürün ve hizmetleri tüketicilere sunma stratejisidir. Burada önem verilmesi 

gereken nokta bu ürün ve hizmetlerin tüketiciler için bir değer olarak algılanıp 

algılanmayacağıdır. Ayrıca bu strateji, müşterilere yön vermeyi, piyasada bir ilk olmayı hedefler. 

Ar-ge departmanları saldırgan sratejinin gelişmesinde önemli bir görev üstlenmiştir. Saldırgan 

stratejiyi geliştirmenin ilk adımı piyasanın iyi analiz edilmesi ve analiz sonuçlarına göre yeni ve 

değer yaratan bilgilerin üretilmesidir. Stratejinin uygulandığı firmada örgüt içini ve örgüt dışını 

kapsayan iletişim, hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Örgüt içi iletişimde esnek bir 

yapı kurulmalı, doğruluk ve hız ise örgüt dışı iletişimde sağlanmalıdır. Ar-ge maliyetlerinin 

yüksek olması ve yapılan yeniliğin piyasada bir değer yaratıp yaratmayacağının 

bilinmemesinden dolayı riskli bir stratejidir. Bu strateji günümüzde büyük ve küçük ölçekli 

firmaların denediği bir stratejidir (Öztürk, 2012 : 72).  

 

3.8.2. Savunmacı Yenilik Stratejisi 

 

 Yeni ürün ile hizmet üretmekten ve piyasada ilk olmanın meydana getirebileceği riskten 

uzak duran, diğer işletmelerin faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkan fırsatlardan faydalanmaya 

dayalı oluşan stratejidir. Bu stratejiyi uygulayan işletmeler, ürettikleri ürünlerle pazarda ilk olan 

işletmelerin yaşadıkları riskleri ve piyasada meydana getirdikleri tehditleri inceleyerek analiz 

ederler ve bunu kendilerine bir fırsat olarak çevirmeyi amaçlarlar. Yenilikçi firmalarda meydana 

gelen hataları görüp kendi içlerinde düzenlemeye giderek, üretilen ürünler üzerinde 

iyileştirmeye giderler. Saldırgan stratejide olduğu gibi işletmeler, bünyelerinde Ar-ge 

departmalarını barındırırlar. Piyasada ilk olan firmaların ürettikleri ürünleri analiz edip, 

inceleyerek bu ürünler üzerinde çalışırlar. Ürünlerin eksik yönlerini giderirler ya da daha farklı 

özellikli hale getirirler. Piyasanın iyi analiz edilmesi, müşteri ihtiyaçlarının yakından takip 

edilmesi, pazarlama ve reklam faaliyetleri, bu stratejinin firma içerisinde uygulanabilirliğini 

kolaylaştıracaktır. Ayrıca ürünlerin yeni özellikler taşıması, ürünlerde yapılan değişklikler ile 

özel pazarlara girilmesi, yeni kullanım alanlarının sağlanması, yeni tasarlanan ürünlerin 

piyasada kabul görmesini sağlayacaktır (Aygen, 2006 : 47).  
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3.8.3. Taklitçi ve Bağımlı Yenilik Stratejisi 

 

 Piyasada ilk olan işletmelerin gerçekleştirdiği hatalardan faydalanarak daha iyi 

ürün/hizmet geliştirilmesine dayalı stratejidir. Yani yeniliğin aynısı piyasaya sunulmaz. Taklitçi 

işletmeler, sisteme oturtulmuş ileri seviyede teknolojileri olan lider firmaları izlerler. Ayrıca Ar-

ge çalışmaları yüksek maliyetli faaliyetlerden de kaçınır. Enerji, iş gücü, maliyet ve malzeme 

bakımından düşük seviyede çalışırlar. Taklitçi işletmelerin başarısı düşük üretim maliyetlerine 

bağlı olduğu için, üretim mühendisliği ve tasarım bakımından kuvvetli olması gerekir. Hangi 

ürünlerin nasıl taklit edeceklerini belirleyebilmeleri için pazarı sürekli yakından takip ederler. 

Başarının yakalanabilmesi için hem örgüt içinde hem de örgüt dışında iletişimin sağlıklı ve güçlü 

bir şekilde işliyor olması gerekir. Bağımlı stratejisi ise; yenilik ve teknoloji bakımından 

kendinden güçlü firmalara bağlı kalınarak yapılan faaliyetleri içeren stratejidir. Bağımlı olunan 

ana işletmeden herhangi bir talep gelmedikçe yenilik girişiminde bulunulmaz (Acaray, 2007 : 

55). 

 

3.8.4. Geleneksel Yenilik Stratejisi 

 

 Yeni hizmet ve ürün geliştirme ön plânda tutulmadan daha çok moda anlamında yapılan 

değişikliklerin uygulandığı stratejidir. Bu strateji; maliyet ile kalite rekabeti, üretim rekabeti ve 

hedef rekabeti üzerinde yoğunlaşmaktadır. Maliyet ile kalite rekabeti işletme verimliliğini, 

üretim rekabeti yeni hizmet ile ürün geliştirmeyi, hedef rekabeti ise piyasa hedefini ifade eder. 

Geleneksel stratejiyi uygulayan işletmeler, rekabet ortamında kendilerini yenileme ve 

değiştirme zorunluluğunun farkına varmazlarsa yeni ürün üretme ya da mevcut olan ürünü 

geliştirme ihtiyacı duymazlar. Moda olarak yapılan değişimlerin, rekabet ortamının yoğun 

olduğu piyasa koşullarında işletmelere avantaj sağlaması çok düşük bir ihtimaldir. Bu 

değişimler genelde kısa vadede olur ve kısa süreli geçici başarılar elde edilir (Aygen, 2006 : 49).  

 

3.9. Yenilik Süreçleri 

 

 Yeni bir fikir ile ortaya çıkıp, işletmeye katkı sağlayana kadar gerçekleşen tüm 

aşamalardır. Yenilik süreçleri; ihtiyaçların belirlenmesi, yeniliğin geliştirilmesi, uygulanması ve 

ölçülmesi olarak sınıflandırılır. 
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3.9.1. İhtiyacın Belirlenmesi 

 

 Yenilik süreçlerinin ilk ve en önemli aşamasıdır. Bu aşamada, firmanın faaliyetleri 

sonucunda ortaya çıkan başarı oranı ile performans sonucu tespit edilir ve bu oran / sonuçlara 

göre firmanın eksiklikleri açığa çıkarılır. Yenilik sürecinin başlayabilmesi için müşterilerin 

beklenti, ihtiyaç ve taleplerine göre yeniliğe ihtiyaç duyulması gerekir. Firmaların sunduğu ürün 

ya da hizmetler, müşteri beklentilerinde yetersiz kalabilir ya da beğenilmeyebilir. Bu durumda 

işletmeler yeniliği bir zorunluluk haline getirirler. Müşteri taleplerinin ve pazarın iyi 

araştırılması, araştırma sonucuna göre uygulanan yenilik faaliyetleri, işletmelerin piyasada 

başarısını arttırmasında önemli bir rol oynayacaktır (Acaray, 2007 : 58).   

 

3.9.2. Yeniliğin Geliştirilmesi 

 

 Ortaya çıkarılan yenilik fikirlerinin içsel ile dışsal olarak değerlendirmeye alındığı, 

işletme içerisine ve dış piyasaya uygun olmayanların elendiği, uygun olanların ise önemlilik 

düzeylerine göre belirli bir sıraya konduğu aşamadır. İçsel değerlendirmede yenilik fikirlerinin, 

firmanın vizyonuna, misyonuna ve kaynaklarına uygunluğu incelenir. Dışsal değerlendirmede 

ise, fikirlerin müşteri beklentilerini karşılayıp karşılamayacağı analiz edilir. Burada teorik 

olarak ortaya çıkarılan yenilik düşüncelerinin bir sistem ve süreç taşıması olayıdır. Bu aşamada 

firmaların yaptığı en büyük hata yenilik faaliyetlerinin büyük oranda Ar-ge departmanları 

tarafından yürütülmesidir. Bu durum, ilerleyen süreçlerde işletmelerin maliyet hataları ile karşı 

karşıya kalmasına neden olacaktır. İşletmelerin tüm departmanlarının bu görevde yer alması ve 

birbirleri ile koordineli çalışması bu sürecin sağlıklı işlemesini sağlayacaktır (Ozan, 2009 : 94).  

 

3.9.3. Yeniliğin Uygulanması 

 

 Piyasa/pazar araştırması ve beklentilerine göre ortaya çıkarılan yenilik fikirlerinin 

kullanıma hazır hale gelmesi ve piyasaya sunulmasıdır. Ortaya çıkarılan ürün ve hizmetler 

müşterileri tatmin ediyorsa yeniliği uygulayan işletme başarılı sayılmış olur. Bu başarı da 

personellerin motivasyon ve performansının artmasını sağlayacaktır. Firmayı daha ileriye 

taşımak için yenilik çalışmaları devam edecektir (Ünlü, 2015 : 8).  
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3.9.4. Yeniliğin Ölçülmesi 

 

 Yeniliğin ölçülmesi; ürün ve hizmetlerin kalitesinin ölçümü, piyasada değer yaratıp 

yaratmadığının belirlenmesidir. Yenilik faaliyetlerini belirleyenler için yeniliğin niceliğinin ve 

niteliğinin ölçülmesi ayrı bir önem arz etmektedir. Bu ölçümün başlangıç noktasını ortaya 

çıkarılan ürün ve hizmetlerde, teknolojik yenilik olarak ifade edilen yeniliğin tanımlanması 

oluşturur. Teknolojik yenilik tek başına olmamakla birlikte yeni bilgi, yöntem ve beceriyi de 

beraberinde getirir. Zor da olsa bunların ölçülmesi yeniliği uygulayan firmaların performans 

değerlendirmesi açısından belirli kriterler oluşturacaktır (Göl, 2012 : 37). 

 

3.10. Yeni Teknoloji Alanları 

 

 Teknolojik gelişmeler ile ortaya çıkan yeni teknoloji ürünleri insanların sosyal 

yaşantılarını daha rahat sürdürdüğü ve iş hayatında çalışanlara zaman, maliyet ve güvenlik 

bakımından kolaylık sağladığı için büyük önem taşımaktadır. Nesnelerin interneti, akıllı 

fabrikalar, büyük veriler ve bulut bilişim, otonom robotlar, siber / fiziksel sistemler, ağ iletişim, 

bilgi ve iletişim teknolojileri ve Sanayi 4.0 başlıca yeni teknoloji alanlarıdır. 

 

3.10.1. Nesnelerin İnterneti (Internet of Things) 

 

 Nesnelerin interneti; internet ve dijital ağ aracılığı ile sanal bir kimlik kazanarak fiziksel 

olarak çevreyle ve müşterilerle iletişim halinde olma durumunu ifade etmektedir. Nesnelerin 

interneti ilk olarak 1991 yılında Cambridge Üniversitesi’nde görev yapan akademisyenlerin 

bulundukları katın yukarısında mevcut olan kahve makinesinin görüntüsünü kurulu ağlara 

yönlendiren kameralı sistemi geliştirmeleri ile ortaya çıkmıştır. Bu kameralı sistem dakikada üç 

kez görüntü alabilme özelliğine sahipti. Nesnelerin interneti ilk olarak 1999 yılında Asthon 

tarafından yapılmıştır. 2005 yılında ise Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ilk raporu 

yayınlamıştır. Bu rapora göre, yeni teknolojik gelişmeler ile dünyadaki nesnelerin hem algısal 

olarak, hem de akıllı tarzda birbirine bağlanabileceği belirtilmiştir (Oral & Çakır, 2017 : 173). 

Nesnelerin interneti sayesinde enerji giderleri ve alt yapı malzemeleri azalacak, makineler ve 

robotlar sayesinde kas gücüne dayalı daha az insan kaynağına ihtiyaç duyulacaktır. Firmaların 

gelir ve kâr düzeylerinde artış görülecektir. Örnek olarak, ürünlerin üzerindeki sensörler 

sayesinde ürünler kendi kendini yönetebileceklerdir. Böylece ürünlerin kalitesi ve tüketicilere 

ulaşma miktarı gibi konular hakkında yönetime anlık bilgi akışı sağlanacaktır (www.ebso.org.tr, 

2015). 
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3.10.2. Akıllı Fabrikalar 

 

 Akıllı fabrikalar temelinde makinelerin kendi aralarında konuştuğu, üretimin insanların 

değil robotların organize ettiği, iş operasyonlarının minmum müdahale ve yüksek güvenlik 

düzeyi ile gerçekleştirildiği dijital bir üretim sistemidir. Son sistem bilgisayar ve yazılım 

programlarının makinelere yüklenmesi sonucu ile ortaya çıkmıştır. Bu sistem ile karmaşık olan 

üretim süreçlerinin problemsiz bir şekilde yürütülmesi sağlanmaya çalışılır. Güçlü bilgi işlem ve 

analitik yeteneklerin yanı sıra kurumların imkânsız gibi görünen değişikliklere adapte 

olmasında etkilidir. Akıllı fabrikalar verimlilik, kalite, maliyet, güvenlik ve sürdürülebilirlik gibi 

geniş kategorilere hitap etmektedir. Ayrıca üretilen ürünlerin kullanım ömürlerinin de daha 

uzun olması amaçlanmaktadır (www.ebso.org.tr, 2015). Bakım, kalite, stok bulundurma 

maliyetleri ile hatalı imalatın azalmasının yanı sıra personel verimliliğinin artışı gibi 

kazanımlarla uzun vadede avantaj sağlamaktadır. Akıllı fabrikalar; bulut bilişim, nesnelerin 

interneti, otonom robotlar gibi yüksek teknoloji ile kaliteli, hızlı ve az maliyetli ürünler 

üretmeye imkân tanımaktadır. İş sağlığı ve güvenliği konusunda önemli faydalar sağlamaktadır. 

Otonom robotlar ile daha hızlı ve hatasız bir şekilde üretim gerçekleştirilmektedir. 

Ekipmanların üzerine yerleştirilen sensörler ile ekipmanların bakım zamanları konusunda bilgi 

alınabilmekte, böylece üretimin aksamasının önüne geçilmektedir. Ayrıca sensörler sayesinde 

hammadde takibi yapılarak stok kontrolü yapılabilmektedir (www.deloitte.com, 2017). 

 

3.10.3. Büyük Veriler ve Bulut Bilişim 

 

 Büyük veriler ve bulut bilişim; video, fotoğraf, log dosyaları gibi farklı kaynaklardan elde 

edilen verilerin anlamlı bir şekilde işlenebilir hale dönüştürme biçimidir. Veri ya da dosya 

depolamak için gerekli alt yapı sağlanılarak özel ya da genel ağlar üzerinde büyük bir sistem 

havuzunun bağlı olduğu bir hesaplama paradigmasıdır. İnternet tabanlı bilgi işlem olup, isteğe 

bağlı olarak kullanıcılara donanım ve yazılım kaynağı sağlayan sistemdir (Lai & Trancong & Goh, 

2012 : 6). Bu sistem, ağlar aracılığıyla alınan bilgilerin modellenmesi ve yorumlanması için 

kullanılır. Şirketlerin iş organizasyonlarını yürütmek için kullandıkları paket programlardan 

alınan satış rapoları, maliyet raporları gibi veriler bu sisteme örnek gösterilebilir 

(www.ebso.org.tr, 2015). Ayrıca Google firması e-posta erişimi, dokümantasyon uygulamaları, 

metin çevirileri, haritalar, wep analizi gibi hizmetleri sunmak amacı ile bulut bilişim 

teknolojisini kullanmıştır. Bulut Bilişim ile paylaşılan altyapı ve ağ ile yazılım modeli kullanılır. 

Doğru analiz yöntemleri ile bilgiler yorumlanarak stratejik karar almada, riskleri yönetmede ve 

yenilik yapmada firmalara büyük katkı sağlar. Mevcut talep gereksinimlerine dayalı hizmetlerin 

sunulması ve iş sürekliliğinin devamlılığı konusunda kolaylık sağlanmaktadır. Aynı zamanda 
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bilgisayarlara uygulama yüklemelerine gerek kalmadan, otomotik olarak yapılan sistem 

bakımları sayesinde cihazların bakım gereksinimi azalmaktadır (www.dialogic.com, 2017). 

 

3.10.4. Otonom Robotlar 

 

 Otonom robotlar; yapılacak işleri gerçekleştirmek üzere insan müdahalesi olmadan 

bilgisayar programları aracılığı ile çalışan ve önceden programlanmış faaliyetleri uygulayan 

elektronik cihazlardır. Büyüklük, işlevsellik, hareketlilik bakımından birbirlerinden farklılık 

gösterirler. Otonom robotlar özellikle otomotiv sektöründe montaj ve taşıma işlerinde, 

depolama ve üretim alanlarında ise rutin işleri hızlı ve hatasız bir şekilde gerçekleştirilebilmek 

için kullanılmaktadırlar. Yazılım, makine, bilgisayar ve elektrik-elektronik mühendisliklerine 

dayalı çok fonksiyonlu bir mühendislik alanıdır (www.ebso.org.tr, 2015). Tedarik zinciri 

operasyonlarında önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu teknolojide güçlü bir şekilde büyüme 

beklenmektedir. Bu teknoloji ile üretim maliyetlerinin düşmesi, verimlilik artışı, kalitenin 

yükselmesi, üretim artışı, hata oranlarının azalması, iş kazalarının önlenmesi bakımından 

firmalara avantaj sağlanmaktadır (www.deloitte.com, 2017). Temizlik sanayisinde temizlik 

robotları, muharebe alanında hedef algılama ve ateş etme özelliğine sahip algılayıcı robotlar, 

yaşlılar için hizmetçi robotlar otonom robotlara örnek olarak verilebilir (Şabanoviç & Yannier, 

2003 : 4). 

 

3.10.5. Siber / Fiziksel Sistemler 

 

 Siber/fiziksel sistemler; koordinasyon, gözlemleme, kontrol gibi faaliyetlerin 

yürütüldüğü sistemdir. Bulut sistemleri ve sensör ağlar ile akıllı nesnelerin birbirleriyle iletişim 

kurduğu, sanal ve fiziksel gerçek dünyayı bir araya getiren teknolojilerin sağlanmasıdır. Bu 

sistemde yapılan işler, bir bilgisayar ya da iletişim merkezi tarafından izlenir, kontrol ve 

koordine edilir. Siber/fiziksel sistemler ile gerçek dünyadaki nesneler algılanır ve bu algılanan 

nesnelerin verileri bilgisayarlarda işlenerek bulunulan şartlar değiştirilir. Otomotiv sektöründe, 

tıpta ve askeri alanda, kara, hava ve deniz yolu ulaşımında bu sistem kullanılır (He & Jin, 2016 : 

20). Sensörler, akıllı robotlar, dronlar, 3D baskı cihazları siber – fiziksel sistemlere örnek 

verilebilir. Başlangıç girdileri ve nihai çıktılar fiziksel iken, üretilen bilgiler imalat sürecinde 

fiziksel ile dijital oluşumlar arasında yer değiştirir. Örneğin, fiziksel bir bileşeni taramak ve bu 

öğenin dijital gösterimini taramalara dayalı olarak modellemek mümkündür. Bu dijital veri, 

daha sonra bu bileşeni 3D baskısı ile yeniden fiziksel bilgiye dönüştürebilir (Kusmin, 2017 : 4). 

Toyota ve Volvo otomotiv  parça üretiminde RFID (Radyo Frekansı ile Tanımlama Teknolojisi) 

sistemini kullanması siber/fiziksel sistemlere verilebilecek diğer bir örnektir (Alçın, 2016 : 25). 
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3.10.6. Ağ İletişim 

 

 Ağ iletişim; üretim tesisi, tedarikçiler ve distribütörler arasında kablosuz olarak internet 

teknolojilerinin kullanıldığı sistemdir. Kablosuz iletişim hizmetleri, akıllı sensörler ve 5G 

telekomünikasyon teknolojileri gibi siber teknolojilerin yardımıyla uygulanabilmektedir. 

Güvenli yüksek kaliteli iletişim ağı sanayi 4.0 için önemli bir gerekliliktir. Şirket kaynaklarına, 

verilerine, yüksek güvenlik düzeyi ile erişim bakımından büyük kolaylık sağlamaktadır (Pereira 

& Barreto & Amaral, 2017 : 1255). Burada internet altyapısının sağlamlığı ve genişliği çok 

önemlidir. Distribütörlerde çalışan satış ve pazarlama uzmanlarının yanlarında taşıdıkları 

tabletler ile firma sistemlerine bağlanmaları, müşterilere ürünler sunmaları ve fiyat bilgisi 

almaları bu sisteme örnek gösterilebilir (Kusmin, 2017 : 4). 

 

3.10.7. Bilgi ve İletişim Teknolojileri 

 

 Bilgi ve iletişim teknolojileri; elektronik sistemlerle bilginin satın alınması, işlenmesi, 

depolanması ve yayılmasıdır. Üretim yeniliklerinin %80’ i bilişim teknolojilerine 

dayanmaktadır. 3D yazıcılar bilgi ve iletişim teknolojilerine örnek verilebilir. Tasarlanan 

ürünlerin 3D boyutlu yazıcılar ile çizilmesine 3D yazıcılar denir. Motor dışındaki tüm parçalar 

3D yazıcılar ile çizilmektedir. Tasarlama, baskı ve yüzey iyileştirme gibi bölümleri vardır. Müzik 

aletleri, lokma anahtarları, pense gibi atölye malzemeleri, dorse parçaları 3D yazıcılar ile 

üretilmektedir (Kusmin, 2017 : 4). Bilgisayar, televizyon, güvenlik kamerası, yazıcı, hesap 

makinesi, flash bellek, laptop, mobese kameraları, araç takip sistemleri, deprem tanıma 

sistemleri yangın alarm sistemleri, araç arıza sistem tanıyıcıları bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

diğer ürünleridir. Bir servise gelen araç, arıza tespit sisteminin yüklü olduğu bilgisayara 

bağlandığında bakım gerekliliği, arıza tespiti gibi konularda çalışanlara bilgi verip kolaylık 

sağlamaktadır. Firmalara uygun alt yapı sistemlerinin kurularak donanım ve yazılımları 

kullanabilme fırsatı verilirse hem firmalar açısından hem de ülke ekonomisi açısından verimlilik 

sağlanacaktır. Haberleşme sistemleri ile şirket içi ve dışı iletişim kolaylaşarak personeller arası 

güçlü işbirliği ile koordineli çalışma sonucunda yeni ve etkili bilgiler ortaya çıkacaktır. Ayrıca 

bilgi ve iletişim teknolojilerinin kültürel ve sosyal alana olan etkisi sayesinde insanların yaşam 

kalitelerinin yükselebilmesi sağlanabilecektir (Serin, 2015 : 4). 
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3.10.8. Yapay Zekâ ve Sanayi 4.0 

 

 Yapay zekâ, insanların zekası ile yapabildiği faaliyetleri, bilgisayar sistemleri aracılığıyla 

formül ile birleştirerek bu faaliyetlerin yapay sistemlerde uygulanmasıdır. Akıllı makineler, 

özellikle de bilgisayar programları üretilebilen bilim ve mühendislik faaliyetleridir. Amaç; 

karmaşık problemleri insan mantığına uygun bir şekilde çözebilen sistemler geliştirmektir 

(Mitra & Nandy & Bhattacharya & Dutta,  2017 : 7). Yapay zekâ’ nın kalıcı olma özelliği vardır. 

Bilgilsayar belleğine işlenmiş veri silinmedikçe hafızada kalmaktadır. Aynı zamanda bu veri 

başka bilgilsayarlara aktarılabildiği için paylaşılabilir özelliği de vardır. Benzer olaylar 

karşısında verilecek tepki insandan insana değişir; fakat daha önceden programlandığı için 

yapay zekâ sistemlerinde verilen tepki hep aynıdır. Bu durum yapay zekâ’ nın tutarlı olduğunu 

göstermektedir. Yapay zekâ kayıtlı olma özelliğinde olduğu için benzer bir durumla karşı 

karşıya kalındığında aynı tepki gösterilir ya da bir önceki duruma benzer bir tepki görülür 

(Adalı & İnce & Uyar ve diğerleri, 2017 : 9). İnsanların güçlükle yapabildiği işleri 

gerçekleştirecek sistemler geliştirmek, insan beyninin fonksiyonlarını geliştirilen bilgisayar 

modelleri aracılığı ile anlamak, insanın zihinsel yetenekleri üzerine araştırmalar yapmak, 

öğrenme yöntemlerini bilgisayar sistemlerine kurmak, yapay zekâ ile çalışan robotlar üretmek 

gibi yapay zekânın amaçları vardır. Yapay zekâ strateji, satranç, dama gibi bilgisayar oyunları, 

işitsel ve görsel bilgisayar uygulamaları, askeri alanda insansız askeri araçlar, otomatik hedef 

algılama, üretim alanında sınıflandırma, bakım, tasarım, plânlama gibi faaliyet alanlarında 

uygulanmaktadır (Pirim, 2006 : 91). LG firması; akıllı buzdolaplarına yerleştirilen dokunmatik 

ekran ile kullanıcılar yapay zekâ ile sesli iletişime geçebiliyor, ekran üzerinden verilen 

komutlara geri bildirim alınabiliyor. Google çeviride yapay zekâ ile iletişim kurularak istenilen 

dillerde çeviriler yapılabilmektedir. Kelimelerin nasıl okunduğu konusunda da sesli bilgi 

alınabilmektedir. Örnek olarak bir tır sürücüsü gittiği yabancı bir ülkede yol tabelalarındaki 

yazıyı Google çeviriye yazarak tabeladaki yazının ne anlama geldiğini öğrenebilir ve operasyon 

faaliyetini daha bilinçli bir şekilde yürütebilir. Ford; geliştirdiği navigasyon ile sürücünün Alexa 

yapay zeka servisi ile iletişime geçerek sürücünün istediği şarkıları çalması sağlanıyor. Ayrıca 

eczane, hastane, alışveriş merkezleri, lokantalar gibi önemli yerler için rota belirlenebiliyor, 

hava ve yol durumu hakkında da bilgilere erişilebiliniyor (www.cnnturk.com, 2017).  

 Sanayi 4.0, insan gücüne gerek duyulmadan makinelerin iş süreçlerine girmesiyle ve bu 

süreçleri yönetmesiyle ortaya çıkmıştır. Bu makineler iletişim, internet ve bilgisayar 

teknolojilerinin birleşmesiyle meydana gelen karma teknoloji ile özellik kazanmıştır. 

“Nesnelerin İnterneti” olarak ifade edilen bu kavram, işletmelerin kendi kendilerini 

yönetebilmesine kadar dayanmıştır. Sanayi 4.0 ilk defa 2011 yılında Almanya’ da Hannover 

fuarında söz edilmiştir. Almanya Hükümetinin de bu yeni stratejiye destek vermesiyle resmi bir 
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nitelik kazanmıştır. Resmi olarak 2011 yılı ile başlayan bu kavram, günümüze kadar milyonlarca 

euroluk bir piyasa durumuna gelmiştir. 2020 yılına kadar ise Avrupa ülkelerinin 140 milyar 

euroluk yatırım yapması beklenmektedir. Ayrıca 14 milyar yeni cihazın ortaya çıkması ve 

birbirileri ile etkileşime geçmesi düşünülmektedir (www.ebso.org.tr, 2015 : 7). 

 Sanayi 4.0, tedarik zinciri boyunca yeni teknoloji ve cihazlara dayalı üretim süreçlerinin 

organizasyonudur. Bilgisayar odaklı sistemlerin fiziksel iş süreçlerini izlediği, fiziksel dünyanın 

sanal bir kopyasını oluşturduğu geleceğin akıllı fabrikalarının bir modelidir. Sanayi 4.0 fiziksel 

nesnelerin bilgi ağlarına sorunsuz bir şekilde entegre edilmeye çalışıldığı sistemdir. Üretim 

sistemleri, fabrikalar ve iş süreçleri birbirileri ile bağlantılıdır ve bu bağlantıların etkin bir 

şekilde yönetilebilmesi için kurulan akıllı yeni teknoloji ve cihazlara dayalı sistemdir. Siber 

fiziksel sistemler (montaj istasyonları, ürünler v.s.) insanlar ile akıllı fabrikaların birbirine 

bağlanmasını ve iletişim kurmasını sağlar. 3D gibi baskı teknolojileri sayesinde yerinde, 

merkezinde ürün üretme kabiliyetini geliştirir. Verileri toplamada, analiz etmede ve türetilmiş 

bilgilerin hemen kullanılmasında yardımcı olur (Smit & Kreutzer & Moeller & Carlberg, 2016 : 

20). 

 Dünyadaki birçok firma sanayi 4.0’ ın getirdiği teknolojileri uygulamaktadır. Bosch; 

2012 yılında sanayi 4.0’ ın üretim ve lojistik birimlerini hangi düzeyde etkileyeceğini belirlemek 

amacı ile bir araştırma ekibi oluşturmuştur. Evlerin ve çalışma ortamlarının daha ergonomik ve 

güvenli olması amacı ile nesnelerin teknolojisini kullanarak sanayi 4.0 kapsamnda lojistik ve 

akıllı sistemler, ileri endüstriyel yapılar ve ofis/ev araçları olarak uygulamalarını 

gruplandırmıştır. Ofis içerisine sensörler monte etmişlerdir. İnternete bağlanılarak hava 

tahminleri hakkında anlık bilgi alınarak yağmur yağacaksa otomotik olarak pencereler 

kapanmaktadır. 

 Festo; robot teknolojisini geliştirmek amacıyla insanlarla aynı hareketleri yapan, 

faaliyetleri gerçekleştiren makineleri geliştirme çalışmaları yapmaktadır. Ayrıca bu konu için 

Ar-ge merkezlerinden destek almaktadırlar (www.ebso.org.tr, 2015). 

 Siemens; nesnelerin internetini kullanarak dijitalleşme çalışmaları üzerinde 

yoğunlaşmıştır. Dijital / akıllı fabrika uygulamalarına başlamış ve bu uygulama ile ödül almıştır. 

Firma, faaliyetlerini “yeni nesil üretim ve siber/güvenlik olarak gruplandırmaktadır 

(www.ebso.org.tr, 2015). 

 Sanayi 4.0 ile ülkemiz genelinde ekonomik bir büyüme ve üretim sektöründe 50 milyar 

TL’ ye ulaşabilecek bir verimlilik beklenmektedir. Yeni geliştirilen ürünlere artan talep, bu 

ürünlerin istenilen zamanda ve yerde tedarik edilmesi, sürekli artan küresel entegrasyon bu 

büyümeyi etkileyen unsurlar olacaktır. Sanayi 4.0’ ın getirdiği teknolojileri üretim süreçlerinde 

kullanmak için Türkiyedeki üretim firmalarının yaklaşık olarak 10-15 milyar TL yatırım 

yapması beklenmektedir. Bedensel olarak çalışanları zorlayan iş faaliyetlerinde ergonomik 
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iyileştirmeler ile personellere büyük kolaylık sağlanacaktır. Ağır yüklerin kaldırılması, 

istiflenmesi, montaj işleri gibi faaliyetlerde insanların yerini robotlar alacaktır. Böylece 

çalışanlar kapasitelerini, yeteneklerini daha yüksek katma değerli işlerde değerlendirecektir 

(TUSİAD, 2016 : 45). 

 Lojistikte sanayi 4.0 uygulamalarındaki temel amaç; depolama, nakliye, paketleme, 

dağıtım, yükleme/boşaltma ve bilgi hizmetleri gibi faaliyetlerde verimliliği arttırmaktır. 

Verimlilik amacı ile yapılan yenilikler teknolojik gelişmeler ile sağlanabilmektedir. Lojistik 

sektöründe çok yakında hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelecek olan yenilikler, bugün 

imkansız gibi görünen pek çok organizasyonların yapılmasını olanak sağlayacaktır. Nesnelerin 

interneti teknolojisi sayesinde araçlara takılacak sensörler ile hangi araçta ne kadar boş yer 

olduğu ve bu alana hangi büyüklükte yük sığacağı dijital ortamda görülebilecektir. Sanayi 4.0’ ın  

lojistik sektörüne getirdiği diğer bir yenilik aracın kontrolü otomatik pilotta olan sürücüsüz 

araçlardır. Görüş kameraları, sürücü destek, çarpışma uyarı, rota belirleme, uygulanabilir hız 

sabitleme, şerit tutma, mesafe koruma, kendi kendine park etme sistemleri sürücüsüz araçlarda 

kullanılan sistemlerdir. Kara taşımacılığında yakıt ve personel masrafları olmak üzere iki tür 

masraf vardır. 2010 ve 2050 yılları arasında toplam yük taşımacılığında %57 oranında bir artış 

beklenmektedir. Bu büyüme oranına ayak uydurabilmek için yenilikçi ulaştırma yöntemlerini 

faaliyete geçirmek gerekmektedir (Horenberg, 2017 : 5). Kanada, yıllık 200,000 $ gibi yüksek 

meblağlara ulaşan sürücü masraflarını azaltmak için sürücüsüz araç modelleri için çalışma 

başlatmıştır. Amerikadaki bir bira fabrikasından sürücüsüz araç yaklaşık 120 mil uzaklıktaki 

depoya ilk yüklemesini yapmıştır. Taşıma yöntemlerinin birleşmesi ile dronlar, ürünlerin 

sevkiyatında çok önemli bir rol oynayacaktır. Tırla alınan bir yükün yola gemiyle devam etmesi 

ve ardından trene aktarılmasında dronlar kullanılacaktır. Dronlar; bulut yazılımları ile 

hazırlanan, sistemler ile önceden tanımlanan güzergâhları izlenerek uçuş modeline dayanan yük 

taşıma sistemidir. 2015 yılının Eylül ayında posta işleri üzerine faaliyet gösteren merkezi 

Finlandiya olan bir posta firması dronlar ile Helsinkiden Suomenlinna adasına 4 kilometre 

uçarak 3 kilogram ağırlığındaki paketin nakliyesini yaparak ilk teslimatını gerçekleştirmiştir. 

Maersk yedek parçaların sevkiyatını gerçekleştirirken İHA teknolojisini kullanarak yaklaşık 

olarak yıllık 9.000 $ gelir elde etmeyi hedeflemektedir. Amerika Birleşik Devletleri’ nin 

Blacksburg şehrinde yer alan, mühendislik ve işletme bilim dalları üzerine faaliyet gösteren bir 

okul olan Virginia Tech ile uzay programları üzerine çalışmalar yapan NASA, ilâçların teslimatını 

gerçekleştirmek için Amerika Birleşik Devletleri Federal Havacılık İdaresi’ nden onay 

almışlardır. 3 dakika süren uçuş ile İHA, sağlık kliniğine ilâç sevkiyatını gerçekleştirmiştir 

(Mazur & Wisniewski & McMillan, 2016 :  8). Hyperloop taşıma sistemi; uçaktan daha hızlı bir 

şekilde insanların ve ürünlerin demiryolu aracılığı ile taşınmasıdır. Hyperloop taşıma 

teknolojisi, vakumlu tüneller içerisinde saatte 1200 kilometre hız ile giden Maglev trenlerini 
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kullanarak demiryolu bağlantılarını oluşturmayı plânlamaktadır. Bu sistem ile Milano’ dan 

Roma’ ya 30 dakika gibi kısa bir sürede ulaşım sağlanacaktır. Slovakya Hükümeti de ekspers 

taşımacılığını gerçekleştirmesi amacı ile ilk Avrupa rotasını inşa etmek için Hyperloop 

Taşımacılık Teknolojileri ile bir anlaşma imzalamıştır (Netti, 2016 : 6). 2006 yılında Danimarka’ 

da gıda lojistiğinde sensörler kullanılmıştır. Üretim fabrikalarından tüketim noktalarına kadar 

ürünlerin bütün lojistik fonksiyonları incelenmiş ve raf ömürleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

Burada amaç, gıdaların kalitesinin ölçülmesi ve ürünün varış noktasına kadar ne kadar sağlıklı 

bir şekilde ulaşıp ulaşmadığının belirlenmesidir. Burada üretici firma, ürünlerin üzerine raf 

ömrü izleme sensörü yerleştirerek soğuk zincir takibini yapmıştır. Araçtaki sıcaklık değerleri 

takip edilerek, eğer sıcaklık artışı var ise üretici firma ürünün kalitesinin düştüğünü tespit 

etmiştir. Depolama, ambalajlama, araç seçimi gibi faaliyetleri yeniden gözden geçirmiştir 

(www.musiad.org.tr, 2017). Avrupa’ nın en büyük limanlarından olan Roterdam, Hamburg ve 

Antwerp limanlarında akıllı liman için çalışmalar başlatılmıştır. Akıllı limanlar; farklı 

teknolojiler kullanılarak çevre yönetimi, enerji tüketimi, operasyon bakımından bulunduğu 

şehre katkı sağlayan limanlardır (Akgül & Gençer, 2017 : 4). Singapur Limanı, “Smarter Port” 

uygulaması ile sahil şeridinden 15 kilometre mesafeye kadar uzaklıkta bulunan gemiler 4G 

internetinden faydalanabileceklerdir. Bu uygulama ile internet ihtiyaçlarının karşılanması, gemi 

trafik yönetimi ve yük tahliyesi gibi faaliyerlerde hizmet sunulması amaçlanmaktadır 

(www.ekonomi.gov.tr, 2015). Türkiye’de ve birçok ülkede araçlara takılan araç takip sistemleri 

ile sefer esnasında olan araçların takibi yapılmaktadır. Aracın bulunduğu seferdeki konumu, 

yaptığı hız, mazot miktarı, bakım durumları gibi bilgiler bilgisayar ortamında anlık 

görülebilmektedir. Barkod okuyucular; lojistik firmalarının depolarında, antrepolarda 

uygulanan stok yönetiminde en sık kullanılan teknolojidir. Ürünlerin üzerine yapıştırılmış 

etiketler otomatik bir biçimde okunup, hatasız olarak bilgisayarlarda kurulu stok programlarına 

ürünlerin aktarılması için uygulanan bir yöntemdir. Bu teknoloiji ile ürün adetleri, barkod 

numaraları, ürün adları, geliş tarihleri otomatik olarak stok programlarına aktarıldığı için stok 

girişlerinde büyük kolaylık sağlanmaktadır. Sipariş miktarı ile gelen ürünlerin adetlerinin 

tutarlığı konusunda ise bir kontrol mekanizması görevi görmektedir. Ayrıca toplu ürün 

çıkışlarının kontrolünün yapılmasını sağlamaktadır (Ertek, 2012 : 10). İnternetin gelişmesi ile 

beraber elektronik pazar gündeme gelmiştir. Burada alıcıların ve satıcıların iş yapabilmesi için 

buluştukları organizasyonlar arası bilgi sisteminden yani elektronik lojistik pazarlarından söz 

edilebilir. Bu sistem firmalar ile müşterileri Wep tabanlı sistemler aracılığıyla internet 

ortamında bir araya getiren sistemdir. Uzun ya da kısa vadeli taahhütler, ürün ile hizmet 

tanıtımı, bunların pazarlanması, para bazlı anlaşmalar, ihalelere girme gibi faaliyetler elektronik 

lojistik pazar sistemleri ile gerçekleştirilebilmektedir (Horenberg, 2017 : 5). Yukarıda 

bahsedilen teknolojilerden bazıları Şekil 3.1, 3.2 ve 3.3’de görülmektedir. 
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Şekil 3.1. Barkod Teknolojisi 

Kaynak: (Ertek, 2012 :9). 

 

 

 

 

 
            Şekil 3.2. Drone ile Taşımacılık 

Kaynak : (Mazur & Wisniewski & McMillan, 2016 : 2). 
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Şekil 3.3. Sürücüsüz Araçlar 

Kaynak: (Kückelhaus & Zeiler & Niezgoda 2014 : 28). 

 

3.10.9. Dördüncü Parti Lojistik 

 

 Dördüncü parti lojistik kavramı, 1990 yıllarında ortaya çıkmıştır. Tedarik zinciri 

süreçlerinde stratejik fayda sağlanabilmesi için bilgi ile ürün arasındaki işleyiş ve akışın sağlıklı 

bir şekilde devamlılığı konusunda hizmet veren firmalar dördüncü parti lojistik firmaları olarak 

ifade edilir. Üçüncü parti lojistik firmaları taşıma, depolama, stok yönetimi gibi belirli konular 

üzerinde yoğunlaşırken, dördüncü parti lojistik firmaları stratejik ve teknoloji destekli konulara 

yoğunlaşır. Yani bu firmaların yönetme tecrübelerinin ve teknolojilerinin güçlü olması 

gerekmektedir. Dördüncü parti lojistik uygulamaları, üçüncü parti lojistik uygulamalarının 

yetersiz kaldığı bilgi, deneyim ve teknoloji kavramlarını içerir. Bu uygulamalar ile işletme 

süreçlerinin ve faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması gerçekleştirilmeye çalışılır. Lojistik 

sektöründeki değişme ve gelişmelere paralel olarak şirket organizasyonlarının da bu 

değişimlere uyarlanması sağlanır. Lojistik çözümler getirilir müşteri hizmetleri geliştirilir. 

Operasyonel süreçlerde harcanan zaman minimize edilir. Firmalar arası rekabet gücü oluşur ve 

firmaların sermaye gereksinimleri azalır. Gelir artışı gerçekleşir. Personeller daha sağlıklı ve 

güvenli bir iş ortamında çalışır. (Nowodzinski, 2014 : 116). Beyaz eşya imalatı yapan firmaların 

üretemedikleri bazı yedek parçaları başka firmalar tarafından tedarik ederek üretim yapması, 

bir lojistik firmasının taşıyacağı yüke uygun araç tedarik etmesi ve bunun operasyonel 

işlemlerini yaptırması, personellerin güvenliği gibi konularda dış hizmet alınması dördüncü 

parti lojistik uygulamalarına örnek verilebilir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2011 : 44). 

 



Bekir Çağlar Bayhan, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

29 

3.11. Yenilik Modelleri 

 

 Yenilik modelleri türlerine göre doğrusal model, talep çekmeli model, interaktif model, 

sistem entegrasyonu ve şebekeleşme modeli olarak sınıflandırılır. Yenilik modelleri ile ilgili 

yapılan açıklamalar 3.11.1, 3.11.2, 3.11.3 ve 3.11.4 konu başlıklarında belirtilmiştir. 

 

3.11.1. Doğrusal Model 

 

 Bu model, bilimin teknolojiyi geliştirmesine, teknolojinin gelişmesi ile de müşteri 

ihtiyaçlarının giderilmesine dayanır. Yenilikçilik, bilimsel araştırma ve geliştirme ile ortaya 

çıkan yeni ürünlerin piyasaya sürülmesiyle sonuçlanan gelişme olarak ifade edilmiştir. AR-GE 

çalışmaları doğrusal model olarak kabul edilmektedir. AR-GE çalışmalarının fazla olması 

toplumlar, şirketler ve piyasaların daha çok yenilenmesi ile sonuçlanacaktır (Oğuztürk & 

Türkoğlu, 2004 : 16). 

 

3.11.2. Talep Çekmeli Model 

 

 Artan rekabet ortamında firmaların ayakta kalabilmesi için müşteri talep ve 

ihtiyaçlarına göre yeniliklerin şekillendiği model türüdür. İş yerlerinin üretim, pazarlama ve 

ulaştırma faaliyetlerini müşterilerin beklentilerine göre belirlemesidir. Bu modelde sadece AR-

GE çalışmalarının yeterli olmadığı anlaşılmıştır (Oğuztürk & Türkoğlu, 2004 : 16).  

 

3.11.3. İnteraktif Model 

 

 Yeni bilginin mevcut olan bilginin yardımı ile ortaya çıktığı bir modeldir. Bu model 

yenilik yapma sürecinde firma içerisinde tüm departmanlar arasındaki iletişimin ve koordineli 

çalışmanın önemini savunur. Araştırma-geliştirme, pazarlama, satış, üretim, operasyon gibi 

birimlerin eşit olarak çalışmasına dayanır (Zizlavsky, 2013 : 3).  

 

3.11.4. Sistem Entegrasyonu ve Şebekeleşme Modeli 

 

 Kalite ve performansa daha fazla odaklanılarak şirket için hayati önem taşıyan bilgilerin 

depolanması ve bu bilgilerin işlevsel hale getirilmesi için elektronik araçların kullanılmasına 

dayalı bir model türüdür. Personellerin şirket içi ve şirket dışı iletişimi sağlıklı bir şekilde 

sağlayabilmesi açısından önem arz etmektedir. Bu model, elektronik araçların devreye 
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girmesiyle güçlenmiştir. Teknolojinin kullanılması ile hızlı ve güvenilir cihazlarla personeller 

daha rahat, etkin ve verimli bir şekilde çalışma fırsatı yakalamıştır (Zizlavsky, 2013 : 4). 

 

3.12. Ekonomik Kalkınma ve Rekabet Üstünlüğü İçin Yeniliğin Önemi 

 

 Yenilik, ekonomik olarak büyümenin, kârlılığın ve verimliliğin anahtarıdır. Süreç ve 

teknolojik yönden yeniliklerin yapıldığı, yeni fikirlerin üretildiği, farklı düşüncelere sahip 

toplumlarda ihtiyaç duyulan ürün ve hizmetleri en kısa sürede en düşük maliyetle müşterilere 

sunma imkânı elde edilir. Yenilikçiliği ilke edinmiş üretken toplumlar farklı ülkelerde adlarını 

duyurur, küresel piyasaya girerek pazar hacmini genişletir ve her geçen gün ekonomileri 

güçlenir. Yenilik kültürü temellerinin sağlam olduğu toplumların farklı sektörlerinde uzmanlık 

gerektiren yeni iş alanları açılır ve böylece iş gücüne ihtiyaç duyulur. İnsanlara iş imkânı 

yaratılmış olunur. Çeşitli sektörlerde yapılan yenilikler müşteri talep ve ihtiyaçlarına cevap 

veriyorsa daha fazla yatırım gerçekleştirilir ve iş alanları genişler. Örnek olarak bir lojistik 

firmasına alınan fantuzzi, telehandlers gibi yeni kaldırma ekipmanlarını ya da kâğıt üretim 

fabrikasına tedarik edilen ve kâğıt üretimi için tasarlanan konvertörü kullanacak personellere 

ihtiyaç duyulacaktır. Böylece iş istihdamı ortaya çıkacaktır. İş hayatının yanı sıra günlük 

yaşantıyı da kolaylaştıracak yenilikler ile insanlar daha yüksek yaşam standartlarına sahip 

olacaktır. Bu da toplum psikolojisine olumlu etki yapacaktır (Yorgancılar, 2010 : 408). 

 Yabancı sermayenin ülke ekonomisine girmesi açısından yeniliğin önemli katkıları 

vardır. Farklı bir ülkeye yatırım yapacak olan firmalar, ilk önce o ülkenin iş potansiyeline ve 

yenilikçi kültürün gelişip gelişmediğine bakarlar. Yabancı sermayenin ülkeye girmesi ile yerli 

firmalar arasında rekabet artacak, böylece firmalar kendilerini sürekli yenileme ihtiyacı 

hissedeceklerdir. Sürekli yeni fikirler üreten, teknolojik gelişmeleri takip eden ve bunları 

tedarik eden, yeni pazarlama tekniklerini uygulayan firmalarda sunulan ürün ve hizmetlerde 

kalite ile verimlilik artışı olur, kârlılık oranı yükselir, pazar payı genişler ve maliyet düşüklüğü 

gerçekleşir. Böylece müşteri talepleri daha hızlı ve kaliteli bir şekilde karşılanarak rakip 

firmalar arasında rekabet avantajı elde edilir. Tüm bu gelişmeler ülkenin ekonomisine, refahına 

ve yaşam standartlarına olumlu etki yapacaktır (Yorgancılar, 2010 : 409). 
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4. YENİLİK YÖNETİMİ ve YENİLİKÇİ ÖRGÜT KÜLTÜRÜ 

 

 Yeni rekabet ortamında işletmelerin hayatta kalabilmeleri ve sürdürülebilir olabilmeleri 

için yenilik yönetimine ağırlık vermeleri gerekmektedir. Yenilik yönetimi, modern ekonomide 

yenilikçiliğin vazgeçilmez unsurudur. İşletmeler çoğunlukla üretim, yönetim, pazarlama, 

araştırma/geliştirme, finans, insan kaynakları ve diğer fonksiyonel departmanlardan oluşur. Bu 

departmanları kapsayan işletmlerin yenilik yönetimi; ürün, hizmet, süreç ve pazarlama 

yenilikleri şeklinde gerçekleştirilir. 

 

4.1. Yenilik Yönetimi 

 

 Adıgüzel’in Peter Drucker’den aktardığı yenilik yönetimi, işletmelerin iç ve dış çevredeki 

değişimlere uyum sağlayabilmeleri için düzensiz ve karmaşık yapının yanı sıra yönetimsel 

faaliyetlerini harekete geçirerek, yeniliği bir süreç içerisinde kontrol altında gerçekleştirme 

faaliyetleridir (Adıgüzel, 2012 : 53). Başka bir tanımla ifade edilecek olursa yeni fikirler 

tasarlama, yeni uygulamalar getirme ve bu uygulamaları yaygın bir şekilde yönetme sürecidir 

(Xiangyun, 2013 : 23). 

 1960 yılı öncesinde firmalardaki yenilik stratejileri teknoloji hedefli olup amaç yeni 

teknolojik buluşlarla yenilik faaliyetlerini gerçekleştirebilmek ve büyüyebilmek olmuştur. 

Birçok firmada bireysel olarak gerçekleştirilen AR-GE çalışmaları etkin bir güç olarak 

görülmüştür. 1960 ile 1970 yılları arasında işletmelerin yenilik stratejileri müşteri talep ve 

ihtiyaçlarını tespit etmeye yönelik olmuştur. Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi yenilik 

yönetiminin etkin bir gücü olmuştur. 1990 yılına kadar olan dönemde finansman kontrolünün 

sağlanması ve maliyetlerin düşürülmesi yenilik yönetiminin temelini oluşturmuştur. Teknoloji 

ve müşteri ihtiyaçları yenilik yönetimi süreçlerinde kullanılmıştır. 1990 yılından 2000 yılına 

kadar olan dönemde işletmelerin yenilik stratejileri genellikle öz yekinliklere dayalı olmuştur. 

Stratejik iş birlikleri ve piyasaya giriş zamanlaması önemli bir durum haline gelmiştir. Yeni iş 

ortaklarının yenilik sistemlerine dahil edildiği iş modelleri oluşmuştur. Günümüzde ise yenilik 

yönetimi, AR-GE departmanlarına yapılan yatırımın yanı sıra firma içerisindeki tüm 

departmanları kapsayacak bütünsel bir şekilde teknoloji de kullanılarak pazar gereksinimleri 

karşılanmaya çalışılmaktadır (Ventura & Soyuer, 2016 : 42). 

 Pazar gereksinimleri ve müşteri taleplerini önceden tespit edebilmek, hedef müşteri 

gruplarının bugünkü isteklerinin yanında gelecekte oluşabilicek istekleri de karşılayabilecek 

stratejileri geliştirmek yenilik yönetimini uygulayan firmalara sürdürülebilir rekabet avantajı 

sağlayacaktır. Yenilikçi firmalar problemi belirlemeyi, yeniliği geliştirmeyi, uygulama ve ölçmeyi 

sağlıklı bir şekilde yaparsa piyasada etkin bir güç haline gelecektir. Bunların gerçekleşmesi ise 
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ancak üretim stratejilerinin yanında firmaların finansal durumunun ve yenilik süreçlerinin takip 

edilip değerlendirildiği yenilik yönetimi stratejisinin varlığı ile mümkün olabilecektir (Ventura 

& Soyuer, 2016 : 42). Yenilik yönetimi ve stratejileri firmaların verimliliğini arttırabilme 

açısından büyük öneme sahiptir (Xiangyun, 2013 : 23). Yenilik yönetiminin başarılı bir şekilde 

uygulanabilmesi için devlet, özel sektör ve üniversite iş birliği içerisinde çalışmalıdır. Bu 

kurumlar firmaların yenilik sistemlerinin kurulmasını sağlar, belirli dönemlerde bu sistemleri 

denetler, teknolojinin kullanılması için kaynak ayırır. Ayrıca eğitim ve destek programları ile 

yenilik süreçlerine de katkıda bulunur (Ventura & Soyuer, 2016 : 46).  

 

4.2. Yenilik Yönetimini Belirleyen Unsurlar 

 

 Vizyon, liderlik, örgütsel yapı, iletişim, personel güçlendirme ve müşteri odaklılık yenilik 

yönetimini belirleyen unsurlardır. 

 

4.2.1. Vizyon 

 

 Firmaların bulundukları sektör içerisinde gerçekleşmesini istedikleri, arzu ettikleri 

hedeftir. Dünya’da sayılı firmalar arasına girmek, doğru kalite ve fiyat düzeyi ile müşteri 

beklentilerini en üst seviyede karşılamak, yaratılan farklılıklar ile rakip firmalar arasında kalıcı 

üstünlükler yakalamak gibi şirketlerin belirlendiği vizyonlar vardır. Vizyon, firmaların 

geleceğinin belirlenmesinde önemli bir faktördür. Vizyonun yenilik ile bağlantılı, birbirinden 

ayrılmaz bir parçası olması gerekir. Her ikisi de birbirini destekleyen, tamamlayıcı bir güç 

olmalıdır. Şirketlerin belirlediği vizyon doğrultusunda çalışanlar yeniliğe teşvik edilerek 

dinamik, yeniliğe açık ve daha çok başarılı olmaları sağlanmalıdır (www.academia.edu.tr, 2018).  

 

4.2.2. Liderlik 

 

 İngiliz Standartları Enstitüsü yenilik liderini; yeniliği başlatan, sürdüren ve sonlandıran, 

bulunulan sektör içerisinde trend yaratarak yapılan yenilik çalışmaları ile şirketi ön plâna 

çıkarabilen kişi olarak tanımlamıştır (Aygen, 2006 : 66). Ayrıca yeniliği uygulayan liderler, 

vizyonun gerçekleşmesi için çalışanları yeniliğe teşvik ederek onlarla beraber koordineli bir 

şekilde hareket eder. Yaratıcı bir kişiliğe sahiptirler. Riskleri ve başarsızlıkları kabul eden ve bu 

başarasızlıkları başarıyı oluşturan temel neden olarak görürler. Yeniliği çalışanlar ile 

paylaşmayı seven kişilerdir. Teknolojiyi yakından takip ederler. Yenilik süreçlerine hakimdirler. 

Tüm bu özellikler yeniliğin gerçekleştirilebilmesi adına liderlerin önemli bir faktör olduğunu 

göstermektedir (Ünlü, 2015 : 28). 
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4.2.3. Örgütsel Yapı 

 

 Firmaların yenilik yönetimini başarılı bir şekilde uygulayabilmeleri için yeniliğe kaynak 

sağlayan iç ve dış faktörleri iyi analiz ederek, yeniliği uygulayabilecek örgüt yapısını kurması 

gerekir. Örgüt yapısı, firmalar arası rekabetin yoğun olduğu günümüzde firmaların hangi 

düzeyde esnek ve hızlı davranabileceğini tespit etmektir. Esnek ve hızlı davranabilen firmalar 

başarıyı elde edebilecektir. Çevrenin iyi analiz edilmesi, yeniliğe açık personeller seçme, yeni 

teknoloji ürünlerini tedarik etme örgütsel yapıyı belirleyen unsurlardır (www.academia.edu.tr, 

2018). 

 

4.2.4. İletişim 

 

 İletişim, firmalar ya da kişiler arasında düşünce ile bilgilerin aktarılması ve bu bilgilerin 

insanların davranışları üzerinde yaptığı etkinin gözlenebildiği bir süreçtir. Değişen piyasa 

koşullarına firmaların uyum sağlayabilmesi, ayakta durabilmesi, pazara sunulan yeni nesil 

teknolojilerden en iyi şekilde faydalanabilmesi ve yeni ürün ile hizmetleri müşterilere 

sunulabilmesi açısından yeni bilgilere ulaşmak artık bir gereklilik haline gelmiştir. Yeni bilgilere 

ulaşmak, gelişen teknolojileri iyi kullanmak ve bu teknolojiler sayesinde elde edilen bilginin 

doğru bir şekilde algılanması ve firma içerisinde etkin bir şekilde kullanılması ile mümkün 

olacaktır. Yenilik süreçlerinde firma içinde ve dışında iletişimin sağlıklı, sürekli ve hızlı bir 

şekilde işliyor olması gerekir. Yeni teknoloji ürünleri sayesinde bilgilere daha kolay 

erişebilinmiş, bilgi miktarı ve güvenlik düzeyleri daha iyi bir seviyeye taşınmıştır. Ayrıca 

teknoloji dışında grup halinde yenilen akşam yemekleri, mesai saatleri içerisinde verilen kahve 

molaları, anlık toplantılar gibi informel tarzda yapılan iletişim ile de bilginin yayılması 

kolaylaşmıştır (Ünlü, 2015 : 29). 

 

4.2.5. Personel Güçlendirme 

 

 Yetki, görev ve sorumlulukların personele ait olmasıdır. Çalışanların insiyatifini rahatça 

kullandırabilen çalışma biçimidir. Burada amaç çalışanları araştırmaya, kendilerini geliştirmeye, 

sorumluluk üstlenmeye ve risk almaya teşvik etmektir. Ayrıca personelleri cesaretlendirerek 

yaratıcı fikirleri de ortaya çıkarmaktır. Personel güçlendirme bu yeni fikirler ile müşteri 

ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayabilmek adına kaliteli ürün ve hizmet değeri yaratan bir 

rekabet stratejisidir (www.academia.edu.tr, 2018). 
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4.2.6. Müşteri Odaklılık 

 

 Firma içerisindeki tüm personellerin müşterilere en iyi şekilde hizmet verebilmesi için 

çaba göstermesi, emek harcamasıdır. Amaç; insanların firma ile ilgili görüşlerini yansıtan kalite, 

değer ve güvenilirliğe odaklanılarak en iyi hizmeti sunabilmektir. Çalışanlar sadece müşteri 

isteklerine göre değil, ileride ortaya çıkabilecek ihtiyaçları da tahmin ederek faaliyetlerini 

sürdürürler. Piyasanın iyi analiz edilmesi, farklı insanlarla tanışma, kurulan erken iletişim, 

ileride ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçlara göre ürün ve hizmet geliştirme firmanın başarasını 

arttıran unusurlar olacaktır (Aygen, 2006 : 79). 

 

4.3. Örgüt Kültürü 

 

 Bir kurumdaki bireylerin ve grupların birbirleri ile ya da örgüt dışındaki insanlarla nasıl 

etkileşimde bulunulduğunu kontrol eden değerler, normlar ve inançlar bütünüdür. Edger 

Schein, örgüt kültürünü “Bir grubun dışa uyum sağlama ve iç bütünleşme sorunlarını çözmek 

için geliştirdiği belirli düzendeki temel varsayımlar” olarak tanımlamıştır (Ok & Üstünyer & 

Akkahve & Kale, 2016 : 4). John Van Maanen ise örgüt kültürünü; örgütü oluşturan bireyleri 

paylaştıkları bilgi, aralarındaki bilgi alışverişi, örgüt içerisindeki rutin ve rutin olmayan 

aktiviteler olarak tanımlamıştır (Köse & Tetik & Ercan, 2001 : 227).  

 Örgüt kültürü, bugün şirketlerin stratejik gelişiminin en önemli belirleyicilerinden biri 

olarak kabul edilmektedir. Yönetimsel ve organizasyonel açıdan bireysel ve kurumsal başarıyı 

arttırması bakımından büyük öneme sahiptir. Örgüt kültürüne sahip kuruluşlarda şirketin 

vizyon ile misyonuna göre iş organiazasyonları karşısında personellerin davranışlarını 

belirleyen davranışsal parametreler ortaya çıkar. Müşterilerle iletişim biçimleri, operasyonel 

faaliyetleri yürütme şekilleri, görev dağılımları gibi faaliyetler güçlü örgüt kültürü sayesinde 

belirlenir. Zayıf örgüt kültürüne sahip kuruluşlarda yöneticiler, çalışanların hangi işleri nasıl 

yapmaları gerektiğini belirlemeye çalışarak iş faaliyetlerinin yürütülmesinde zaman 

kaybederler. Böylece zayıf örgüt kültürü olan işletmeler, güçlü örgüt kültürüne sahip işletmeler 

karşısında rekabet avantajını kaybederler. Sektörün iş hacmi, bulunulan yerin coğrafi konumu 

ile dil, örf ve adetleri, müşterilerin tutum ve davranışları, rekabet şartları gibi faktörler örgüt 

kültürünü oluşuran unsurlardır. (Köse & Tetik & Ercan, 2001 : 229).   

 Örgüt kültürü en güçlü organizasyonel kontrol sistemidir. Strateji uygulamasının ana 

aracıdır. Çalışanların şirketin vizyonu ile misyonuna göre hareket etmesini sağlayarak yapılan 

işlerin daha tutarlı olmasını sağlar; böylece verimlilik artışı gerçekleşir. Üst yönetim ile daha 

koordineli bir şekilde çalışma imkânı sağlanır. Örgüt kültürü ile personellerin kendilerini 

geliştirmesi konusunda fayda sağlanır. Şirket içi iletişimin daha güçlü olması ile takım ruhu 
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oluşturularak gruplaşmalar önlenir. Çalışanlar arasında yaşanabilecek olumsuzluklar karşısında 

belli standart uygulamalar ile uzlaşmaya gidilmesine olanak sağlanır. Yönetimin ve diğer 

personellerin karar ile davranışlarının yönlendirilmesinde yol gösterici bir rol üstlenir (Nukic & 

Matotek, 2014 : 26). 

 Örgüt kültüründe Kilmann, Peters ve Watermann, Parsons, Byars modelleri gibi birçok 

farklı modeller bulunmaktadır. 

Kilmann Modeli : Kilmann modeline göre örgüt kültürü bürokratik ve girişimci kültür olmak 

üzere iki grupta toplanır. Bürokratik kültürün uygulandığı firmalarda genel kurallar ve belirli 

standartlar vardır. Çalışanlar bu kurallar ve standartların dışına çıkamazlar. Bu sınırlamadan 

dolayı insanlar risk almaktan kaçınırlar. Girişimci kültüre sahip firmalarda ise, çalışan 

personeller daha özgürdür. İnsanların kendilerine olan güveni daha yüksektir. İşi üstlenme, 

yeniliğe yönelim ve risk alma davranışları mevcuttur (Leblebici & Karasoy, 2009 : 284).  

Peters ve Waterman Modeli : Peters ve Waterman Amerika’da başarıya ulaşmış şirketleri, 

başarıya götüren faktörleri araştırmışlardır. Araştırma sonucunda, sekiz farklı kültürel değeri 

başarının anahtarı olarak tespit etmişlerdir. Müşteriler ile yakın ilişki içerisinde olma, peşin 

hükümlü eylemlerden yana olma, özgür düşünce ve girişimciliği destekleme, üretimde insan 

faktörünü kullanma, yöneticilerin sadece işin yapılışıyla ilgili birimlere olan yakın ilgisi, en iyi 

yapılan işle ilgilenme, yalın biçim ve hem esnek hem de birbirine bağlı sıkı organizasyon Peters 

ve Watermann’ ın tespit ettiği sekiz farklı kültürel değerlerdir. Ürün kalitesi ve gelecekte 

oluşabilecek ihtiyaçlara yönelik en iyi önerileri müşteriler vereceği için müşteriler ile yakın 

iletişim kurmak önemlidir. Risk alma ve yaratıcılık yenilik faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi 

açısından gerekli olan davranışlardır. Bu yüzden yöneticilerin girişimciliği desteklemesi 

gerektiğini savunmuşlardır. Peters ve Waterman çalışanların kendilerinin değerli olduklarını 

hissetmeleri, işlerin başarısı için önemli bir faktör olduğunu vurgulamışlardır (Ok & Üstünyer & 

Akkahve & Kale, 2016 : 4).  

Parsons Modeli : Parsons, işletmelerin amaçlarına ulaşabilmeleri için uyum, amaca erişme, 

yasallık ve bütünleşme işlevlerini kapsayan “AGIL” modelini ortaya koymuştur. Uyum işlevi; 

işletmelerin bulunduğu çevre ve rakip firma etkisi ile meydana gelen piyasa değişikliklerine 

ayak uydurmasıdır. Amaca ulaşma işlevi; firmaların kendi sistemleri için çıktı üretme 

faaliyetleridir. Bütünleşme işlevi; işletme içerişinde çalışan tüm personellerin ve tüm 

departmanların birbirleri ile uyumlu bir şekilde koordineli olarak çalışmasıdır. Yasallık işlevi ise 

bireysel ve örgütsel amaçların birleşmesidir (Durmaz, 2010 : 28).  

Byars Modeli : Byars modelinde etkileşimci, bütünleşik, müteşebbis ve sistematik kültür olmak 

üzere dört farklı örgüt kültürü tipleri tanımlanmaktadır. Etkileşimci kültürde tamamen müşteri 

odaklılığı egemendir. Amaç müşterilere en iyi ürün ve hizmeti sunabilmektir. Bütünleşik kültür 

ise müşterilerin isteklerini değiştirmeye yönelik örgüt kültürü türüdür. Sistematik kültür; 
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şirketlerin dış çevrede meydana gelen değişimlere göre faaliyetlerini gerçekleştirmesidir. 

Müteşebbis kültür; daha çok AR-GE departmanlarına ağırlık veren, bireyselliğin hakim olduğu 

örgüt kültürü türüdür (Şahinyan, 2011 : 40).  

 

4.4. Yenilikçi Örgüt Kültürü 

  

 Paschal ve Nizam’ın Cambridge sözlüğünden aktardığı tanıma göre kültür, belirli bir 

zamanda belirli bir grup insanın yaşam biçimi, özellikle genel gelenek ve inançları olarak ifade 

edilmektedir (Paschal & Nizam, 2016 : 20). Hofstede’ ye göre ise kültür; bir grubun üyelerinin 

arasında bir fark yaratan zihinlerin ortak düşüncesidir. Schein’ e göre ise kültür; başarıya 

ulaşmak için farklı değerler ve davranışlar dizisidir (Shahzad & Luqman & Khan & Shabbir, 2012 

: 976). Örgüt ise belli bir organizasyonu gerçekleştirmek ve kâr elde etmek amacı ile biraraya 

gelmiş insan topluluğudur. Örgüt kültürü ise bir şirketi birarada tutma anlamına gelir. Başka bir 

deyişle çalışanların motive edilmesine, iş verimliliğinin artmasına yardımcı olan şirket içi tüm 

inanç ve değerler tutumudur. Aynı zamanda örgüt kültürü şirketin üyeleri tarafından 

kendilerini diğerlerinden ayıran ve ortak anlam içeren bir sistemi ifade eder (Owoyemi & 

Ekwoaba, 2014 : 169). Yenilikçi örgüt kültürü ise firmaların yeniliği benimseme ve tüm yenilik 

gelişmelerine açık olma durumunu ifade eder.  

 Günümüzde rekabet ortamında şirketlerin iş yapma yöntemlerini değiştirme/geliştirme 

becerileri 21. yüzyılda başarının anahtarı haline gelmiştir. Yeniliğe ihtiyaç duyan piyasa 

koşulları ve değişen talepler, yenilik girişim potansiyelleri yüksek, daha yenilikçi firmaların 

kurulması gerekliliğini doğurmuştur. Firmaların faaliyet gösterdikleri alanlarda pazar paylarını 

arttırabilmeleri için tüm çalışanların yenilikçi örgüt kültürünü benimsemeleri gerekmektedir. 

Yani firmalar yenilikçi bakış açılarını örgüt kültürü ile harmanlayarak yenilikçi örgüt kültürünü 

oluşturmalıdırlar (Özyer & Gözükara, 2014 : 1). Çünkü örgüt kültürü, örgütteki yenilik 

uygulamalarını ve sürdürülebilirliğini büyük ölçüde kolaylaştırmaktdır. Aynı zamanda örgüt 

kültürü, yenilik uygulamalarının sıklığını ve hızını belirlemede önemli faktörlerin başında 

gelmektedir (Szczepanska, 2014 : 28) . 

 Yenilikçi örgüt kültürünü oluşturabilmek için yöneticiler, gerçekleştirilen faaliyetlerin 

müşteriler üzerinde bıraktığı izlenimleri anlamak ve belirsizliğe karşı öngörülü olmak ve 

belirsizliği kabullenmek zorundadırlar. Firmalar, yenilikçi örgüt kültürünü oluşturarak tüm 

çalışanların bilgi birikiminden en iyi şekilde yararlanmayı hedeflemektedirler. Yenilik, bir şirket 

tarafından kabul edilmişse, o artık örgüt kültürünün bir parçası halinde gelmiş demektir.  

Yenilikçi örgüt kültürünün bazı özellikleri bulunmaktadır. Bu özellikler; risk alma, takım 

ruhu içinde çalışma, grup faaliyetlerini destekleme, bilgi paylaşımı, üst yönetimin destek olması, 

uzun dönemli yeniliğe odaklanma, esnek bir yapı, ödül sistemleri ve bireysel nitelikleri 
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kapsamaktadır (Szczepanska, 2014 : 31). Yenilikçi örgüt kültürü bu özelliklerinin yanında 

çalışanların ve müşterilerin potansiyelini sermayelendirerek büyümeyi, yenilenmeyi ve değer 

yaratmayı amaçlamaktadır. Çalışanlara mümkün olduğunca yaratıcı olma gücü verir, yani 

yeniliğe ve çözüm bulmaya teşvik eden bir ortam yaratır (Makinen, 2012 : 9). Yenilikçi örgüt 

kültürü aynı zamanda yaratıcılık ve yenilik kültürünü destekleyen insan kaynakları 

uygulamalarını faaliyete koyar ve katılımcı yönetimi de destekler (Barbosa, 2014 : 37).  

Yukarıdaki ifadeler ışığında bir firmanın yenilik yeteneğini etkileyen faktörlerin başında 

örgüt kültürünün geldiği görülmektedir. Bu nedenle yöneticiler yenilik uygulamalarını başlatan 

ve  teşvik eden bir çalışma ortamını şirketlerinde oluşturmalıdırlar. Çünkü oluşturulan bu 

kültür örgüte performans, verimlilik ve kârlılık yöneticiye ise başarı, ün gibi birtakım olumlu 

sonuçlar doğuracaktır. 
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5. LOJİSTİK İŞLETMELERİNDE YENİLİK YÖNETİMİ İLE YENİLİKÇİ ÖRGÜT KÜLTÜRÜ 

İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ 

 

 Lojistik sektöründe faaliyet gösteren firmalarda yenilik yönetiminin mevcutluğu, bunu 

nasıl uyguladıkları, yenilikçi örgüt kültürünü kendilerine bir ilke olarak edinip edinmedikleri 

değerlendirilmesi gereken küresel bir konudur. Çünkü müşteri ihtiyaçlarının değişkenlik 

göstermesi ya da uzak mesafelerdeki insanların ortak ihtiyaçları, lojistik firmaları arasındaki 

rekabet, büyük ihaleleri alma isteği, teslimat sürelerinin minimum zamanda istenmesi gibi 

nedenler tüm dünyadaki lojistik firmalarında yenilik yönetimini bir zorunluluk haline 

getirmiştir. En iyi şekilde müşteri memnuniyetinin sağlanması, çalışanların verimliliğinin ve 

motivasyonunun artması ve firmaların gelir seviyelerinin yükselmesi bakımından bu çalışmanın 

lojistik firmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Lojistik sektöründe yenilik yönetimi ile 

yenilikçi örgüt kültürü arasındaki ilişkinin incelenmeye çalışıldığı bu tez kapsamında, Mersin 

ilinde faaliyet gösteren yenilik yönetimi uygulayan lojistik firmalarında çalışan beyaz yaka 

personellerinin görüşlerine ilişkin bulgulara yer verilmiştir. 

 

5.1. Araştırmanın Amacı 

 

 Lojistik firmalarının sayısının her geçen gün arttığı, rekabetin yoğun olduğu piyasada 

işletmeler, gelenekçi yaklaşımları bıraktığı, yenilikleri yakından takip edip uyguladığı ölçüde 

kalıcı olabilmekte ve rekabet avantajı elde edebilmektedirler. Yapılan yenilikler, diğer firmalar 

arasında fark yaratacak şekilde uygulanır ve bu yenilikler güçlü bir örgüt kültürü ile 

birleştirilirse başarı elde edilebilir. Bu çalışmada, lojistik sektöründe yenilik yönetimiyle 

yenilikçi örgüt kültürü arasındaki ilişki ile lojistik firmalarının, yenilikçiliği bir örgüt kültürü 

haline dönüştürme durumları incelenmiştir. Ayrıca bu çalışmada yenilik yönetimi ile farklılığın 

yaratılabileceği, piyasada daha etkin bir konuma gelinebileceği, rekabet üstünlüğünün 

sağlanabileceği, şirket imajının güçlenebileceği konusunda lojistik firmalarının yönetimlerine 

mesaj verilmesi hedeflenmiştir. Ayrıca bu çalışma lojistik firmalarının yenilik yönetimini 

uygulayarak yeniliğin bir işletme kültürü haline getirebileceğini göstermek amacı ile de 

yapılmıştır. 

 

5.2. Araştırmanın Kapsamı  

 Mersin ili, uluslararası limana, serbest bölgeye, geniş tır parkları ile antrepolara sahip 

olması nedeni ile ayrıca deniz ticaretine açık olmasından dolayı önemli bir lojistik merkezi 

durumundadır. Araştırmanın evrenini, Türkiye’de yenilik yönetimini uygulayan lojistik firmaları 
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oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Mersin ilinde faaliyet gösteren yenilik 

yönetimini uygulayan lojistik firmaları oluşturmaktadır. Araştırmada olasılıklı olmayan 

örnekleme yöntemlerinden amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmış olup, araştırma kapsamında 

200 beyaz yaka çalışandan veri elde edilmiştir. 

5.3. Metodoloji 

 

 Bu çalışmada, lojistik ve lojistik yönetimi, yenilik ve yenilik yönetimi, yenilikçi örgüt 

kültürü ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda yapılan çalışmaları kapsayan literatür araştırması 

yapılmış ve bu konular hakkında bilgi verilmeye çalışılmıştır. Araştırma kapsamında öne 

sürülen hipotezlerin sınanması için gerekli olan veriler örneklemden yüz yüze anket yöntemiyle 

elde edilmiştir. Anket; demografik bilgiler, yenilik yönetimi ölçeği ve yenilikçi örgüt kültürü 

ölçeği olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Toplamda 46 soru mevcuttur.  

 Yenilik yönetimi ölçeği için; Gürsel ve Sü Eröz (2017) tarafından geliştirilmiş 26 

maddelik ölçek kullanılmıştır. 5’li Likert tipinde sorular içeren bu ölçek ‘1. Hiç Katılmıyorum’, ‘2. 

Katılmıyorum’, ‘3. Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum’, ‘4. Katılıyorum’ ve ‘5. Tamamen 

Katılıyorum’ ifadelerini içermektedir. 

 Yenilikçi örgüt kültürü ölçeği için ise Wallach (1983, s. 32) tarafından geliştirilen Örgüt 

Kültürü İndeksi’nde yer alan, yenilikçi örgüt kültürünü tespit etmeye yardımcı 8 ifadeden 

faydalanılmıştır. Bu ölçek 5’li Likert tipinde olup ‘1. Kesinlikle Katılmıyorum’, ‘2. Katılmıyorum’, 

‘3. Fikrim Yok’, ‘4. Katılıyorum’ ve ‘5. Kesinlikle Katılıyorum’ ifadelerini içermektedir. 

 Bu ölçekler sayesinde elde edilen veriler SPSS 20.0 (Statistical Package for Social 

Sciences) programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Araştırmada kullanılan ölçeklerinin yapısal 

geçerliğinin tespitinde Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA), iç tutarlılığının tespitinde güvenirlik 

analizi, değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü ve şiddetini saptamak amacıyla korelâsyon 

analizi, değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla çoklu regresyon analizi, farklılıkları 

saptamak amacıyla da Independent Sample T Testi ve One-Way ANOVA Testi kullanılmıştır. 

 

5.4. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

 

 Tarama modelinin kullanıldığı araştırmanın bağımlı değişkeni yenilikçi örgüt 

kültürüdür. Araştırmanın ana bağımsız değişkeni ise yenilik yönetimi, alt bağımsız değişkenleri 

ise yenilik yönetiminin boyutları olan yenilik performansı, yenilik yeteneği, yenilikçi örgüt 

yapısı, yenilik sürecine katılım, yenilik isteği ve yenilik desteğidir. Bu kapsamda, araştırmanın 

amacına ulaşabilmesi için demografik faktörler ile bağımlı ve bağımsız değişkenler kullanılarak 
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19 hipotez ileri sürülmüştür. Bu hipotezlere ilişkin araştırmanın kavramsal modeli Şekil 5.1’ de 

ifade edilmiştir.  

 

 

Şekil 5.1. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

 

Araştırmanın Hipotezleri; 

H1a: Yenilik yönetimi ile yenilikçi örgüt kültürü arasında anlamlı bir ilişki vardır.  

H1b: İşletmenin yenilik performansı ile işletmenin yenilikçi örgüt kültürü arasında anlamlı bir 

ilişki vardır. 

H1c: İşletmenin yenilik yeteneği ile işletmenin yenilikçi örgüt kültürü arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. 

H1d: Yenilikçi örgüt yapısı ile işletmenin yenilikçi örgüt kültürü arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. 

H1e: Çalışanların yenilik sürecine katılımı ile işletmenin yenilikçi örgüt kültürü arasında anlamlı 

bir ilişki vardır. 

H1f: Çalışanların yenilik isteği ile işletmenin yenilikçi örgüt kültürü arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. 

H1g : Yenilik desteği ile işletmenin yenilikçi örgüt kültürü arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H1h :   Yenilik yönetimi uygulamaları arttıkça yenilikçi örgüt kültürü artar. 

H1k1: Yenilik Yönetimi cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

H1k2: Yenilik Yönetimi medeni duruma göre farklılık göstermektedir. 

H1k3: Yenilik Yönetimi yaşa göre farklılık göstermektedir. 

H1k4: Yenilik Yönetimi eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir. 
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H1k5: Yenilik Yönetimi çalışma süresine göre farklılık göstermektedir. 

H1k6: Yenilik Yönetimi çalışma pozisyonuna göre farklılık göstermektedir. 

H1m1: Yenilikçi örgüt kültürü cinsiyete göre farklılık göstermektedir. 

H1m2: Yenilikçi örgüt kültürü medeni duruma göre farklılık göstermektedir. 

H1m3: Yenilikçi örgüt kültürü yaşa göre farklılık göstermektedir. 

H1m4: Yenilikçi örgüt kültürü eğitim durumuna göre farklılık göstermektedir. 

H1m5: Yenilikçi örgüt kültürü çalışma süresine göre farklılık göstermektedir. 

H1m6: Yenilikçi örgüt kültürü çalışma pozisyonuna göre farklılık göstermektedir.  

 

5.5. Araştırmanın Veri Çözümleme Yöntemleri 

 

 Araştırmanın veri çözümleme yöntemleri olarak frekans analizi, normallik analizi, 

korelâsyon analizi, regresyon analizi, ındependent-sample T Testi, one-way ANOVA Testi, 

geçerlik ve güvenirlik analizi yapılmıştır. 

 

5.5.1. Frekans Analizi 

 

Tablo 5.1’ de örneklemdeki çalışanlara ait betimleyici istatistikler yer almaktadır. 

 

Tablo 5.1. Betimleyici İstatistikler - 1 

 Frekans Yüzde Oranı Kümülatif Yüzde 

Cinsiyet 
Erkek 113 % 56,5 % 56,5 
Kadın 87 % 43,5 % 100,0 
Yaş 
20'den aşağı 2 % 1,0 % 1,0 
20-29 59 % 29,5 % 30,5 
30-39 103 % 51,5 % 82,0 
40-49 29 % 14,5 % 96,5 
50 ve üstü 7 % 3,5 % 100,0 
Eğitim Durumu 
Lise 23 % 11,5 % 11,5 
Yüksekokul 38 % 19,0 % 30,5 
Lisans 103 % 51,5 % 82,0 
Yüksek Lisans 36 % 18,0 % 100,0 
Medeni Durum 
Evli 111 % 55,5 % 55,5 
Bekâr 89 % 44,5 % 100,0 
Çalışma Süresi 
1 yıldan az 21 % 10,5 % 10,5 
1-5 yıl 87 % 43,5 % 54,0 
6-10 yıl 59 % 29,5 % 83,5 
11-15 yıl 26 % 13,0 % 96,5 
16-20 yıl 4 % 2,0 % 98,5 
21 yıl ve üzeri 3 % 1,5 % 100,0 
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 Tablo 5.1’ e göre; araştırmanın gerçekleştirildiği örneklemin %56,5’i erkek, %43,5’i ise 

kadındır. Örneklemde %81’lik bir çoğunlukla 20-39 yaş aralığındaki genç çalışanlar yer 

almaktadır. Araştırmaya katılan çalışanların %88,5’inin üniversite mezunu olduğu 

belirlenmiştir. Çalışanlarda medeni durum dağılımında gruplar arasında baskınlık 

bulunmamaktadır. Örneklemdeki çalışanların %43,5’lik bir çoğunluğunun 1 ile 5 yıl arasında bir 

çalışma deneyimine sahip olduğu, %89,5’inin ise 1 yıldan daha fazla bir çalışma deneyimine 

sahip olduğu saptanmıştır. 

 Tablo 5.2’ de araştırmaya katılan çalışanlara yönelik betimleyici istatistiklerin devamı 

görülmektedir.  

Tablo 5.2. Betimleyici İstatistikler - 2 

 Frekans Yüzde Oranı Kümülatif Yüzde 

Aylık Gelir Durumu 

1501 TL - 2000TL 42 % 21 % 21,0 

2001 TL - 3000 TL 89 % 44,5 % 65,5 

3001 TL - 4000 TL 39 % 19,5 % 85,0 

4001 TL ve üzeri 30 % 15,0 % 100,0 

Çalışma Pozisyonu 

Yönetici 13 % 6,5 % 6,5 

Yurtiçi  
Lojistik Operasyon Elemanı 

22 % 11,0 % 17,5 

Yurtdışı  
Lojistik Operasyon Elemanı 

26 % 13,0 % 30,5 

Dokümantasyon Elemanı 18 % 9,0 % 39,5 

Memur 47 % 23,5 % 63,0 

Şef 29 % 14,5 % 77,5 

Yurtiçi Satış Elemanı 19 % 9,5 % 87,0 

Yurtdışı Satış Elemanı 7 % 3,5 % 90,5 

Fiyatlandırma Elemanı 8 % 4,0 % 94,5 

Diğer 11 % 5,5 % 100,0 

 

Tablo 5.2’ ye göre örneklemdeki çalışanların aylık gelir durumu incelendiğinde büyük 

çoğunluğun 2001 TL ile 3000 TL arasında bir aylık gelire sahip olduğu görülmektedir. Çalışma 

pozisyonu açısından değerlendirildiğinde ise; %23,5 ile memurların ve %14,5 ile şeflerin 

örneklemde daha baskın olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte çalışan dağılımının diğer 

pozisyonlarda da birbirine yakın olduğu gözlemlenmiştir. 
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5.5.2. Geçerlik ve Güvenirlik Analizi 

 

 Araştırmada kullanılan ölçeklerin yapı geçerliğinin tespiti için Doğrulayıcı Faktör Analizi 

(DFA) uygulanmış ve 26 maddeden oluşan yenilik yönetimi ölçeğine yönelik olarak 

gerçekleştirilen faktör analizi sonucunda elde edilen önerilen uyum değerleri Tablo 5.3’ de ifade 

edilmiştir.  

 

Tablo 5.3. Yenilik Yönetimi Ölçeği / Önerilen Uyum Değerleri 

Uyum 
Kriteri 

 χ2  p χ2/sd RMSEA CFI IFI SRMR NFI GFI 

Önerilen  

385,312 0,01 2,335  0,08 0,857 0,902  0,05 0,840 0,900 Uyum 
Değerleri 

 

 Tablo 5.3’ te önerilen uyum değerleri incelendiğinde; ki-kare değeri 385,312; p değeri 

0,01; RMSEA değeri 0,08; GFI değeri 0,900; ki-kare/serbestlik derecesi 2,335; IFI değeri 0,902; 

SRMR değeri 0,05; CFI değeri 0,857 ve NFI değeri 0,840 olarak saptanmıştır. Şekil 5.2’de ise test 

edilen yenilik yönetimi ölçeğine ilişkin standardize edilmiş çözüm değerleri belirtilmiştir. 

 

 
Şekil 5.2. Yenilik Yönetimi Ölçeği / Standardize Edilmiş Çözümleme Değerleri 
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8 maddeden oluşan yenilikçi örgüt kültürü ölçeğine Doğrulayıcı Faktör Analizi 

uygulanması sonucunda elde edilen önerilen uyum değerleri Tablo 5.4. ’te ifade edilmiştir. 

 

Tablo 5.4. Yenilikçi Örgüt Kültürü Ölçeği / Önerilen Uyum Değerleri 

Uyum 
Kriteri 

χ2 p χ2/sd RMSEA CFI IFI SRMR NFI GFI 

Önerilen 
Uyum 
Değerleri 

21,041 0,05 1,753  0,06 0,975 0,976  0,03 0,946 0,970 

 

Tablo 5.4’ te önerilen uyum değerleri incelendiğinde; ki-kare değeri 21,041; p değeri 

0,05; RMSEA değeri 0,06; GFI değeri 0,970; ki-kare/serbestlik derecesi 1,753; IFI değeri 0,976; 

SRMR değeri 0,03; CFI değeri 0,975 ve NFI değeri 0,946 olarak saptanmıştır. Şekil 5.3’ de test 

edilen yenilikçi örgüt kültürü ölçeğine ilişkin standardize edilmiş çözüm değerleri belirtilmiştir. 

 

 

Şekil 5.3. Yenilikçi Örgüt Kültürü / Standardize Edilmiş Çözümleme Değerleri 
 

 Tablo 5.3 ’te ifade edilen yenilik yönetimi ölçeğine ait önerilen uyum değerleri ile Tablo 

5.4’ te ifade edilen yenilikçi örgüt kültürü ölçeğine ait önerilen uyum değerlerinin Schermelleh-

Engel ve diğerleri (2003) tarafından yayımlanan uyum iyiliği istatistiklerine uygun olduğu ve 

araştırmada kullanılan ölçeklerin yapı geçerliğinin kabul edilebilir düzeyde olduğu saptanmıştır. 
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Doğrulayıcı Faktör Analizi sonrasında yenilik yönetimi ölçeğinden 5 madde, yenilikçi 

örgüt kültürü ölçeğinden ise 1 madde çıkartılmış ve yapısal geçerliği sağlanan ölçeklere yönelik 

güvenirlik analizi sonuçları Tablo 5.5 ’te ifade edilmiştir.  

Tablo 5.5. Güvenirlik Analizi 

 Cronbach's Alpha N of Items 

Yenilikçi Örgüt Kültürü Ölçeği 0.728 7 

Yenilik Yönetimi Ölçeği 0.935 21 

* Yenilik Performansı 0.763 4 

* Yenilik Yeteneği 0.821 4 

* Yenilikçi Örgüt Yapısı 0.813 4 

* Yenilik Sürecine Katılım 0.847 5 

* Yenilik İsteği 0.712 2 

* Yenilik Desteği 0.752 2 

 

 Tablo 5.5’ e göre, gerçekleştirilen analizler sonucunda; Cronbach’s Alpha katsayısı 

yenilikçi örgüt kültürü ölçeği için 0.728, yenilik yönetimi ölçeği için 0.935, yenilik performansı 

boyutu için 0.763, yenilik yeteneği boyutu için 0.821, yenilikçi örgüt yapısı boyutu için 0.813, 

yenilik sürecine katılım boyutu için 0.847, yenilik isteği boyutu için 0.712 ve yenilik desteği 

boyutu için 0.752 olarak saptanmıştır. Elde edilen bu değerler ile araştırmada kullanılan 

ölçeklerin iç tutarlılığa sahip olduğu belirlenmiştir. 

 

5.5.3. Normallik Analizi 

 

 Araştırma kapsamında elde edilen verilere yönelik gerçekleştirilen normallik testi 

sonucunda saptanan Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk değerleri Tablo 5.6’ da, betimleyici 

istatistikler ise Tablo 5.7’ de ifade edilmiştir. Tablo 5.6’ da yer alan Kolmogorov-Smirnov 

değerleri dikkate alındığında tüm ölçeklerden elde edilen verilerin normal dağılım göstermediği 

görülmektedir. 

 

Tablo 5.6. Normallik Test Sonuçları 

  Kolmogorov-Smirnov  Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig.  Statistic df Sig. 

Yenilikçi Örgüt Kültürü  0.098 200 0.000  0.983 200 0.017 
Yenilik Yönetimi   0.101 200 0.000  0.960 200 0.000 

* Yenilik Performansı  0.138 200 0.000  0.951 200 0.000 
* Yenilik Yeteneği  0.101 200 0.000  0.960 200 0.000 
* Yenilikçi Örgüt Yapısı  0.176 200 0.000  0.924 200 0.000 
* Yenilik Sürecine Katılım  0.118 200 0.000  0.970 200 0.000 
* Yenilik İsteği  0.136 200 0.000  0.953 200 0.000 
* Yenilik Desteği  0.136 200 0.000  0.953 200 0.000 



Bekir Çağlar Bayhan, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2018 

46 

 Araştırmada kullanılan ölçeklerden elde edilen verilerin skewness (çarpıklık) ve 

kurtosis (basıklık) değerleri Tablo 5.7’ de detaylandırılmıştır. Bu tablo incelendiğinde; 

Kolmogorov-Smirnov değerine göre normal dağılım göstermeyen ölçeklerden elde edilen 

verilere ait çarpıklık ve basıklık değerlerinin -2 ile +2 aralığında olduğu ve George ve 

Mallery’nin (2003) sınıflandırmasına göre normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Bu nedenle 

de araştırma kapsamında parametrik teknikler kullanılmıştır. 

 

Tablo 5.7. Normallik Testleri - Betimleyici İstatistikler 

Statistic Std. Error 

Yenilikçi Örgüt Kültürü 
Skewness -0.280 0.172 

Kurtosis  0.349 0.342 

Yenilik Yönetimi 
Skewness -0.614 0.172 

Kurtosis  1.277 0.342 

* Yenilik Performansı 
Skewness -0.777 0.172 

Kurtosis  1.688 0.342 

* Yenilik Yeteneği 
Skewness -0.614 0.172 

Kurtosis  1.277 0.342 

* Yenilikçi Örgüt Yapısı 
Skewness -0.956 0.172 

Kurtosis  1.677 0.342 

* Yenilik Sürecine Katılım 
Skewness -0.491 0.172 

Kurtosis  0.569 0.342 

* Yenilik İsteği 
Skewness -0.413 0.172 

Kurtosis -0.130 0.342 

* Yenilik Desteği 
Skewness -0.413 0.172 

Kurtosis -0.130 0.342 
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5.5.4. Korelâsyon Analizi 

 

 Tablo 5.8’ de araştırmanın bağımlı değişkeni ile bağımsız değişkenleri arasındaki 

korelasyon analizi sonuçları görülmektedir. Bu tabloya göre; yenilik yönetimi ile yenilikçi örgüt 

kültürü arasında pozitif yönde ve yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Ayrıca, yenilik 

yönetiminin alt boyutları olan yenilik performansı, yenilik isteği ve yenilik desteği ile yenilikçi 

örgüt kültürü arasında pozitif yönde ve orta düzeyde, yenilik yeteneği, yenilikçi örgüt yapısı ve 

yenilik sürecine katılım boyutları ile yenilikçi örgüt kültürü arasında ise pozitif yönde ve yüksek 

düzeyde istatistiki olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Anket uygulanan firmaların 

çoğunluğunda yenilik için gerekli bütçenin sağlanması, sıklıkla yenilikçi fikirlerin denenmesi, 

personellerin insiyatif alması bu anlamlı ilişkinin çıkmasında etkili olmuştur. Ayrıca 

yöneticilerin çalışanların risk üstlenmelerini desteklemesi ve kendilerini geliştirmelerine 

yardımcı olması da bu olumlu ilişkiyi desteklemektedir. 

 

 Tablo 5. 8. Korelâsyon Analizi 

   Yenilikçi Örgüt Kültürü 

Yenilik Yönetimi 
Pearson Correlation  0.831 

Sig. (2-tailed)  0.000 

* Yenilik Performansı 
Pearson Correlation  0.557 

Sig. (2-tailed)  0.000 

* Yenilik Yeteneği 
Pearson Correlation  0.632 

Sig. (2-tailed)  0.000 

* Yenilikçi Örgüt Yapısı 
Pearson Correlation  0.642 

Sig. (2-tailed)  0.000 

* Yenilik Sürecine Katılım 
Pearson Correlation  0.603 

Sig. (2-tailed)  0.000 

* Yenilik İsteği 
Pearson Correlation  0.561 

Sig. (2-tailed)  0.000 

* Yenilik Desteği 
Pearson Correlation  0.554 

Sig. (2-tailed)  0.000 
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5.5.5. Regresyon Analizi 

 

Tablo 5.9’ da yenilik yönetimi ile yenilikçi örgüt kültürüne yönelik çoklu regresyon 

analizinin ANOVA sonuçları görülmektedir. Gerçekleştirilen regresyon analizi sonucunda; 

oluşturulan modelin F değerinin 0.05’ten küçük olması nedeniyle regresyon modelinin 

istatistiksel olarak anlamlılık ifade ettiği saptanmıştır. 

 

Tablo 5. 9. Yenilik Yönetimi & Yenilikçi Örgüt Kültürü - ANOVA 

Yenilikçi Örgüt Kültürü 

 Sum of Squares  Mean Square   F  Sig. 

 Regression 1869.044 311.507 

39.389 0.000  Residual 1526.351 7.909 

 Toplam 3395.395  

 

 

 Backward yöntemiyle gerçekleştirilen çoklu regresyon analizinin sonuçları Tablo 5. 

10’da ifade edilmiştir. Bu tablo incelendiğinde; yenilikçi örgüt kültüründeki değişimin 

%53,9’unu yenilik yönetiminin beş boyutundaki değişimin açıkladığı saptanmıştır. Bu sonuçlara 

göre yenilikçi örgüt kültürünün alabileceği değer aşağıdaki şekilde formüle edilmiştir;  

 

“Yenilikçi Örgüt Kültürü = 5.960 + (0.239 x Yenilik Performansı) + (0.292 x Yenilik Yeteneği) + 

(0.393 x Yenilik Desteği) + (0.286 x Yenilikçi Örgüt Yapısı) + (0.491 x Yenilik İsteği)” 

 

 

Tablo 5.10. Yenilik Yönetimi & Yenilikçi Örgüt Kültürü -  Model 

Yenilikçi  
Örgüt Kültürü 

 Yenilik Yönetimi β t Sig.  R2 Adjusted R2 

Constant 5.960 4.446 0.000 

0.550 0.539 

Yenilik Performansı 0.239 2.229 0.027 

Yenilik Yeteneği 0.292 2.360 0.019 

Yenilik Desteği 0.393 2.816 0.005 

Yenilikçi Örgüt Yapısı 0.286 2.277 0.024 

Yenilik Sürecine Katılım -0.005 -0.048 0.962 

Yenilik İsteği 0.491 3.141 0.002 
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 Regresyon analizi sonucunda elde edilen formüle göre; yenilik yönetiminin yenilik 

performansı boyutundaki 1 birimlik artışın yenilikçi örgüt kültürü üzerinde 0.239 birimlik bir 

artışa; yenilik yeteneği boyutundaki 1 birimlik artışın yenilikçi örgüt kültürü üzerinde 0.292 

birimlik bir artışa; yenilik desteğindeki 1 birimlik artışın yenilikçi örgüt kültürü üzerinde 0.393 

birimlik bir artışa; yenilikçi örgüt yapısı boyutundaki 1 birimlik artışın yenilikçi örgüt kültürü 

üzerinde 0.286 birimlik bir artışa; yenilik isteği boyutundaki 1 birimlik artışın ise yenilikçi örgüt 

kültürü üzerinde 0.491 birimlik bir artışa neden olduğu belirlenmiştir. Yenilik sürecine katılım 

boyutunun ise diğer yenilik yönetimi boyutlarıyla birlikte derlendirildiğinde yenilikçi örgüt 

kültürü üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı saptanmıştır. 

 

5.5.6. Independent-Sample T Testi 

 

Tablo 5.11’ de yenilikçi örgüt kültürü ile araştırmaya katılanların cinsiyeti arasındaki 

ilişki araştırılmıştır. Bu tablo incelendiğinde; anlamlılık değerinin 0.05’ten büyük olduğu, 

dolayısıyla da çalışanların yenilikçi örgüt kültürü algısının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

göstermediği saptanmıştır. Yenilikçi örgüt kültürü algısı, belirsizliğe karşı ön görülü olma, 

makul hataları tolere edebilme ve bu hataların fırsat olarak görülebilmesi durumudur. Ayrıca 

yenilikçi örgüt kültürü algısı firmaların örgüt yapısı ile ilgili de olduğu için cinsiyet ile bir ilişkisi 

bulunmamaktadır.  

 
Tablo 5.11. Yenilikçi Örgüt Kültürü & Cinsiyet / Independent-Samples T Testi 

 

Levene's Test for 
Equality  
of Variances 

               t-test for Equality of Means 

   F   Sig.   t   df 
Sig.(2-
tailed) 

Mean  
Difference 

Std. 
Error 
Difference 

Equal variances assumed 1.598  0208 0.714 198 0.476 0.42142  0.58989 

Equal variances  
not assumed 

  0.728 195.380 0.467 0.42142 0.57873 
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 Tablo 5.12’ de yenilik yönetimi ile araştırmaya katılanların cinsiyeti arasındaki ilişki 

araştırılmıştır. Bu tablo incelendiğinde; anlamlılık değerinin 0.05’ten büyük olduğu, dolayısıyla 

da çalışanların yenilik yönetimi algısının cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermediği 

saptanmıştır. Yenilik uygulamaları üst düzey yöneticilerin yaptığı bir uygulama olduğundan bu 

uygulamaların erkek ve kadın çalışan tarafından farklı algılanmaması oldukça doğaldır.  

 

Tablo 5.12. Yenilik Yönetimi & Cinsiyet / Independent-Samples T Testi 

 

Levene's Test for 
Equality  
of Variances 

                t-test for Equality of Means 

   F  Sig.  t   df 
Sig.(2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std.  
Error 
Difference 

Equal variances assumed 3.917 0.049 0.344 198 0.731 0.73848 2.14689 

Equal variances  
not assumed 

  0.356 197.997 0.723 0.73848 2.07697 

  

Tablo 5.13’ te yenilikçi örgüt kültürü ile araştırmaya katılanların medeni durumu 

arasındaki ilişki araştırılmıştır. Bu tablo incelendiğinde; anlamlılık değerinin 0.05’ten büyük 

olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak, çalışanların yenilikçi örgüt kültürü algısının medeni 

duruma göre anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır. Yenilik uygulamalarının belli bir 

süre sonra örgüt kültürü haline dönüştüğünü ister evli ister bekâr çalışanlar olsun eşit düzeyde 

algılamaktadırlar. 

 

Tablo 5.13. Yenilikçi Örgüt Kültürü & Medeni Durum / Independent-Samples T Testi  

 

Levene's Test for 
Equality  
of Variances 

                t-test for Equality of Means 

 F Sig. t df 
Sig.(2-
tailed) 

Mean  
Difference 

Std. 
Error 
Difference 

Equal variances assumed 0.014 0.905 -1.402 198 0.162 -0.82205 0.58631 

Equal variances  
not assumed 

  
-1.396 185.485 0.164 -0.82205 0.58875 
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 Tablo 5.14’ te yenilik yönetimi ile araştırmaya katılanların medeni durumu arasındaki 

ilişki araştırılmıştır. Bu tablo incelendiğinde; anlamlılık değerinin 0.05’ten büyük olduğu 

görülmektedir. Buna bağlı olarak, çalışanların yenilik yönetimi algısının medeni duruma göre 

anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmıştır. Bu sonuç yenilik yönetimi uygulamalarının 

çalışanların medeni durumundan ziyade onların algı düzeylerine bağlı olduğunu 

göstermektedir.  

 

 Tablo 5.14. Yenilik Yönetimi & Medeni Durum / Independent-Samples T Testi  

 

Levene's Test for 
Equality  
of Variances 

                t-test for Equality of Means 

  F Sig.   t df 
Sig.(2-
tailed) 

Mean 
Difference 

Std.  
Error 
Difference 

Equal variances assumed 0.783 0.377 -1.657 198 0.099 -3.52465 2.12761 

Equal variances  
not assumed 

  
-1.679 196.087 0.095 -3.52465 2.09893 

 

 

5.5.7. One-Way ANOVA Testi 

 

Tablo 5.15’ te yenilikçi örgüt kültürü ve yenilik yönetimi ile araştırmaya katılanların yaşı 

arasındaki ilişki analiz edilmiştir.  

 

 Tablo 5.15. Yenilikçi Örgüt Kültürü & Yenilik Yönetimi - Yaş / One-Way ANOVA Analizi 

Yenilikçi 
Örgüt 
Kültürü 

  N  Mean  Std. Deviation  Std. Error F Sig. 

20'den aşağı 2 25.5000 0.70711 0.50000 

1.097 0.359 

20-29 59 25.3051 3.64008 0.47390 

30-39 103 24.4660 3.82411 0.37680 

40-49 29 23.4483 5.38905 1.00072 

50 ve üstü 7 23.8571 6.41427 2.42437 

Yenilik 
Yönetimi 

  N  Mean  Std. Deviation  Std. Error F Sig. 

20'den aşağı 2 117.0000 5.65685 4.00000 

1.503 0.203 

20-29 59 102.6949 12.91251 1.68107 

30-39  103 101.2621 13.36073 1.31647 

40-49 29 98.0345 21.19380 3.93559 

50 ve üstü 7 93.4286 22.56736 8.52966 
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 Tablo 5.15 incelendiğinde; her iki analiz sonucunda da anlamlılık değerinin 0.05’ten 

büyük olduğu ve yenilikçi örgüt kültürü ile yenilik yönetimi algısının çalışanın yaşına göre 

anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Bu sonucun böyle çıkmasında çalışan 

personelin yaşlarının heterojen bir dağılım göstermemesi etkili olmuştur. 

 

Tablo 5.16’ da yenilikçi örgüt kültürü ve yenilik yönetimi ile araştırmaya katılanların 

eğitim durumu arasındaki ilişki analiz edilmiştir.  

 

 Tablo 5.16. Yenilikçi Örgüt Kültürü & Yenilik Yönetimi - Eğitim / One-Way ANOVA Analizi 

Yenilikçi 
Örgüt 
Kültürü 

 N Mean Std. Deviation Std. Error F Sig. 

Lise 23 25.7826 3.74113 0.78008 

0.932 0.426 
Yüksekokul 38 23.9737 4.89062 0.79336 

Lisans 103 24.5146 3.94537 0.38875 

Yüksek Lisans 36 24.5000 4.02492 0.67082 

Yenilik 
Yönetimi 

 N Mean Std. Deviation Std. Error F Sig. 

Lise 23 105.0000 15.02725 3.13340 

0.874 0.456 
Yüksekokul 38 101.7895 16.60211 2.69322 

Lisans 103 99.6990 14.85738 1.46394 

Yüksek Lisans 36 101.8889 13.74415 2.29069 

  

 Tablo 5.16 incelendiğinde; her iki analiz sonucunda da anlamlılık değerinin 0.05’ten 

büyük olduğu ve yenilikçi örgüt kültürü ile yenilik yönetimi algısının çalışanın eğitim düzeyine 

göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. Türkiye’de lojistik sektörü yakın zamanda 

geliştiği için, bu sektör istihdam ettiği beyaz yakalı personel niteliği açısından oldukça iyi 

durumdadır. Bu sektörde çalışan beyaz yakalı personellerin eğitim içerikleri hemen hemen aynı 

düzeydedir. Yani bu sektörde çalışan beyaz yakalı çalışanların çoğu liselerin, üniversitelerin ve 

yüksek lisans programlarının lojistik bölümünden mezundur. Bu durum çalışanların kendi 

alanları ile ilgili yenilik faaliyetlerini ve yenilikçi çabaların örgüt kültürü haline dönüşmesini eşit 

düzeyde algılamalarını sağlamaktadır.          
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 Tablo 5.17’ de yenilikçi örgüt kültürü ve yenilik yönetimi ile araştırmaya katılanların 

çalışma süresi arasındaki ilişki analiz edilmiştir.  

 

 Tablo 5.17. Yenilikçi Örgüt Kültürü & Yenilik Yönetimi – Çalışma Süresi / One-Way Analizi 

Yenilikçi 
Örgüt 
Kültürü 

   N  Mean  Std. Deviation  Std. Error F Sig. 

1 yıldan az 21 27.4286 3.27981 0.71571 

3.925 0.002 

1-5 yıl 87 24.2989 3.46449 0.37143 

6-10 yıl 59 24.0678 4.08050 0.53124 

11-15 yıl 26 25.0385 5.77221 1.13202 

16-20 yıl 4 19.2500 3.30404 1.65202 

21 yıl ve üzeri 3 24.3333 1.52753 0.88192 

Yenilik 
Yönetimi 

   N   Mean  Std. Deviation  Std. Error F Sig. 

1 yıldan az 21 109.7619 13.03420 2.84430 

4.841 0.000 

1-5 yıl 87 98.8506 13.53680 1.45130 

6-10 yıl 59 101.7627 14.48583 1.88589 

11-15 yıl 26 104.4231 16.97804 3.32967 

16-20 yıl 4 75.5000 20.82466 10.41233 

21 yıl ve üzeri 3 98.0000 6.00000 3.46410 

 

 Tablo 5.17 incelendiğinde; her iki analiz sonucunda da anlamlılık değerinin 0.05’ten 

küçük olduğu saptanmış, yenilikçi örgüt kültürü ile yenilik yönetimi algısının çalışma süresine 

göre anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Buna göre; 1 yıldan daha az iş deneyimine 

sahip çalışanlarda yenilikçi örgüt kültürü algısının ve yenilik yönetimi algısının en yüksek 

seviyede olduğu, 16-20 yıl arasında iş deneyimine sahip çalışanlarda ise yenilikçi örgüt kültürü 

algısının ve yenilik yönetimi algısının en düşük seviyede olduğu tespit edilmiştir. Teknolojinin 

gelişmesi, eğitim olanaklarının artması ile günümüz gençleri yeniliğe daha açık ve yatkın bir 

durumdadır. Yeni mezun olmuş birey, işe ilk girdiğinde belirli bir tecrübe edindikten sonra eski 

personellere göre örgütteki eksiklikleri, yapılması gereken yenilikleri ve yapılan yenilik 

girişimlerini daha kolay algılayabilmektedir. Yani genç çalışanlar yeniliği yenilikçi örgüt 

kültürüne dönüştürme eğilimindedirler. 16-20 yıl gibi uzun süre çalışan personellerin çoğu ise 

bulunduğu düzeni, belirli alışkanlıkları değiştirmek istemedikleri için yeniliğe kapalıdırlar ve 

kendilerini geliştirmedikleri için örgütte yapılan yenilik girişimlerini ve yenilik girişimlerinin 

örgütün kültürü haline dönüştüğünü algılamakta zorlanmaktadırlar. 
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Tablo 5.18’ de yenilikçi örgüt kültürü ile araştırmaya katılanların çalışma pozisyonu 

arasındaki ilişki analiz edilmiştir.  

 

 Tablo 5.18. Yenilikçi Örgüt Kültürü & Çalışma Pozisyonu / One-Way ANOVA Analizi 

Yenilikçi 
Örgüt 
Kültürü 

 N Mean  Std. Deviation Std. Error F Sig. 

Yönetici 13 26.2308 4.16641 1.15555 

1.880 0.057 

Yurtiçi  
Lojistik 
Operasyon 
Elemanı 

22 26.6364 3.67158 0.78278 

Yurtdışı  
Lojistik 
Operasyon 
Elemanı 

26 25.1538 3.33097 0.65326 

Dokümantasyon 
Elemanı 

18 24.0000 3.46410 0.81650 

Memur 47 23.4043 4.31710 0.62971 

Şef 29 23.7241 4.65139 0.86374 

Yurtiçi  
Satış Elemanı 

19 25.0000 4.29470 0.98527 

Yurtdışı  
Satış Elemanı 

7 26.5714 2.14920 0.81232 

Fiyatlandırma 
Elemanı 

8 23.5000 3.58569 1.26773 

Diğer 11 23.7273 4.81852 1.45284 

 

Tablo 5.18 incelendiğinde; anlamlılık değerinin 0.05’ten büyük olduğu, dolayısıyla da 

yenilikçi örgüt kültürü algısının çalışma pozisyonuna göre anlamlı bir farklılık göstermediği 

belirlenmiştir. Bir örgütte yenilikçi örgüt kültürünün tesis edilebilmesi için yenilikle ilgili bütün 

paydaşların birbiriyle koordinasyon içinde çalışması gerekmektedir. Yani bir pozisyondaki 

personel yenilik faaliyetinde öncü olduğu taktirde, onun örgüte kazandırdığı yenilikler diğer 

pozisyonlardaki çalışanlar tarafından da benimsenip uygulanacak ve bu yenilik belli bir süre 

sonra örgütün bütününe yayılacak ve örgütün kültürü haline dönüşecektir. Dolayısıyla örgüt 

içerisinde gerçekleştirilen bu yenilik ve bu yeniliğin örgüt kültürü haline dönüşmesi her 

pozisyondaki çalışanlar tarafından eşit düzeyde algılanacaktır. 
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Tablo 5.19’da yenilik yönetimi ile araştırmaya katılanların çalışma pozisyonu arasındaki 

ilişki analiz edilmiştir.  

 

 Tablo 5.19. Yenilik Yönetimi & Çalışma Pozisyonu / One-Way ANOVA Analizi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yenilik 
Yönetimi 

 N Mean Std. Deviation Std. Error F Sig. 

Yönetici 13 105.1538 7.82992 2.17163 

2.105 0.031 

Yurtiçi  
Lojistik 
Operasyon 
Elemanı 

22 107.0455 14.78570 3.15232 

Yurtdışı  
Lojistik 
Operasyon 
Elemanı 

26 103.5769 11.71042 2.29660 

Dokümantasyon 
Elemanı 

18 97.1667 12.87611 3.03493 

Memur 47 96.7660 16.47160 2.40263 

 Şef 29 97.0690 17.41086 3.23311   

 
Yurtiçi  
Satış Elemanı 

19 105.4737 11.17223 2.56309   

 
Yurtdışı  
Satış Elemanı 

 7 112.4286 7.89213 2.98294   

 
Fiyatlandırma 
Elemanı 

 8 99.5000 15.82945 5.59656   

 Diğer 11 100.5455 19.75026 5.95493   

  

Tablo 5.19 incelendiğinde; analiz sonucunda anlamlılık değerinin 0.05’ten küçük olduğu 

saptanmış ve yenilik yönetimi algısının çalışma pozisyonuna göre anlamlı bir farklılık gösterdiği 

belirlenmiştir. Buna göre; yurtdışı satış elemanı pozisyonunda çalışanlarda yenilik yönetimi 

algısının en yüksek seviyede olduğu, memur pozisyonunda çalışanlarda ise yenilik yönetimi 

algısının en düşük seviyede olduğu tespit edilmiştir. Yurtdışı satış elemanı pozisyonu çalışanları 

ülke dışı seyahatte olsun,  mail ve telefon ortamında olsun sürekli farklı ülkelerden insanlarla 

iletişim halindedir. Yurtdışı görevine çıktıkları zaman birçok kültürden insanları tanımakta, 

çalışma sistemlerini görmekte farklı vizyonları öğrenmektedirler. Tüm bu görülen ve 

öğrenilenleri kendi iş yerlerinde uygulamak istemektedirler. Masa başı çalışan memurlar ise 

sürekli günlük yapılması gereken rutin işleri yapmaktadırlar. Dışarıya kapalıdırlar. Bu yüzden 

yenilik yönetimi algısı memurların, yurtdışı satış elemanı pozisyonu çalışanlarına göre daha 

düşük seviyededir.  
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6. TARTIŞMA ve SONUÇ 

    

 Günümüzde ticaret artık tam anlamıyla küreselleşmiş ve dünya neredeyse tek bir pazar 

haline dönüşmüştür. Böyle bir ortamda lojistik firmaları yalnız çevrelerindeki firmalarla değil, 

aynı zamanda tüm dünyadaki rakip firmalarla da mücadele etmek zorunda kalmışlardır. Lojistik 

firmaları arasındaki bu rekabet; artan müşteri talepleri, yükselen maliyetler ve artan rekabet 

düzeyi sonucunda azalan satış fiyatları ve buna bağlı olarak daralan kar marjları şeklinde 

kendisini göstermektedir. Lojistik firmalarının işte bu tür zorluklarla mücadele edebilmesi, 

rekabette öne geçebilmesi ve bunu sürdürülebilir hale getirmesi ancak yenilikçiliği benimsemiş 

ve ilke edinmiş bir yönetim anlayışına sahip olmaları ile mümkün olabilmektedir. Aynı zamanda 

lojistik firmaları bilim ve teknolojideki yenilikleri takip etmeli, müşterilere ucuz ve kaliteli 

hizmet sunma konusunda tüm birimleri kapsayacak şekilde hizmet farklılaşmasına gitmelidir. 

Bu kaçınılmaz gelişmeler karşısında firma yöneticilerinin klasik yönetim anlayışını terk ederek, 

modern yönetim anlayışını benimsemeleri gerekmektedir. Yenilik ve yenilik yönetimi, ulusal ve 

uluslararası alanda faaliyet gösteren tüm lojistik firmalarının temel kaynağı olmalıdır. Çünkü 

yenilik küreselleşmeyi, küreselleşme ise lojistiği beslemektedir. Kısacası bu üç olgunun birbirini 

besleyebilmesi için yeniliğe ihtiyaç duyulmaktadır. Yenilik aynı zamanda; depolama, taşımacılık, 

stok yönetimi, sipariş yönetimi, muhasebe/finansman ve bilgi işlem gibi birçok lojistik 

faaliyetlerini besleyerek lojistik firmalarının kârlılık ve verimlilik oranının artmasına neden 

olmaktadır. Yeniliğin lojistik firmaları için olumlu sonuçlara yol açması bu konunun ve bu 

konuyla ilişkili kavramların bu çalışmada incelenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 

Lojistik sektöründe yenilik yönetimi ile yenilikçi örgüt kültürü arasındaki ilişkiyi 

incelemek amacıyla yaptığımız bu çalışmada şu sonuçlar elde edilmiştir. Yapılan frekans analizi 

sonucunda katılımcıların %56,5’inin erkek, %43,5’inin ise kadın olduğu görülmektedir.     

Örneklemde %81’lik bir çoğunlukla 20-39 yaş aralığındaki genç çalışanlar yer almaktadır. 

Araştırmaya katılan çalışanların %88,5’inin üniversite mezunu olduğu belirlenmiştir. 

Çalışanlarda medeni durum dağılımında gruplar arasında baskınlık bulunmamaktadır. 

Örneklemdeki çalışanların %43,5’lik bir çoğunluğunun 1 ile 5 yıl arasında bir çalışma 

deneyimine sahip olduğu, %89,5’inin ise 1 yıldan daha fazla bir çalışma deneyimine sahip 

olduğu saptanmıştır. Çalışanların aylık gelir durumu incelendiğinde ise büyük çoğunluğun 2001 

TL ile 3000 TL arasında bir aylık gelire sahip olduğu görülmektedir. Çalışma pozisyonu 

açısından değerlendirildiğinde ise; %23,5 ile memurların ve %14,5 ile şeflerin örneklemde daha 

baskın olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte çalışan dağılımının diğer pozisyonlarda da 

birbirine yakın olduğu gözlemlenmiştir. 

Yenilik yönetimi ve alt boyutları ile yenilikçi örgüt kültürü arasındaki ilişkiyi incelemek 

amacıyla yapılan korelasyon analizi sonuçlarına göre; yenilik yönetimi ile yenilikçi örgüt kültürü 
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arasında pozitif yönde ve yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Ayrıca, yenilik 

yönetiminin alt boyutları olan yenilik performansı, yenilik isteği ve yenilik desteği ile yenilikçi 

örgüt kültürü arasında pozitif yönde ve orta düzeyde, yenilik yeteneği, yenilikçi örgüt yapısı ve 

yenilik sürecine katılım boyutları ile yenilikçi örgüt kültürü arasında ise pozitif yönde ve yüksek 

düzeyde istatistiki olarak anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 

Yenilik yönetimi ile yenilikçi örgüt kültürüne yönelik çoklu regresyon analizi 

sonuçlarına göre ise yenilik yönetiminin yenilik performansı boyutundaki 1 birimlik artışın 

yenilikçi örgüt kültürü üzerinde 0.239 birimlik bir artışa; yenilik yeteneği boyutundaki 1 

birimlik artışın yenilikçi örgüt kültürü üzerinde 0.292 birimlik bir artışa; yenilik desteğindeki 1 

birimlik artışın yenilikçi örgüt kültürü üzerinde 0.393 birimlik bir artışa; yenilikçi örgüt yapısı 

boyutundaki 1 birimlik artışın yenilikçi örgüt kültürü üzerinde 0.286 birimlik bir artışa; yenilik 

isteği boyutundaki 1 birimlik artışın ise yenilikçi örgüt kültürü üzerinde 0.491 birimlik bir artışa 

neden olduğu belirlenmiştir. Yenilik sürecine katılım boyutunun ise diğer yenilik yönetimi 

boyutlarıyla birlikte değerlendirildiğinde yenilikçi örgüt kültürü üzerinde anlamlı bir etkisinin 

olmadığı saptanmıştır. 

Yenilik yönetimi ile yenilikçi örgüt kültürü algısının cinsiyet ve medeni durum ile olan 

ilişkisini araştırmak amacıyla yapılan Independent-Sample T Testi sonuçlarına göre; cinsiyet ile 

yenilik yönetimi ve yenilikçi örgüt kültürü arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit 

edilmiştir. Yine yapılan Independent-Sample T Testi sonuçlarına göre; medeni durum ile yenilik 

yönetimi ve yenilikçi örgüt kültürü arasında da anlamlı bir farklılık olmadığı tespit edilmiştir.  

Yenilik yönetimi ile yenilikçi örgüt kültürü algısının yaş, eğitim, çalışma süresi ve 

çalışma pozisyonu ile olan ilişkisini araştırmak amacıyla yapılan One-Way ANOVA testi 

sonuçlarına göre; çalışanın yaşı ile yenilik yönetimi ve yenilikçi örgüt kültürü arasında anlamlı 

bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Araştırmaya katılanların eğitim durumu ile yenilik yönetimi 

ve yenilikçi örgüt kültürü arasında ise yine anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. Buna 

karşın katılımcıların iş deneyimi ile yenilik yönetimi ve yenilikçi örgüt kültürü arasında ise  

anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. Buna göre; 1 yıldan daha az iş deneyimine sahip 

çalışanlarda yenilikçi örgüt kültürü algısının ve yenilik yönetimi algısının en yüksek seviyede 

olduğu, 16-20 yıl arasında iş deneyimine sahip çalışanlarda ise yenilikçi örgüt kültürü algısının 

ve yenilik yönetimi algısının en düşük seviyede olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların çalışma 

pozisyonuna göre ise yenilikçi örgüt kültürü arasında anlamlı bir farklılık olmadığı tespit 

edilmiştir. Öte yandan katılımcıların çalışma pozisyonu ile yenilik yönetimi arasında anlamlı bir 

farklılık olduğu tespit edilmiştir. Buna göre; yurtdışı satış elemanı pozisyonunda çalışanlarda 

yenilik yönetimi algısının en yüksek seviyede olduğu, memur pozisyonunda çalışanlarda ise 

yenilik yönetimi algısının en düşük seviyede olduğu tespit edilmiştir. 
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 Çalışmanın bütününden çıkan tüm bu sonuçlara göre, yenilik ve yenilik bilinci; işletme 

sahiplerine, yöneticilere ve diğer tüm personellere aşılanmalıdır. Yenilik yönetimi lojistik 

işletmeleri başta olmak üzere diğer sektörlerde faaliyet gösteren tüm firmalarda işletmenin 

bütününü kapsayacak şekilde bütün birimlerde uygulanmalı ve yenilik yönetimi bir örgüt 

kültürü haline dönüştürülmelidir. Günümüzde lojistik firmaları sayısının çoğalması ve 

teknolojinin her geçen gün gelişmesi nedeniyle yöneticilerin gelişmeleri yakından takip etmesi 

ve gördüklerini öğrendiklerini bulundukları firmada uygulama zorunluluğunu ortaya 

çıkarmıştır.  

 Yenilik yönetimi örgütler açısından; örgütlerin yaşamlarını sürdürebilmeleri, rekabet 

üstünlüğü elde etmeleri, piyasada tutunabilmeleri, sürekli kâr elde etmeleri ve pazarda lider 

konumunda olabilmeleri açısından büyük önem taşımaktadır. Çalışanlar açısından ise 

çalışanların iş güvenliği ve verimliliği, motivasyonu ve performansı bakımından da yenilik 

yönetiminin büyük önem taşıdığı görülmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada elde edilen 

sonuçların, başta lojistik firmaları olmak üzere çeşitli sektörlerdeki diğer firmalara da ışık 

tutacağı düşünülmektedir. Ayrıca bu konuda yapılan çalışmaların, ileride teknolojinin ve bilimin 

gelişmesine bağlı olarak tekrarlanması yani güncellenmesinin gerektiği gelecekte bu konuyu 

çalışacak olan araştırmacılara bu çalışmada tavsiye edilmektedir. 

 Ayrıca elde edilen bu sonuçların lojistik firmalarının sahipleri ve müdürleri ile 

paylaşılması neticesinde, ülkemizde en önemli sektörlerin başında gelen lojistik sektöründe 

faaliyet gösteren firmalarda yenilik ile ilgili gelişmelerin yaşanması kaçınılmaz olacaktır. 
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Sayın Katılımcı, 
 
Hazırlanan bu anket, “Yenilik Yönetimi ve Yenilikçi Örgüt Kültürü” başlıklı araştırmaya 

yöneliktir. Bu anketteki veriler sadece bilimsel amaçlı kullanılacaktır. Dolayısıyla anketimizi 

doldurmanızda bir sakınca yoktur. Bu anketimizin bütün maddelerini dikkatlice okuyup 

cevaplandırmanız araştırmamıza kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca isminizi yazmanıza gerek 

yoktur. Şimdiden katkılarınız için teşekkür ederim.  

 

Bekir Çağlar BAYHAN 
Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 
Yüksek Lisans Öğrencisi 
bcbayhan@hotmail.com 

                                                                                                
                                                                                                 

                                                     
 
1. Cinsiyetiniz: 
(  ) Kadın              (  ) Erkek 
 
2. Medeni Durumunuz: 
(  ) Evli                (  ) Bekâr 
 
3. Yaşınız: 
(  ) 20’den aşağı              (  ) 20-29                        (  ) 30-39              (  ) 40-49                       (  ) 50 ve üstü 
 
4. Eğitim Durumunuz: 
(  ) Lise                              (  ) Yüksekokul             (  ) Lisans             (  ) Yüksek Lisans         (  ) Doktora 
 
5. Kaç Yıldır Bu Kurumda Çalışıyorsunuz?: 
(  ) 1 yıldan az                 (  ) 1-5 yıl                        (  ) 6-10 yıl          (  ) 11-15 yıl                   (  ) 16-20 yıl 
(  ) 21 yıl ve üzeri 
 
6. Gelir Durumunuz: 
(  ) 1501-2000                (  ) 2001-3000               (  ) 3001-4000            (  ) 4001 ve üzeri 
 
 
7. Pozisyonunuz: 
(  ) Yönetici                                                                  (  ) Şef 
(  ) Yurt içi lojistik operasyon elemanı                       (  )Yurt içi satış elemanı   
(  ) Yurt dışı lojistik operasyon elemanı                     (  ) Yurt dışı satış elemanı 
(  ) Dokümantasyon elemanı                                      (  ) Fiyatlandırma elemanı 
(  ) Memur                                                                    (  ) Diğer 
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Aşağıda genel olarak “Yenilik Yönetimi Ölçeği ” ile ilgili birtakım yargılara yer verilmiştir. 

Lütfen söz konusu yargıların karşısındaki boş alanlardan birine  “1. Hiç Katılmıyorum”, “2. 

Katılmıyorum”, “3. Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum”, “4. Katılıyorum”, “5. Tamamen 

Katılıyorum” ifadelerinden birini dikkate alarak (X) işaretini koyunuz. 
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1. İşletmemiz ürün-hizmet sunduğu 
pazarda her zaman önde gelir. 

     

2. İşletmemizde yeniliğe karşı konulmaz. 
 

     

3. İşletmemizde bölümler arasında kolay 
ve doğal bilgi akışı vardır. 

     

4. İşletmemiz dış çevreyle devamlı 
iletişim halindedir. 

     

5. İşletmemiz yeni ürünleri hizmetleri 
rakiplerinden daha önce pazara 
sunmaktadır. 

     

6. Son beş yılda işletmemizde yeni ürün 
sunumu artmıştır. 

     

7. İşletmemizde çalışanlara 
becerilerini test edebilme imkânı 
sağlanmaktadır. 

     

8. İşletmemiz sıklıkla yenilikçi fikirleri 
dener. 

     

9. İşletmemizde yapılan işlemlerin daha 
iyi yapılabilmesi için yeni yollar aranır. 

     

10. İşletmemiz yeni yöntemlerin 
bulunmasında oldukça yaratıcıdır. 

     

11. İşletmemizde makul hatalar tolere 
edilir. 

     

12. İşletmemizde üst yönetim ile 
çalışanlar arasında karşılıklı güven 
vardır. 

     

13. İşletmemizde çalışanlar arasında 
yapıcı bir fikir tartışması vardır. 

     

14. İşletmemizde bölümümüzle ilgili işe 
alımlarda yaratıcılık önemli 
görülmektedir. 
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15. Yöneticilerimiz görüşlerimize önem 
verir. 

     

16. İşletmemizde yapılan hatalar yeni 
fırsatlar olarak görülür. 

     

17. İşletmede yenilik konusunda her 
türlü ekipman ve bütçe sağlanır. 

     

18. İşletmemizde işletmenin geleceğinin 
belirlenmesinde çalışanlara katkıda 
bulunma olanağı verilmektedir. 

     

19. İşletmemizde yöneticiler çalışanların 
öğrenmelerine ve kendilerini 
geliştirmelerine yardımcı olur. 

     

20. İşletmemizde çalışanların inisiyatif 
alma ve yetki kullanma imkanları 
bulunur. 

     

21. İşletmemizde herkes istediği kişilerle 
serbestçe görüşebilir. 

     

22. İşletmemizde çalışanlar işle ilgili 
özgürce tartışmalara girip, eleştirilerde 
bulunabilir. 

     

23. Yaptığım işi geliştirme konusunda 
istekliyim. 

     

24. İşletmemizde yeni fikirlerin 
desteklenmesi ve geliştirilmesi için 
ödüllendirme sistemi mevcuttur. 

     

25. İşletmemizde çalışanların risk 
üstlenmesi olumlu görülür ve hoş 
karşılanır.  

     

26. İşletmemizde başarısız olma ihtimali 
yüksek olsa bile yeni projeler 
desteklenir. 

     

27. İşletmemizde kayıtsız şartsız 
amirlere itaat ve sadakat esastır. 

     

28.İşletmemizde çalışanlar her konuda 
birbirlerine yardım etmeye 
gönüllüdürler. 

     

29. Bu işletmede kendimi önemli 
hissediyorum. 

     

30. İşletmemizde yenilik çok riskli 
görülmez. 

     

31. İşletmemizde proje grupları , kalite 
çemberi ve geliştirme takımları gibi 
özerk iş birimleri bulunmaktadır. 
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Aşağıda genel olarak “Yenilikçi Örgüt Kültürü Ölçeği ” ile ilgili birtakım yargılara yer 

verilmiştir. Lütfen söz konusu yargıların karşısındaki boş alanlardan birine  “1. Kesinlikle 

Katılmıyorum”, “2. Katılmıyorum”, “3. Fikrim Yok”, “4. Katılıyorum”, “5. Kesinlikle Katılıyorum” 

ifadelerinden birini dikkate alarak (X) işaretini koyunuz. 
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1. Risk alan bir işletmeyiz. 
 

     

 
2. İş sonuçlarına odaklı bir işletmeyiz. 
 

     

3. Çalışanların yaratıcılığını teşvik eden, 
onların yaratıcılığına fırsat ve değer veren 
bir işletmeyiz. 

     

 
4. Çalışanlarını başarı elde etmeleri 
konusunda sürekli baskı altında tutan bir 
işletmeyiz. 
 

     

 
5. Dinamik (harekete geçiren) , heyecan 
verici bir işletmeyiz. 
 

     

6. Zorlayıcı, sıkıntı verici bir iş ortamına 
sahip bir işletmeyiz. 
 

     

7. Fırsatlar karşısında girişimci ve atılgan 
bir işletmeyiz. 
 

     

8. Motive edici, güdüleyici (teşvik edici) 
çalışma ortamına sahip bir işletmeyiz. 
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