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Özet Bu çalışmada iç girişimcilik ve inovasyon arasındaki ilişkinin araştırılması
amaçlanmaktadır. Bu ilişkiyi açıklamak üzere literatür doğrultusunda bir model
geliştirilmiştir. İleri sürülen model risk alma, otonomi, rekabetçi girişkenlik, kendi
kendini yenileme, liderlik tazı, örgüt yapısı, örgüt kültürü ve kaynak kullanabilme
unsurlarının iç girişimciliği belirlediğini ve iç girişimciliğin de inovasyonu
belirlediğini ön görmektedir. Model Lisrel 8.7 programı kullanılarak Yapısal
Eşitlik Modeli ile analiz edilmiştir. Araştırma kapsamında İstanbul’da bulunan
357 bilişim firmasının 218 tanesinden anket yöntemiyle veri toplanmıştır.
Verilerin analizi neticesinde sektördeki firmaların genel olarak iç girişimcilik ve
inovasyon performansı yüksek firmalar olduğu görülmüştür. Diğer yandan
modelin analizi sonucunda iç girişimciliği risk alma, rekabetçi girişkenlik, kendi
kendini yenileme, kaynak kullanabilme, örgüt yapısı, örgüt kültürü ve kaynak
kullanabilmenin etkilediği saptanmıştır. Aynı şekilde iç girişimciliğin de
inovasyon üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla iç girişimcilik ve
inovasyon arasında pozitif bir ilişki olduğu literatürdeki başka çalışmalara
benzer biçimde ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: İç girişimcilik, İnovasyon, İç girişimcilik boyutları, İnovasyon
kaynakları.
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Relation Of Intrapreneurship And Innovation: An
Examination With Structural Equation Model
Abstract: In this study, it is aimed at investigation of relationship between
intrapreneurship and innovation. To explain this relationship, a model is
developed in line with the literature. The proposed model predicts that elements
of risk-taking, autonomy, competitive aggressiveness, self-renewal, leadership
style, organizational structure, organizational culture and sourcing opportunities
determine intrapreneurship and intrapreneurship determines innovation, too.
The model is analyzed with structural equation model by using Lisrel 8.7
software. In the context of research, data were collected 218 of 357 information
company in Istanbul with survey method. As a result of the analysis of data, it is
seen that companies in the sector are high-performance companies in general.
On the other hand, the result of analyzing of the model it is determined that
intrapreneurship is affected by risk-taking, competitive aggressiveness, selfrenewal, sourcing opportunities, organizational structure and organizational
culture. In the same way, it is detected that intrapreneurship is effective on
innovation. Accordingly, it is determined that there is a positive correlation
between intrapreneurship and innovation similar to other studies in the
literature.
Key Words: Intrapreneurship,
Sources of Innovation.

Innovation, Dimensions of Intrapreneurship,

1. Giriş: Kavramsal Çerçeve
1.1. İnovasyon Kavramı
İnovasyon, “işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya
dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet)
veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin
gerçekleştirilmesidir.” (OECD, 2006: 50). Schumpeter (1935:4; 1939: 80, 84)
inovasyonu, halen kullanılmakta olan ürünlerin üretim yöntemlerindeki teknolojik
yenilikler; yeni ürünler, yeni pazarlar veya pazarlama yöntemleri ya da yeni arz
kaynakları geliştirilmesi; malzeme taşımanın iyileştirilmesi; yeni organizasyon
biçimleri geliştirilmesi yani kısacası ekonomik alanda “farklı biçimde yapılan her
şey” şeklinde tanımlamaktadır. Padmore ve diğ. (1998: 606) teknolojik ve
teknolojik olmayan inovasyonu kapsayacak şekilde, inovasyonu bir firmanın
ticari pozisyonunu güçlendiren girdilerdeki, metotlardaki veya çıktılardaki
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herhangi bir değişiklik şeklinde tanımlamışlardır. İnovasyon, ürün/hizmet, süreç,
örgüt,
pazarlama,
sosyal
ve
yönetim
inovasyonu
olarak
gerçekleştirilebilmektedir.
İnovasyon, yeni bir problem çözme fikrini uygulamaya dönüştüren ve
yeni olarak algılanan, ürün, süreç, uygulama veya bir fikirdir (Ottenbacher ve
Gnoth, 2005: 206; Rogers, 1976:292). İnovasyon, uygulayan firma için yeni
olmalıdır; pazar için yeni olması zorunlu değildir ve firmanın kendisi veya başka
bir firma tarafından geliştirilip geliştirilmediğinin de bir önemi yoktur (OrfilaSintes ve Mattsson, 2009: 381).
1.1.1. İnovasyon Süreci
İnovasyon genellikle bir süreç şeklinde ele alınmaktadır ve süreçte yer
alan her bir unsur kritik öneme sahiptir ve diğer yandan söz konusu süreç
döngüseldir. Şekil 1’de inovasyon süreci gösterilmektedir.
Şekil 1: İnovasyon Süreci

Kaynak: Collin, 2008; Desouza ve diğ., 2009’den esinlenerek
oluşturulmuştur.
İnovasyon süreci genellikle yaratıcı çalışma ile başlamakta ve süreç
sonunda elde edilen bilgi herkesin kolaylıkla erişebildiği bilgi haline gelmektedir.
Yaratıcı çalışma, bir kişi veya birlikte çalışan bir grubun yeni bir yaratıcı fikir,
gözlem, teknik veya ürün önerisi geliştirmesidir (Collin, 2008:17). Yaratıcı
çalışma sonrasında geliştirilen önerinin prototipi ortaya çıkarılmakta ve
böylelikle
firmanın
mevcut
kapasitesiyle
inovasyonu
gerçekleştirip
gerçekleştiremeyeceğine, uygulamaya geçmek için zamanın doğru olup
olmadığına karar verilebilmektedir. Bu aşamada ayrıca fikrin spesifik bir
probleme uygulanabilirliği, içerik ve üretim zinciri test edilmelidir (Desouza ve
diğ., 2009: 20). Ticarileştirme aşamasında geliştirilen inovasyon ticari hale
getirilmektedir. Ticarileştirme konusunda iki farklı görüş mevcuttur. Bir görüşe
göre ticarileştirme geliştirilen ürün ya da sürecin kamuya sunumu iken diğer
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görüşe göre ticarileştirme, geliştirilen ürün veya süreçten kâr elde etmektir (İraz,
2010: 110). Yayılma bir inovasyonun kabullenilmesidir ve bir toplum/ekonomi
içindeki kişi veya firmaların yeni teknolojiye uyum sağlaması veya eski
teknolojinin yerine yenisini benimsemesidir. Yayılma, departman kapsamında,
örgüt kapsamında, network kapsamında, bölgesel, ulusal veya küresel
kapsamda her seviyede gerçekleşebilir (Desouza ve diğ., 2009: 25; Hall, 2005:
459-460). İnovasyon kişiden kişiye, firmadan firmaya, toplumdan topluma ve
ülkeden ülkeye yayılır ve nihayetinde er ya da geç yeni bilgi ulaşılabilir alana
dâhil olur. Geçmişin inovasyonu bugünün ulaşılabilir bilgisidir (Collin, 2008: 1819).
1.1.2. İnovasyon Kaynakları
İnovasyon, bilginin uygulanması yoluyla gerçekleşir ve örgüt içinde
meydana gelir fakat bu bilginin kaynağı çok çeşitlidir (Padmore ve diğ., 1998:
613). İnovasyon kaynakları iç kaynaklar, dış kaynaklar ve durumsal kaynaklar
olmak üzere üç kategoride ele alınabilir.
İç Kaynaklar
İnovasyon kaynakları arasında yer alan iç kaynaklar örgütsel bellek,
entelektüel sermaye ve mevcut süreçlerden oluşmaktadır. Örgütteki bilgi
birikimi, inovasyon için hayati öneme sahip bir kaynak olan enformasyon
zenginliği içermektedir ve bu ayrıca gelecekte gerçekleştirilecek inovasyonlar
için de oldukça kullanışlı olabilmektedir (Jones, 2008:53; Tidd ve diğ.,
2005:218). Dolayısıyla zaman içerisinde gelişen ve genişleyen örgütsel bellek,
inovasyon için önemli bir kaynak halini almaktadır.
Örgütsel bağlamda entelektüel sermaye, yeni fikir ve bilgi üretmenin
temel kaynağıdır. Bir örgütün inovasyon kapasitesi sahip olduğu entelektüel
varlıklarına, bilgisine ve bunları harekete geçirebilme yeteneğine bağlıdır
(Delgado-Velde ve diğ., 2011:9, 6).
Örgüt içerisinde kullanılmakta olan süreçlerin ortaya çıkardığı
gereksinimler önemli bir inovasyon kaynağıdır. Kullanılmakta olan süreçler yeni
bazı ihtiyaçları karşılayamıyorsa ve geliştirilmesi ya da değiştirilmesi
gerekiyorsa bu durum beraberinde inovasyonu getirecektir. Süreç gereksinimi,
iç veya dış çevreden kaynaklanan bir olay değil tamamen sürecin gerektirdiği bir
olaydır ve göreve odaklanmıştır (İraz, 2010: 87; Durna, 2002:50).
Dış Kaynaklar
Dış kaynaklar kullanıcılar, tedarikçiler, rakipler, üniversiteler ve
araştırma kuruluşları ve endüstri ve pazar yapısından oluşmaktadır. Kullanıcılar
ile iletişim kurmadan yürütülen bir inovasyon sürecinin başarıya ulaşması
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kullanıcılar ile yürütülen bir inovasyon sürecine kıyasla daha zordur (Gapp ve
Fisher, 2007:333). Dolayısıyla inovasyoner firmanın önemli özelliklerinden
birinin de “tüketici/kullanıcı ihtiyaçlarını takip edip zamanında anlamak” olduğu
söylenebilir. Bu yargı ise kullanıcıları önemli bir inovasyon kaynağı haline
getirmektedir.
Tedarikçiler kalite, maliyet, teknoloji ve hız üzerinde doğrudan ve önemli
bir etkiye sahiptir. Tedarikçilerin bilgi ve uzmanlığını iç yetenekleri tamamlamak
için kullanmak örgütlere büyük avantaj sağlamaktadır. Örneğin, uzun dönemde
tedarikçiler ile geliştirilen ilişkiler, tedarikçinin alıcısının iç süreçleri ve amaçları
ile ilgili bilgisi, tedarikçilerin gelecek ürün geliştirme çabaları için plan
yapabilmesine imkan sağlayabilmektedir (Ragatz ve diğ., 1997:191,192).
Rakipler ile işbirliği, artan bir şekilde inovasyon için enformasyon elde
etmenin önemli yollarından birisi olmaktadır. Örgütler, rakiplerinden, onların
ürün ve uygulamalarını geliştirerek veya kopyalayarak ve know-how ticareti
yoluyla öğrenebilmekte veya bazı bilgiler lisans ya da partnerlik
düzenlemeleriyle transfer edilebilmektedir (Padmore ve diğ., 1998: 614).
İnovasyoner örgütler, sürekli diğer örgütlerle (tedarikçiler, tüketiciler ve
rakipler) birbirini etkiler. Örgütler aynı zamanda üniversiteler, araştırma
enstitüleri, okullar, hükümet ajanları ve siyasi organizasyonlar gibi örgütlerle de
birbirini etkilerler (Edquist ve diğ., 2001:137). Bu bağlamda üniversiteler ve
araştırma kurumları önemli bir inovasyon kaynağıdır.
Pazar ve endüstri yapıları oldukça kırılgandır ve küçük bir hareketlenme
oldukça hızlı bir biçimde bu yapıyı çözebilmektedir. Bu hareketlenme ise
sektörün hemen hemen bütün üyelerini etkilemekte ve mevcut pozisyonlarını
değiştirmektedir. Ancak endüstri ve pazar yapısındaki bu değişiklikler temel bir
inovasyon fırsatı durumundadır (Drucker, 2002: 76,81).
Durumsal Kaynaklar
Durumsal kaynaklar stratejik ortaklıklar/iş birliği ağları ve örtülü bilgiden
oluşmaktadır. Örgütler giderek sınırsızlaşmaktadır ve firma içi ve firmalar arası
işbirliği inovasyon için daha kritik hale gelmektedir (Antoncic ve Hisrich, 2004:
519-520). İnovasyon açısından iş birliği ağlarının çok önemli bir rol oynadığı
kabul edilmektedir zira işbirliği ağları örgütlerin tek başına başaramayacakları
araştırmaları
yapabilmelerini
ve
ayrıca
birbirlerinden
öğrenmelerini
sağlamaktadır.
Bir örgütün temel yeteneği açık bilgiden ziyade sahip olduğu örtülü
bilgiyi uygulamaya geçirebilmesinden kaynaklanmaktadır (Haldin-Herrgard,
2000:359) ve inovatif başarının altında yatan nedenlerden bir tanesi de farklı
derecelerde örtülü bilgi içermesidir (Dosi, 2000: 70). Örtülü bilgi, kişinin
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duyguları ve tecrübelerinin birikimi sonucu oluşan, sözlü ya da yazılı olarak
ifade edilemeyen, bir eylemle veya davranışla açığa çıkan ve kişinin zihnine
gömülü olan bilgidir (Turgut ve Begenirbaş, 2014: 149).
1.2. İç Girişimcilik Kavramı
İç girişimcilik, inovasyonu artırarak, firmanın iş düşüncelerini yeniden
tanımlayarak ve faaliyetlerini yenileyerek kurumsal karlılığı ve büyümeyi
sağlamada temel bir unsurdur (Zahra, 1996:1731). Zira girişimci kişilere
yalnızca firma kurulurken değil faaliyet halindeyken de ihtiyaç duyulmaktadır ve
iç girişimcilik örgüt içerisinde girişimcilik ruhunu canlandırmanın bir yoludur
(Meng, 1995:1,2).
İç girişimcilik, çok genel olarak mevcut bir organizasyon içinde
girişimcilik faaliyetleri gerçekleştirmektir (Pinchot, 1985; Antoncic ve Hisrich,
2001; Antoncic ve Hisrich, 2003; Antoncic, 2007; Menzel ve diğ., 2007; Menzel,
2008) ve “bir organizasyon içerisinde inovasyon veya yenilenmeyi başlatma
süreci”dir (Sharma ve Chrisman, 2007:92).
İç girişimcilik, yeni potansiyel fırsatların değerlendirilmesi, kaynakların
uyumlaştırılması ve söz konusu fırsatların kullanılması ve ticarileştirilmesi ile
inovasyonun desteklenmesidir ve bu çabalar belirsiz bir çevrede
gerçekleşmektedir (McFadzean ve diğ., 2005:352, 356).
1.2.1. İç Girişimcilik Boyutları
İç girişimciliğin boyutlarının neler olduğu konusunda literatür hala
tartışmalıdır. Örneğin rekabetçi girişkenlik ve proaktifliğin aslında aynı şey
olduğunu ve dolayısıyla iki farklı boyut olarak ele alınmaması gerektiğini
düşünenler olduğu gibi bu iki boyutun farklı olduğunu düşünenler de mevcuttur
(Lumpkin ve Dess, 2001:433,434). Knight (1979) iç girişimcilik boyutlarını
inovasyonerlik ve proaktiflik olarak; Miller (1983) risk alma, proaktiflik ve
inovasyonerlik olarak tanımlamıştır. Covin ve Slevin (1991) de iç girişimcilik
boyutlarını risk alma, inovasyonerlik ve proaktiflik olarak ele almıştır. Lumpkin
ve Dess (1996) ise özerklik (otonomi), inovasyonerlik, risk alma, proaktiflik ve
rekabetçi girişkenlik olarak tanımlamışlardır. Antoncic (2000) ise iç girişimciliğin
7 boyutunu ortaya koymuştur; yeni ticari girişim, ürün/hizmet inovasyonu, süreç
inovasyonu, kendi kendini yenileme, risk alma, proaktiflik ve rekabetçi
girişkenlik. Bu çalışmada temel olduğu düşünülen dört iç girişimcilik boyutu ele
alınmıştır.
Otonomi, bir kişi veya takımın bir fikir veya vizyonu üretme ve başarıya
ulaştırmak için bağımsız hareket etmesini ifade etmektedir (Lumpkin ve Dess,
1996:140; Lassen ve diğ., 2006:361). (İç) Girişimcinin temel rollerinden birisi,
diğerlerinin kaçındığı riskleri almaktır çünkü girişimci riske karşı daha
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toleranslıdır ve bu görüş uygulamalı araştırmalarla da doğrulanmıştır (Gifford,
2010: 304). Rekabetçi girişkenlik, bir firmanın pazara girişte ve/veya pazarda
var olan pozisyonunu güçlendirmede rakiplerine meydan okuma eğilimidir (Ağca
ve Kurt, 2007:99). Kendi kendini yenileme, organizasyonun, üzerine inşa
edildiği temel fikirlerin yenilenmesi yoluyla dönüştürülmesini ifade etmektedir
(Antoncic ve Hisrich, 2001: 498; ). Aynı zamanda firmanın iş kapsamını, rekabet
yaklaşımını ya da her ikisini değiştirerek faaliyetlerini güçlendirmesini de ifade
etmektedir (Zahra, 1996:1715).
1.2.2. İç Girişimcilik Süreci
İç girişimcilik süreci girişimsel bir fırsatın fark edilmesiyle başlamaktadır.
İç girişimcilik sürecinin ikinci aşaması fırsatlardan yararlanma aşamasıdır. İç
girişimcilik konseptinde fırsatlardan faydalanma mevcut örgütün sınırları
içerisinde gerçekleşmektedir. (Menzel ve diğ., 2007: 734). Sürecin son aşaması
ise kullanılan fırsatlar sonucunda örgütte yeni yöntemlerin vb. ortaya çıkarılması
ve elbette bunların kullanılabilir hale getirilmesidir. İç girişimcilik süreci Şekil
2’de gösterilmiştir.
Şekil 2: İç Girişimcilik Süreci

Kaynak: Menzel, 2008:24.
İç girişimcilik olgusunun temelinde, değer yaratabilecek fırsatları fark
etme ve bu fırsatlar ile örgüt kaynaklarını yaratıcı biçimde bir araya getirme
düşüncesi yatmaktadır. Dolayısıyla iç girişimcilik sürecinde, fırsat, kaynak ve
örgüt unsurları önemlidir. Bu üç unsurun değer yaratmak üzere bir araya
getirilmesi ise iç girişimcilik sürecinin merkezini oluşturan iç girişimci tarafından
gerçekleştirilmektedir (Naktiyok ve Kök, 2006:81). İç girişimci tarafından
yürütülen sürecin sonunda örgüt tarafından kullanabilir bir değer ortaya
çıkmaktadır.
2. İç Girişimcilik Ve İnovasyon İlişkisi
İnovasyon ve iç girişimcilik alanlarında yapılan çalışmalar her iki
kavramı bağımsız süreçler olarak ele almaktadır ve literatürde iç girişimcilik ve
inovasyon arasındaki ilişkiye yönelik çok az araştırma ve yorum bulunmaktadır
(McFadzean ve diğ., 2005:350; Lassen ve diğ., 2006). Dolayısıyla örgütlerin
inovasyon performansında teorik olarak iç girişimciliğin önemi hala yeterince
anlaşılmış değildir (Camelo-Ordaz ve diğ., 2011:2). Bununla birlikte son
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dönemlerde iç girişimcilik ve inovasyon arasındaki ilişkiyi araştıran; iç
girişimciliğin örgütün inovasyon performansını nasıl etkilediğini açıklamaya
yönelik çalışmalar mevcuttur (Camelo-Ordaz ve diğ., 2011; Gapp ve Fisher,
2007; McFadzean ve diğ., 2005; Menzel ve diğ., 2007; Shaw ve diğ., 2005).
İnovasyonun sürdürülebilir olmasında örgütün önemli bir aktör
olduğunun fark edilmesi ile birlikte iç girişimcilik konsepti bir strateji olarak
gelişmeye başlamıştır (Goodale ve diğ., 2011:117). Özellikle büyük örgütler,
yapıları ve süreçlerinin genel olarak engellediği sürdürülebilir inovasyon ve
büyümeyi gerçekleştirebilmek için iç girişimciliğe daha fazla eğilmektedir
(Thornberry, 2001:527).
Günümüzün hiper rekabet ortamında oldukça önemli bir konu olan
inovasyonun nasıl gerçekleştiği ve bunun arkasında kimin olduğu en az
inovasyon konsepti kadar önemlidir. İnovasyonun menşei girişimcilik ve iç
girişimciliktir. İnovasyon, girişimci veya iç girişimci faaliyetlerde bulunan
kişi/kişiler bulunmadığı sürece gerçekleşemez. Dolayısıyla şu bir gerçektir ki
hiçbir inovasyon bununla ilgilenen kişiler olmadıkça var olmayacaktır (Menzel ve
diğ., 2007: 732,734; Bessant ve Tidd, 2011:10). Nitekim Pinchot (1985:32) iç
girişimciler olmaksızın örgütlerin inovasyon gerçekleştirebilmesinin oldukça zor
olduğunu belirtmiştir. Örgüte yenilik ve artı değer kazandıran inovasyon süreci
içerisinde iç girişimcinin temel rolü bürokrasiyi aşmak, yeni fırsatları
değerlendirmek, kaynakları ayarlamak ve değerlendirmek ve inovasyon sürecini
ilerletmektir (McFadzean, 2005: 356).
İç girişimcilik, radikal inovasyonun başarılı bir şekilde yönetilebilmesi
için temel bir şart (Vanhaverbeke ve Peeters, 2005:247) olarak da
görülmektedir. Zira iç girişimcilik, örgüt içerisinde radikal inovasyon için engel
olan faktörleri yok etmektedir (Maine, 2008:360). Ayrıca iç girişimcilik
faaliyetleri, örgütlerin yeni yetenekler geliştirmesini sağlamakta ve böylelikle
yeni teknolojilerin araştırılması yönünde itici bir güç olmaktadır (Vanhaverbeke
ve Peeters, 2005:255). Subramanian (2005:488) da inovasyonun örgüt
içerisinde çalışanların özel çabalarının bir sonucu olduğunu belirtmiştir. Benzer
biçimde Gapp ve Fisher (2007: 330,332,333) iç girişimciliğin, örgüt içindeki
kişilerin ürün, hizmet veya süreç inovasyonuna yol açan faaliyetleri olarak
görülebileceğini belirtmiştir ve inovasyonu başarmanın yollarından birinin de
inovasyon sürecini destekleyecek girişimci gruplar oluşturmak olduğunu ifade
etmiştir.
Literatürde iç girişimcinin inovasyon gerçekleştiren, fikirleri inovasyona
dönüştüren kişiler olduğu yönünde ortak bir kabul vardır (Pinchot, 1987;
Pinchot, 1985; Kanter, 1984; Dess ve diğ., 2003; Zahra, 1991; Vuuren ve diğ.,
2009) ve inovatif olmayan örgütlerin girişimci olarak anılamayacağı (Covin ve
Miles, 1999:49) dolayısıyla hiper rekabet şartlarında iç girişimciliğin bir yatırım
ve inovasyon rejimi olarak düşünülmesi (Michalski, 2006) gerektiği
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belirtilmektedir. İç girişimci, inovasyonun baş aktörü olarak ele alındığından iç
girişimcilik de örgütsel bağlamda inovasyonun öncülü olarak düşünülmelidir.
2.1. Literatür Bulguları
İç girişimcilik ve inovasyon ilişkisini araştıran çalışmaların ulaştığı
bulgulara aşağıda yer verilmiştir.
Pearce ve Carland (1996: 91) ürün inovasyonu ile iç girişimcilik
arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu saptamıştır. Ergün ve diğ. (2004) iç
girişimcilik ve inovasyon performansı arasındaki ilişkiyi incelemiş ve iç
girişimciliğin inovasyon performansını etkilediğini saptamışlardır. Lassen ve
diğ. (2006) iç girişimcilik ve radikal inovasyon arasında pozitif bir bağlantı
olduğunu saptamıştır.
Gapp ve Fisher (2007) inovasyonun iç girişimci takımlar vasıtasıyla
gerçekleştirilebileceğini öngörmüş ve bunu hizmet ve üretim sektöründe
doğrulamıştır. Modele göre inovasyonun öncülü (belirleyicisi) iç girişimciliktir.
Lassen (2007) ileri teknoloji endüstrisinde faaliyet gösteren ve
literatürde yer alan iç girişimcilik kriterlerini taşıyan ve radikal inovasyon
gerçekleştirmiş farklı büyüklük ve yaşlardaki yedi firma üzerinde çeşitli
düzeylerdeki yöneticilerle yaptığı araştırma sonucunda kültür, zihniyet, stratejik
yönetim ve liderliğin firmanın girişimsel eğiliminde belirleyici rol oynamakta
olduğunu ve bu eğilimleri taşıyan örgütlerin (radikal) inovasyon
gerçekleştirebilmekte olduğunu saptamıştır.
Bulut ve Yılmaz (2008) iç girişimciliğin inovasyon performansı üzerinde
etkili olup olmadığını araştırmış ve inovasyon performansını proaktiflik ve
inovatiflik boyutunun önemli ölçüde ve pozitif yönde etkilediğini fakat risk alma
ve rekabetçi girişkenlik boyutlarının ise inovasyon performansını etkilemediğini
saptamışlardır.
Larsson (2010) küçük firmalarda, radikal inovasyon gerçekleştirmede iç
girişimciliğin rolünü araştırmış ve radikal inovasyon gerçekleştiren firmalarda iç
girişimciliğin önemli bir rol oynadığını saptamıştır. Çalışmada radikal inovasyon
gerçekleştirmede proaktiflik, risk alma ve otonominin özellikle önemli olduğu
bulgulanmıştır. Özellikle yüksek derecede inovasyoner olan firmalarda iç
girişimciliğin daha fazla olduğu da saptanmıştır.
Goodale ve diğ. (2011) iç girişimcilik ve inovasyon performansı
arasındaki ilişkiyi incelemiş ve beş iç girişimcilik öncülünden yalnızca iki
tanesinin (yönetsel destek ve örgütsel sınırlar) inovasyon performansını
belirlediğini saptamıştır.
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Camoelo-Ordaz ve diğ. (2011) iç girişimcilik ve inovasyon arasındaki
ilişkiyi iç girişimcinin demografik özellikleri ve kişisel değerlerinin inovasyon
performansı üzerindeki etkisi bağlamında araştırmışlardır. Araştırmacılar aynı
zamanda firma büyüklüğünün inovasyon performansı ile ilişkili olup olmadığını
da araştırmışlardır. Sonuçta firma büyüklüğünün inovasyon üzerinde bir etkisi
olmadığı saptanmıştır. İç girişimcinin örgütsel kıdemi, iş geçmişi, yaşı ve eğitim
seviyesinin inovasyonda negatif yönde etkili olduğu, fakat yaratıcı geçmişinin
pozitif yönde etkili olduğu; iç girişimcinin kişisel değerlerinin inovasyonda pozitif
yönde etkili olduğu saptanmıştır. Ancak model bir bütün olarak test edildiğinde
örgütsel kıdem, iş geçmişi, eğitim seviyesi ve kişisel değerlerin inovasyon
performansı üzerinde etkili olduğu ve yaratıcı geçmiş ve yaşın ise etkisiz olduğu
bulgulanmıştır.
3. Araştırma
3.1. Amaç ve Önem
Çalışmanın temel amacı inovasyon ve iç girişimcilik arasında bir ilişki
olup olmadığını ortaya koymaktır. Çalışmada gözetilen diğer amaçlar ise
örgütsel değişenler ile iç girişimcilik arasındaki ilişkiyi ve iç girişimcilik boyutları
ile iç girişimcilik arasındaki ilişkiyi tespit etmektir.
Çalışma birbirinden bağımsız şekilde ilerlemiş ve ilerlemekte olan iki
ayrı araştırma alanını birlikte ele alarak aralarındaki ilişkiyi sorgulama ve ampirik
olarak araştırma özelliği nedeniyle özgünlük taşımaktadır ve önem arz
etmektedir.
3.2. Evren ve Örneklem
Araştırmanın evrenini Türkiye “İlk Beşyüz Bilişim Şirketi” listesine giren
İstanbul’daki 357 firma oluşturmaktadır. Söz konusu evren büyüklüğü için %95
güven aralığında ve %5 örnekleme hatası ile hesaplanan örneklem büyüklüğü
186’dır.
Alan araştırması sırasında 357 firmaya da ulaşılmaya çalışılmış ve
sonuçta 220 anket formu elde edilmiştir. Ancak yapılan incelemede 2 adet anket
formunun kullanılamayacağı tespit edilmiş ve 218 anketten elde edilen verilerle
analizler gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla ulaşılan sayının evreni temsil ettiği
söylenebilir.
3.3. Teknik ve Yöntem
Araştırmada yüz yüze anket yöntemi ile veri toplanmıştır. Veri
analizinde SPSS 16.0 ve Lisrel 8.7 paket programlar kullanılmıştır. Çalışmada
ileri sürülen model Yapısal Eşitlik Modeli ile test edilmiştir. Önce Doğrulayıcı
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Faktör Analizi (DFA) yapılmış ardından ileri sürülen yapının geçerli olduğu
görülerek Yapısal Eşitlik Modeli ile ileri sürülen model test edilmiştir.
Açımlayıcı faktör analizinde (AFA), değişkenler arası ilişkilerden
hareketle faktör bulma, DFA’da ise değişkenler arasındaki ilişkiye dair daha
önce saptanan bir hipotezi veya kuramı test etme söz konusudur (Büyüköztürk,
2004: 117). DFA, literatürde genel olarak AFA çalışmalarından sonra uygulansa
da esas itibariyle bu uygulama yapısal eşitlik modelinin doğasıyla çelişmektedir.
Çünkü bu durum öngörülen faktör yapılarının değil verinin söylediği faktör
yapılarının test edilmesi anlamına gelmektedir (Şimşek, 2007:4). Bu sebeple
çalışmada doğrudan DFA yapılarak ve teorik olarak öngörülen yapının elde
edilen veri seti tarafından doğrulanıp doğrulanmadığı sınanmıştır.
DFA ve YEM analizi sonucunda elde edilen değerler yorumlanırken;
örtük değişkenden gözlenen değişkene doğru tanımlanmış yollara ilişkin
standardize edilmiş parametre değerlerinin 1’den büyük olmaması gerekir.
Standardize edilmiş çözüm değeri her bir gözlenen değişkenin kendi örtük
değişkeninin ne kadar iyi bir temsilcisi olduğuna ilişkin fikir vermektedir.
Standardize edilmiş parametre değerinin dışında t-değerlerine de bakmak
gerekmektedir. Kritik t-değeri 0,05 anlam düzeyinde 1.96’dır ve bu değerin
altındaki yollar anlamsızdır. Dolayısıyla böyle bir durumda söz konusu madde
modelden çıkarılmalıdır (Şimşek, 2007:85-86).
Modelin veri ile ne kadar uyumlu olduğu analiz sonucunda elde edilen
uyum
indeksleri
değerlendirilerek
yapılır.
Model
uygunluğunun
değerlendirilmesinde kullanılan farklı uyum iyiliği indeksleri ve bu indekslerin
sahip olduğu istatistiksel fonksiyonlar vardır. Ancak YEM modelinin
raporlanmasında hangi uyum indekslerinin raporlanacağı literatürde
tartışmalıdır (Şimşek, 2007:14; Meydan ve Şeşen, 2011:38).
3.4. Veri Toplama Aracı
İç girişimcilik çalışmalarında kullanılan iki temel ölçek vardır. İlk ölçek
(Entrescale) Khandwalla (1977) tarafından geliştirilmiştir ve daha sonra Miller ve
Friesen (1978) ve Covin ve Slevin (1989) tarafından yeniden düzenlenmiştir. Bu
ölçek iç girişimciliğin proaktifllik ve inovatiflik boyutlarını içermektedir. İkinci
ölçek ise Zahra (1991; 1993a) tarafından geliştirilmiştir ve risk alma, inovatiflik
ve kendi kendini yenileme boyutlarını içermektedir (Antoncic ve Hisrich, 2001).
İç girişimcilik yöneliminin ölçülmesinde söz konusu bu iki ölçeğin birbirini
tamamlayıcı nitelikte olması sebebiyle birleşik bir biçimde ele alınması
gerekmektedir (Antoncic ve Hisrich, 2001; Naktiyok, 2004; Naktiyok ve Kök,
2006; Antoncic, 2007). Bu iki ölçeği Naktiyok (2004), Naktiyok ve Kök (2006) ve
Onay ve Çavuşoğlu (2010) Türkiye’de kullanmış ve ölçeğin ülkemizde de
geçerli ve güvenilir olduğunu bulgulamış ve literatüre paralel sonuçlar elde
etmiştir.
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Çalışmada iç girişimcilik, söz konusu iki ölçek temel alınarak ve
literatürde kullanılan ölçekler incelenerek (Knight, 1997; Miller ve Friesen, 1983;
Covin ve Slevin, 1989; Zahra, 1991; Zahra, 1993b; Zahra, 1996; Zahra ve diğ,
2000; Antoncic, 2000; Antoncic ve Hisrich, 2001; Naktiyok, 2004; Naktiyok ve
Kök, 2006; Fiş ve Wasti, 2009) araştırmanın ruhuna ve amacına uygun olarak
risk alma, rekabetçi girişkenlik, otonomi ve kendi kendini yenileme boyutları
bağlamında araştırmak üzere düzenlenerek ele alınmıştır ve 5’li Likert Tipi
ölçekle araştırılmıştır.
İç girişimciliği etkilediği düşünülen örgütsel belirleyiciler de yine
literatürden yararlanılarak (Covin ve Slevin, 1989; Kuratko ve diğ., 1990; Zahra,
1991; Zahra, 1993b; Hornsby ve diğ., 2002) oluşturulan 5’li Likert tipi ölçekle
araştırılmıştır. Örgütsel belirleyiciler liderlik tarzı, örgüt yapısı, örgüt kültürü ve
kaynak kullanabilme olarak belirlenmiştir.
Pearce ve Carland (1996) inovasyonu yöneticilerin inovasyona verdiği
önem bağlamında 7’li Likert tipi ölçek kullanarak araştırmıştır. Goodale ve diğ.
(2011) de inovasyon performansını 7 ifadeli 7’li likert tipi ölçek kullanarak
araştırmıştır. Benzer biçimde Camelo-Ordaz ve diğ. (2011) firmaların inovasyon
performansını beş ifadeden oluşan 5’li Likert tipi ölçekle ölçmüşlerdir. İnovasyon
performansını ölçmek için geliştirdikleri ölçek iç girişimcilik eğilimi ölçeğinin
inovasyon boyutunu ölçen ifadelerle aynıdır. Çalışmamızda da inovasyon,
Camelo-Ordaz ve diğ. (2011)’nin kullandıkları ölçekle araştırılmıştır.
Çalışmada hem iç girişimcilik yönelimi hem de inovasyon, araştırmaya
konu firmaların son beş yılı dikkate alınarak araştırılmıştır. Zira iç girişimcilik
araştırmalarında ya son üç yıl (Antoncic ve Hisrich, 2001; Antoncic, 2007;
Zahra, 1991; Zahra, 1993b; Zahra, 1996; Goodale ve diğ., 2011) ya da son beş
yıl (Covin ve Slevin, 1989; Knight, 1997) baz alınmaktadır.
Kullanılan ölçekler literatürde genellikle 7’li Liket Tipi ölçeklerdir. Ancak
ölçeklerin Türkçe’ye uyarlanmasında ölçekler 5’li Likert Tipi’nde kullanılmaktadır
(Alpkan ve diğ.,2005; Naktiyok 2004; Naktiyok ve Kök, 2006). Katılımcıların
ölçekte yer alan ifadeleri 1: Kesinlikle Katılmıyorum; 2: Katılmıyorum; 3: Kısmen
Katılıyorum; 4: Katılıyorum; 5: Kesinlikle Katılıyorum şeklinde yanıtlamaları
istenmiştir.
3.5. Araştırma Modeli ve Hipotezleri
Goodale ve diğ. (2011) inovasyon performansı ve iç girişimcilik
arasındaki ilişkiyi incelerken inovasyonu iç girişimciliğin bir boyutu olarak değil
bağımsız bir değişken olarak ele almıştır. Bu çalışmada da benzer bir yol
izlenmiştir.
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Çalışmada, literatür doğrultusunda iç girişimcilik ve inovasyon ilişkisini
gösteren bir model geliştirilmiştir. Araştırma modelinde temel olduğu düşünülen
dört örgütsel belirleyici ve dört iç girişimcilik boyutu yer almaktadır. Çalışmada
geliştirilen model Şekil 3’te gösterilmiştir.
Şekil 3: Araştırmada İleri Sürülen Model

Modelde, örgütlerin iç girişimcilik eğiliminin risk alma, rekabetçi
girişkenlik, kendi kendini yenileme, otonomi, liderlik tarzı, örgüt yapısı, örgüt
kültürü ve çalışanlara kaynaklara erişim (kaynak kullanabilme) imkânı
sağlanması tarafından belirlendiği ileri sürülmektedir. Modelde diğer yandan iç
girişimcilik eğiliminin inovasyon performansını belirlediği ileri sürülmektedir.
Model incelendiğinde, araştırmada önerilen teorik modelin yapısal
kısmının 10 yapıdan (örtük değişkenden) oluştuğu görülmektedir. Bu örtük
değişkenlerden 8 tanesi dışsal (bağımsız) değişken ve 2 tanesi ise içsel
(bağımlı) örtük değişkenlerdir. Dışsal örtük değişkenler; risk alma, rekabetçi
girişkenlik, kendi kendini yenileme, otonomi, liderlik tarzı, örgüt yapısı, örgüt
kültürü ve kaynak kullanabilmedir. İçsel örtük değişkenler ise iç girişimcilik eğilimi
ve inovasyon performansıdır.
Araştırmada toplam dokuz hipotez ileri sürülmektedir:
H1: Örgütsel karakteristikler iç girişimcilik üzerinde etkilidir.
H1a: Destekleyici liderlik ve iç girişimcilik arasında pozitif bir ilişki vardır.
H1b: Esnek örgüt yapısı ve iç girişimcilik arasında pozitif bir ilişki vardır.
H1c: Kaynak kullanabilme ve iç girişimcilik arasında pozitif bir ilişki
vardır.
H1d: Örgüt kültürü ve iç girişimcilik arasında pozitif bir ilişki vardır.
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H2: İç girişimcilik boyutları ve iç girişimcilik arasında pozitif bir
ilişki vardır.
H2a:Risk alma ve iç girişimcilik arasında pozitif bir ilişki vardır.
H2b: Rekabetçi girişkenlik ve iç girişimcilik arasında pozitif bir ilişki
vardır.
H2c: Kendi kendini yenileme ve iç girişimcilik arasında pozitif bir ilişki
vardır.
H2d: Otonomi ve iç girişimcilik arasında pozitif bir ilişki vardır.
H3: İç girişimcilik ve inovasyon arasında pozitif bir ilişki vardır.
3.6. Bulgular
Verilerin analizinde öncelikli olarak güvenilirlik analizi yapılmıştır.
Güvenilirlik analizinde Cronbach Alpha katsayısı kullanılmıştır. İnovasyon
performansı ölçeğinin güvenilirliği (α=,962); risk alma, rekabetçi girişkenlik,
kendi kendini yenileme ve otonomi boyutlarını belirlemeye yönelik ölçeklerin
güvenirliği (sırasıyla: α=,956; α=,954; α=,919; α=,914); firmaların liderlik tarzını,
örgütsel kültürünü, kaynak kullanabilme imkânı tanıyıp tanımadığını belirlemeye
yönelik ölçeklerin güvenirliği (sırasıyla: α=,920; α=,905; α=,883; ); firmaların
kendilerini iç girişimci olarak görüp görmediğini belirlemeye yönelik ölçeğin
güvenilirliği (α=,909)’dır. Dolayısıyla ölçeklerin güvenilirlikleri oldukça yüksektir.
Firmaların örgütsel yapısını belirlemeye yönelik ölçeğin güvenilirliği (α=,542)
kabul edilir düzeydedir.
Araştırmaya katılan firmaların araştırılan değişkenler bağlamında genel
durumunun belirlenmesi amacıyla ölçek ortalamaları alınmıştır. İnovasyon
performansını belirlemeye yönelik ölçek ortalaması ( Χ =3,894) araştırmaya
dâhil olan firmaların inovasyon performansının yüksek olduğunu
göstermektedir. Bu bulgu, katılımcı firmalarda genel olarak son 5 yıl içerisinde
inovasyon gerçekleştirildiğini gösterdiği gibi seçilen sektörün varsayıldığı gibi
inovasyon odaklı bir sektör olduğunu da göstermektedir. Genel iç girişimcilik
eğilimine yönelik ölçek ortalaması ( Χ =3,9575) sektörde faaliyet gösteren
firmaların iç girişimci yönelime sahip olduklarını ortaya koymaktadır. Bu,
sektörün doğası göz önünde bulundurulduğunda beklenen bir sonuçtur. Risk
alma boyutunu araştıran ölçek ortalaması ( Χ =4,0092) katılımcı firmaların risk
alma eğilimlerinin yüksek olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla katılımcı
firmalar genel olarak reaktif değil proaktif bir tavır sergilemektedir. Rekabetçi
girişkenlik boyutunu araştıran ölçek ortalaması ( Χ =3,951) katılımcı firmaların
sektöre yön verme ve rakiplerinin önünde olma güdüsünün yüksek olduğunu ve
rekabet konusunda agresif bir tavır içinde olduklarını göstermektedir. Kendi
kendini yenileme boyutunu araştıran ölçek ortalaması ( Χ =3,908) katılımcı
firmaların kendi kendini yenileme yeteneğinin gelişmiş olduğunu göstermektedir.
Dolayısıyla firmaların değişen koşullara uyum sağlayabilmek adına gerektiği
takdirde kendilerini yeniden yapılandırdığı söylenebilir. Bu bulgu da katılımcı
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firmaların sektörün gerektirdiği biçimde değişen çevresel ve yapısal durumlara
kolay adapte olacak şekilde kendini yeniden yapılandırabildiğini ortaya
koymaktadır. Otonomi boyutunu araştıran ölçek ortalaması ( Χ =3,948) katılımcı
firmaların iş birimleri veya çalışma ekiplerine özerklik tanımakta olduğunu
göstermektedir. Dolayısıyla bu bulgu katılımcı firmalarda çalışanların işleriyle
ilgili karar verme hakkına sahip olduklarını ortaya koymaktadır. Katılımcı
firmalarda uygulanan liderlik tarzını belirlemeye yönelik ölçek ortalaması ( Χ
=3,890) firmalarda destekleyici liderlik tarzının yaygın olduğunu göstermektedir.
Örgüt yapısını ortaya koymaya yönelik ölçek ortalaması ( Χ =3,612) katılımcı
firmaların kısmen esnek yapıya sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Katılımcı
firmaların çalışanlarına fikirlerini geliştirebilmeleri için gerekli kaynaklara
ulaşabilme imkânı tanıyıp tanımadığını saptamaya yönelik ölçek ortalaması ( Χ
=3,847) katılımcı firmaların çalışanlarına fikirlerini geliştirebilmeleri için zaman
ve mali kaynakları kullanabilme imkânı tanıdığını göstermektedir. Araştırmaya
katılan firmaların destekleyici örgüt kültürüne sahip olup olmadığını anlamaya
yönelik ölçek ortalaması ( Χ =3,862) firmalarda destekleyici örgüt kültürünün
hâkim olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Firmaların kendilerini iç girişimci olarak
görüp görmediğini belirlemeye yönelik ölçek ortalaması ( Χ =3,830) firmaların
kendilerini oldukça yüksek düzeyde iç girişimcilik performansına sahip olarak
gördüklerini ortaya koymaktadır.
3.6.1. Doğrulayıcı Faktör Analizi’ne İlişkin Bulgular
Çalışmada ileri sürülen yapının veri seti tarafından doğrulanıp
doğrulanmadığını saptamak üzere öncelikle doğrulayıcı faktör analizi (DFA)
uygulanmıştır. DFA sonucunda elde edilen uyum indeksleri değerleri Tablo
1’de özetlenmiştir.
Tablo 1: DFA Uyum İndeksleri
χ2

SD

X2/SD RMSA

GFI

AGFI

NFI

Critical
N

RFI

IFI

NNFI

CFI

PNFI

1949,73

695

2,805

0,76

0,72

0,98

103,13

0,98

0,99

0,99

0,99

0,86

0,091

Tablodan da izlenebileceği üzere DFA neticesinde ulaşılan uyum
değerleri kabul edilir düzeyde çıkmış ve ele alınan kavrama ilişkin en uygun
faktör yapısına ulaşıldığına karar verilmiştir. Geliştirilen model doğrultusunda
gerçekleştirilen DFA sonucunda ulaşılan Standart Parametre Tahminleri ve t
Değerleri Tablo 2’de gösterilmiştir.
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Tablo 2: DFA Standart Parametre Tahminleri ve t Değerleri
(IN) İnovasyon

(IG) İç Girişimcilik
(RA) Risk Alma

(RG)
Girişkenlik

(KY) Kendi
Yenileme

Rekabetçi

Kendini

(O) Otonomi

(L) Liderlik Tarzı

(Y) Örgüt Yapısı

(K) Örgüt Kültürü

(KK)
Kaynak
İmkânı

Kullanabilme

Gözlenen
Değişkenler
F1
F2
F3
F4
F5
G1
G2
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18

t Değerleri
18,13
17,35
18,98
17,53
17,95
15,59
18,53
16,99
17,51
18,85
18,15
17,13
17,42
17,00
16,98
16,78
16,59
16,24
16,68
16,84
16,24
16,68
17,52
10,79
17,23
14,45
16,42
17,15
15,88
16,25
-4,89
15,51
18,50
12,64
15,48
15,85
16,18
13,13
16,65
16,99

Standardize
Edilmiş
Parametre Değerleri
0,93
0,91
0,90
0,91
0,92
0,82
0,92
0,90
0,91
0,95
0,93
0,90
0,91
0,89
0,89
0,89
0,88
0,89
0,90
0,89
0,87
0,88
0,91
0,65
0,90
0,81
0,88
0,90
0,88
0,89
-0,82
0,87
0,96
0,73
0,88
0,85
0,87
0,75
0,89
0,90

Tabloda da görülebileceği üzere E9 değişkenine ait standart parametre
değeri negatif çıkmıştır ve t değeri de negatif ve anlamsız çıkmıştır. Bu sebeple
söz konusu değişkenin öngörülen faktör yapısına uygun olmadığı anlaşılmış ve
model dışında bırakılmasına karar verilmiştir. Diğer yandan değişkenlere ilişkin t
değerleri ve standart parametre değeri incelendiğinde ise E9 değişkeni
dışındaki tüm değişkenlerin anlamlı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla ölçüm
modeli doğrulanmıştır.
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3.6.2. Yapısal Eşitlik Modeline İlişkin Bulgular
DFA sonucunda ölçüm modelinin doğrulanmasının ardından modelin
yapısal kısmı YEM kullanılarak test edilmiştir. YEM analizi sonucunda önerilen
modele yönelik uyum indeksleri değerleri Tablo 3’de görülmektedir.
Tablo 3: YEM Analizi Sonucunda Elde Edilen Uyum İndeksleri
χ2

SD

X2/SD

RMSA

GFI

AGFI

NFI

Critical
N

RFI

IFI

NNFI

CFI

1896,52

665

22,851

0,091

0,88

0,72

0,95

158,27

0,71

0,95

0,72

0,95

Tablodan da izlenebileceği üzere uyum değerleri kabul edilebilir sınırlar
içerisinde çıkmıştır.
Modelin analizi neticesinde ulaşılan standardize edilmiş parametre
tahminleri ve yapısal modele ilişkin t değerleri Tablo 4’de özetlenmiştir.
Tablo 4:Yapısal Model Çözümüne İlişkin Standart Parametre
Tahminleri ve t Değerleri
t Değerleri Standardize Edilmiş
Parametre Değerleri
Risk Alma (RA)
7,25
0,52
Rekabetçi Girişkenlik (RG)
-10,53
3,03
Kendi Kendini Yenileme (KY)
8,14
-2,90
Otonomi (O)
-0,15
-0,80
Liderlik Tarzı (L)
0,15
0,38
Örgüt Yapısı (Y)
-2,11
-0,05
Örgüt Kültürü (K)
-2,11
-0,05
Kaynak Kullanabilme İmkânı (KK)
-5,62
0,15
İç Girişimcilik (İG)
15,59
0,81
Söz konusu değerler doğrultusunda hipotezlere ilişkin değerlendirme
yapılmıştır. Hipotezler t değerleri dikkate alınarak değerlendirilmektedir.
Liderlik tarzı ve iç girişimcilik eğilimi arasında anlamlı bir ilişki olmadığı
görülmektedir (Bağlantı katsayısı 0,38 ve t değeri 0,15). Dolayısıyla H1a hipotezi
reddedilmiştir.
Örgüt yapısı ile iç girişimcilik eğilimi arasında anlamlı bir ilişki olduğu
görülmektedir (Bağlantı katsayısı -0,05 ve t değeri -2,11). Buna göre H1b
hipotezi kabul edilmiştir.
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Çalışanlara kaynakları kullanabilme imkânı tanıma tutumu ile iç
girişimcilik eğilimi arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (Bağlantı
katsayısı 0,15 ve t değeri -5,62). Buna göre H1c hipotezi kabul edilmiştir.
Örgüt kültürü ile iç girişimcilik eğilimi arasında anlamlı bir ilişki olduğu
görülmektedir (Bağlantı katsayısı -0,05 ve t değeri -2,11). Buna göre H1d
hipotezi kabul edilmiştir.
Risk alma tutumu ve iç girişimcilik eğilimi arasında anlamlı bir ilişki
olduğu görülmektedir (Bağlantı katsayısı 0,52 ve t değeri 7,25). Bu durumda H2a
hipotezi kabul edilmiştir.
Rekabetçi girişkenlik tutumu ve iç girişimcilik eğilimi arasında anlamlı bir
ilişki olduğu görülmektedir (Bağlantı katsayısı 3,03 ve t değeri -10,53).
Dolayısıyla H2b hipotezi kabul edilmiştir.
Kendi kendini yenileme tutumu ile iç girişimcilik eğilimi arasında anlamlı
bir ilişki olduğu görülmektedir (Bağlantı katsayısı -2,90 ve t değeri 8,14).
Dolayısıyla H2c hipotezi kabul edilmiştir.
Otonomi tutumu ve iç girişimcilik eğilimi arasında anlamlı bir ilişki
olmadığı görülmektedir (Bağlantı katsayısı -0,80 ve t değeri -0,15). Dolayısıyla
H2d hipotezi reddelmiştir.
Firmaların iç girişimcilik eğilimi ve inovasyon performansı arasında
anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir (Bağlantı katsayısı 0,81 ve t değeri
15,59). Dolayısıyla H3 ( İç girişimcilik ve inovasyon arasında pozitif bir ilişki
vardır) hipotezi kabul edilmiştir. Diğer yandan hatırlanacağı üzere ileri sürülen
yapısal modele göre iç girişimcilik inovasyonun belirleyicisi yani öncülü
konumundadır. İç girişimcilik ve inovasyon performansı arasındaki ilişkiyi
öngören hipotez kabul edildiğine göre modelin belirttiği iç girişimciliğin
inovasyonun öncülü olduğu yönündeki varsayım da doğrulanmaktadır.
Hipotezlere ilişkin bulguları özetlemek gerekirse; H1b, H1c, H1d, H2a, H2b,
H2c ve H3 hipotezleri kabul edilmiş ve H1a ve H2d hipotezleri reddedilmiştir.
Sonuç
Çalışmanın temel amacı inovasyon ve iç girişimcilik arasında bir ilişki
olup olmadığını ortaya koymaktır. Çalışma bu temel amaç doğrultusunda
şekillenmiş ve ampirik bir araştırma ile test edilmiştir.
Çalışmada literatür doğrultusunda bir araştırma modeli geliştirilmiştir.
Geliştirilen modele göre iç girişimciliği risk alma, rekabetçi girişkenlik, kendi
kendini yenileme, otonomi, liderlik tarzı, örgüt yapısı, örgüt kültürü ve örgütün

534

Bartın Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi

Yıl: 2016

Cilt: 7

Sayı: 14

çalışanlara kaynak kullanma imkânı tanıması belirlemektedir. İç girişimcilik
eğilimi de inovasyonu belirlemektedir. Model bu öngörüler temelinde şekillenmiş
ve hipotezler bu doğrultuda belirlenmiştir.
Türkiye bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların inovasyon
performansı yüksektir ve diğer yandan firmalar yüksek bir iç girişimcilik eğilimine
sahiptirler ve firmalar genellikle yüksek düzeyde risk alma eğilimi
göstermektedir.
Dolayısıyla
firmaların
farkına
vardıkları
fırsatları
değerlendirdikleri ve takipçi olmak yerine öncü olmaya çalıştıkları söylenebilir.
Yine sektörde genel olarak firmalar rekabetçi girişken bir tavır sergilemektedir.
Söz konusu sektörde yoğun bir rekabet yaşandığı düşünüldüğünde firmalarda
böyle bir tavrın olması kaçınılmazdır. Sektörde faaliyette bulunan firmalar
değişen şartlara göre yeniden yapılanmaya gitmekte, etkin olmayan iş
birimlerini ortadan kaldırmakta veya revize etmektedir. Bu söz konusu sektörde
firmaların hayatta kalabilmesi, rekabet edebilmesi ve rekabetçi avantaj
kazanabilmesi açısından oldukça önemlidir. Zira sektör yapısı itibariyle hızla
gelişmekte ve değişmektedir. Dolayısıyla böylesi bir ortamda kendini
yenileyemeyen firmaların başarılı olmaları mümkün görünmemektedir. Sektörde
faaliyette bulunan firmalarda iş birimleri veya çalışma ekiplerine özerklik
tanınmaktadır. Sektörde faaliyet gösteren firmaların örgütsel özellikleri dikkate
alındığında ise genel olarak destekleyici liderlik tarzının hâkim olduğu; kısmen
esnek örgüt yapıları olduğu; yeni bir iş/uygulama fikri olan çalışanlara (ekiplere)
zaman ve mali kaynak kullanma imkânı tanındığı ve destekleyici örgüt
kültürünün hâkim olduğu ortaya çıkmaktadır.
Yapılan DFA neticesinde modelde öngörülen faktör yapısının araştırma
verileri tarafından desteklendiği görülmüştür. Dolayısıyla inovasyon ve iç
girişimcilik ilişkisini 10 yapıdan oluşan bir ölçüm modeli açıklayabilmektedir. Bu
yapılar; risk alma, rekabetçi girişkenlik, kendi kendini yenileme, otonomi, liderlik
tarzı, örgüt yapısı, örgüt kültürü, kaynak kullanabilme imkânı, inovasyon ve iç
girişimcilik’tir.
DFA’nın ileri sürülen yapıyı desteklemesinin ardından geliştirilen model
YEM ile bütünsel olarak analiz edilmiş ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda
hipotezler değerlendirilmiştir.
Risk alma ve iç girişimcilik arasında (H2a); rekabetçi girişkenlik ve iç
girişimcilik arasında (H2b); kendi kendini yenileme ve iç girişimcilik arasında
(H2c); örgüt yapısı ve iç girişimcilik arasında (H1b); örgüt kültürü ve iç girişimcilik
arasında (H1d) ve iç girişimcilik ve kaynak kullanma imkânı arasında (H1c) pozitif
yönlü bir ilişki olduğu doğrulanmıştır. Yine inovasyon ve iç girişimcilik
arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu (H3) doğrulanmıştır. Ancak otonomi ve iç
girişimcilik arasında (H2d) ve liderlik tarzı ve iç girişimcilik arasında (H1a) pozitif
yönlü bir ilişki olduğu doğrulanmamıştır.
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Bu çalışmada inovasyon ve iç girişimcilik arasında pozitif yönlü bir
ilişki olduğu ve diğer yandan iç girişimciliğin bazı değişkenlerden etkilendiği
bulgulanmıştır ve bu bulgu literatüre paraleldir. Analiz neticesinde ulaşılan
sonuç modeli Şekil 4’de gösterilmiştir.
Şekil 4: Sonuç Modeli
RA
RG
KKY
İG

İN

Y
K
KK

Araştırma neticesinde elde edilen sonuç modeli incelendiğinde iç
girişimciliği risk alma, rekabetçi girişkenlik, kendi kendini yenileme, örgüt yapısı,
örgüt kültürü, kaynak kullanabilme imkânı belirlemekte ve iç girişimcilik de
inovasyonu belirlemektedir. Yani sonuç modelinden de anlaşılacağı üzere iç
girişimcilik inovasyonun öncülü durumundadır. Dolayısıyla inovasyon da iç
girişimciliğin sonucu durumundadır.
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