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Önsöz

Genel olarak inovasyonu “mevcut limitlerimizi aşan, 
kapsamı genişleterek bir sonuç vermeyi başaran 
her türlü aktivite birleşimi, işletim yöntemleri ve 
teknolojiler” şeklinde tanımlıyoruz.

‘İnovasyon’ kelimesi sarf edildiğinde, bu 
kelimenin sadece ticari veya teknolojik ürünler için 
kullanılmadığını ifade etmek gerekir. Bu terim aynı 
zamanda yeni servislerin, zorlu işlerin çözümleri için 
kullanılan yeni metotların sunumunda veya mevcut 
ve yerleşik fikirlerimizin ötesinde yeni ve farklı 
yöntemleri hayata geçirmede de kullanılmaktadır. 

Bu araştırma, Y Kuşağı’nın gözünden işletmelerin 
inovasyondaki rolüne ve inovasyonun insanlar 
ve geniş kapsamlı topluluklar üzerindeki etki ve 
nüfuzuna odaklanmaktadır. Araştırma özellikle, 
işletmelerin inovatif olmaya çalışmasının, hangi 
noktalar üzerinde çaba gösterilmesinin, nelerin 
inovasyona yardım ettiğinin ve nelerin inovasyonun 
gerilemesine sebep olduğunun anlaşılmasına 
yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Y Kuşağı İnovasyon Araştırması, yeni neslin 
çalıştıkları şirketlerden, yöneticilerden ve genel 
olarak iş dünyasından beklentilerini ortaya 
koymaktadır. Araştırma sonuçları, yeni neslin 
beklentilerinin karşılanabilmesi için atılması gereken 
adımların şimdiden belirlenmesi ve şirketlerde 
yönetsel yeniden yapılandırmanın gerçekleştirilmesi 
gerektiğine dair ipuçları vermektedir.

Y Kuşağı, “echo boomers” olarak da adlandırılıyor 
çünkü bu gençler bir önceki “baby boomer” olarak 
anılan neslin çocukları. Bu gençler, çocukluklarından 
itibaren bilgisayar, cep telefonu gibi teknolojilere 
sürekli bir erişim imkânına sahipler ve kendilerini 
işe alan yöneticilerin işe alım süreçlerinin daha 
fazla teknoloji odaklı olmasını bekliyorlar. Y Kuşağı 
aynı zamanda, milleniallar, internet nesli, iGen gibi 
isimlerle de adlandırılmaktadır. Y Kuşağını aşağıdaki 
şekilde tanımlamak mümkündür; 

Teknolojiyi yakından takip ediyorlar: Y 
Kuşağı teknoloji ile büyüyen ve işlerini daha iyi 
yapabilmek için teknolojiyi sonuna kadar kullanan 
bir kuşak. Blackberry, laptop, mobil telefon gibi 
pek çok teknolojik alet ile donatılmış, 7/24 online 
durumdalar. Bu kuşak, e-posta ve SMS ile iletişim 
kurmayı yüz yüze görüşmeye tercih ediyor ve 
geleneksel sunum teknikleri yerine webinar gibi 
online teknolojileri tercih ediyor. 

Aile odaklılar: Y Kuşağı, daha az çalışıp daha 
yüksek gelir elde edebileceği, daha esnek çalışma 
saatleri ile iş/hayat dengesini ön planda tutan 
bir düzeni tercih ediyor. Eski kuşak bu yaklaşımı 
disiplinden uzak, bağlılığı daha az olarak görerek 
eleştirse de, Y Kuşağı’nın farklı bir bakış açısı var ve 
ailelerini işlerinden daha ön planda tutuyorlar. 

Başarıyı hedefliyorlar: Aileleri tarafından, bir önceki 
kuşağın yaptığı hataları tekrarlamamaları için özenle 
yetiştirilen Y Kuşağı gençleri, kendilerine daha fazla 
güvenen, daha hırslı ve daha fazla başarı odaklılar. 
Yöneticilerinden daha fazla beklentileri olan ve 
yönetimi sorgulamaktan, sürekli yenilik arayışında 
olan Y Kuşağı, yaptıkları işin daha anlamlı olmasına 
ve kendilerini sürekli eğitmeye odaklılar. 

Takım çalışmasına inanıyorlar: Y Kuşağı çocukluk 
dönemlerinde takım sporları, grup oyunları 
içinde daha fazla yer aldı. Bu nedenle, takım 
çalışmasına değer veriyorlar ve çevrelerindekilere 
katkı sağlayabilecekleri bir yapıyı tercih ediyorlar. Y 
Kuşağı, sadık, kendini yaptığı işe adayan ve içinde 
bulundukları ortama kabul edilmek ve kabul görmek 
istiyor. 

İlgi odağı olmayı istiyorlar: Y Kuşağı, geribildirim 
ve yol gösterme anlamında ilgi odağı olmayı istiyor. 
Bulundukları döngünün içinde tutulmayı, yaptıkları 
işlerden dolayı övülmeyi ve onaylanmaktan mutluluk 
duyuyorlar. Y Kuşağı, kendilerine mentorluk 
yapanlardan kariyerlerini geliştirmek ve yol 
gösterilmek anlamında fayda sağlıyorlar. 
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1. Kapsam
a) Bu değerlendirme notu Deloitte Global tarafından 
’in 16 ülkede , Deloitte Eğitim Vakfı tarafından 
ise Türkiye ‘’de olmak üzere , toplamda 17 ülkede 
uygulanan e-ankete dayalı araştırma raporunun 
bulguları ve çağrıştırdıkları üzerinden hazırlanmıştır. 

Değerlendirme araştırmanın örneklem, yöntem gibi 
unsurlarını onaylamayı ya da eleştirmeyi kapsamaz. 

b) Son yıllarda hemen tüm kamu veya özel kurum 
ve şirketlerin, siyasi kurumların, sivil toplum 
örgütlerinin, üniversitelerin ve medyanın yoğun 
ilgisi gençlik araştırmaları ve çalışmaları üzerinedir. 
Aslında anlaşılmaya çalışılan bir yandan bizatihi 
öznesi olunan, öte yandan doğrudan hedefi olunan 
yeni hayatın ve yeni insanın davranış kodlarını 
çözmektir. Elbette bu çalışmalar bazı kavramsal 
modellemeler de üretmektedir. Ama tam bu 
noktada bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Çünkü 
yeni hayatın en önemli karakteristiklerinden birisi 
olan “yerellik”, “kültürel olanın öne çıkması” 
gibi özellikler yine önceki döneme ait bir yaklaşımla 
“küresel” ve “demografik” kodlamalar ve 
açıklamalarla anlaşılmaya çalışılmaktadır. 

Bu teorilerin ve yaklaşımların elbette bir ölçüde 
açıklayıcılıkları vardır. Ama Türkiye gibi 75 milyon 
nüfus büyüklüğü olan bir ülkede 29 yaş altı 37 
milyon insan olduğunu ya da 18-29 yaş 17 milyon 
genç olduğunu da gözden ırak tutmamak gerekir. 

c) Bu değerlendirme notu araştırmanın somut 
bulgularını anlamaya ve anlamlandırmaya çalışırken 
benzer araştırmalara ait bazı bulguları ve kişisel 
gözlem ve değerlendirmeleri de kapsamaktadır. 

 Bu bulgulara göre 2012 yılsonu itibariyle, 18-29 yaş 
arasındaki bu gençlerin yüzde 38,8’i lise altı eğitimli, 
yüzde 45’i lise eğitimli ve yalnızca yüzde 16,2’si 
yüksekokul, üniversite ve üstü eğitimlidir.

Daha da ilginç olan toplam genç içindeki yüzde 
16,2 üniversite eğitimli gencin yarıdan biraz fazlası 
(yüzde 55,5) çalışmakta diğer yarıdan az kümesi 
(yüzde 44,5) ise çalışmamaktadır. 18-29 yaş 
arasındaki gençlerin toplamı içinde yalnızca yüzde 
9’u üniversite ve üstü eğitimli olup da çalışmaktadır. 
Gençlerin beşte biri özel sektörde, beşte biri kamuda 
beyaz yakalı statüde faaliyet göstermektedir.  
Dolayısıyla bu değerlendirme notuna konu olan 
araştırmanın bulgularına esas olan ve ankete cevap 
veren kişilerin ülke gençlerinin kabaca yüzde 
4’lik bir kesimini temsil ettikleri unutulmamalıdır. 
Benzer bulgulara göre davranış kodları bakımından 
Y kuşağı olarak kümelenebilecek gençler toplam 
genç nüfus içinde yüzde 10 mertebesindedir. 

Öte yandan araştırmaya konu olan gençlerin ülkenin 
geleceğine dair karar verme güçleri ve geleceği 
şekillendirme potansiyellerinin görece daha yüksek 
olduğu gerçeğinin de altını çizmek gerekir. 

Bu nedenle araştırma değerli bulgular içermektedir. 
Yine de değerlendirme notunda, Y kuşağı olarak 
adlandırılan kümenin daha iyi anlaşılabilmesi için 
ülke gençliğine dair genel bulgularla kıyaslamalara 
yer verilmeye çalışılmıştır. 

2. Kuşak mı değişti gündelik hayatın ritmi ve 
paradigması mı?
Yeni çağ, yeni hayat, postmodern hayat, bilgi 
toplumu adını nasıl koyarsak koyalım bugünün 
hayatında düne oranla farklı olan şeyler var. 

a) Bilginin önemi: Sanayi toplumu tanımlarıyla 
üretim için gerekli olan üç şey toprak / hammadde, 
emek, sermaye iken bugün bilgi en önemli 
üretim faktörü olmaya başladı. Bilgi diğer üretim 
faktörlerinin ve zamanın yerine geçer, onları ikame 
eder hale geldi.

b) Yeni üretim ve yeni üretim yapıları: Hem 
insanların bilgiyi çoğaltma ve kullanmadaki hızı, 

(Deloitte Eğitim Vakfı “Y Kuşağı İnovasyon Araştırması” Üzerine)
Bekir Ağırdır, Temmuz 2013

Yeni Hayat Ritminin Yeni İnsanları

  Lise altı Lise Üniversite İstihdam Toplam

Çalışıyor 13,9 14,8 9,0 37,7

Çalışmıyor 24,9 30,2 7,2 62,3

18-29 Yaş nüfus toplam 38,8 45,0 16,2 100,0
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hem de bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler 
üretimin yapısını değiştirdi. Standart büyük ölçekli 
üretim ve ürünler yerine daha küçük miktarlarda 
fakat özel üretim olanaklı hale geldi. Her tüketiciye 
ve her pazara özel üretim yapabilme becerisi 
tüketim taleplerinin farklılaşmasına ve özelleşmesine 
yol açtı. Üretim yapısındaki bu değişiklikler doğal 
olarak tüketicinin değer ve duyarlılıklarını değiştirdi. 
Sosyal ve siyasal talepler de üretimin altyapısına 
bağlı olarak özelleşti, çevre hareketi, kadın hareketi 
gibi özel talepler boy vermeye başladı. Talep 
farklılaşmasına cevap verebilecek sanayi işletmeleri, 
organizasyonlar da buna bağlı olarak daha küçük, 
daha esnek, daha kıvrak, tüketici taleplerine 
daha çabuk tepki verebilir / uyarlanabilir hale 
dönüşüyorlar.

c) Küreselleşme: Bilginin milyonlarca odakta 
üretimi, yaygın ve ortak kullanımı ülkeleri ve 
ekonomik yapıları görülmemiş bir hızla birbirine 
yaklaştırdı. Ülke ekonomilerinin böylesine iç içe 
geçmeye başlaması ile önceden görülemeyen 
büyüklükte bir pazar oluştu. Dikkati çeken gelişme, 
pazar büyürken, üretimdeki ve tüketimdeki bilgi 
devriminin yol açtığı gelişmeler nedeni ile küçük 
ve özgün üreticilerin önüne müthiş fırsatlar çıktı. 
“Küresel düşün yerel davran” felsefesi “yerel düşün 
küresel davran” şekline dönüştü. Herkes küresel 
dünyanın içinde “kendisi” olarak rol almak ister hale 
geldi. Tüketicinin taleplerinin farklılaşması da bu 
isteğe enerji sağladı

d) Yeni siyasal düzen ve yeni siyaset: Bu 
gelişmeler doğal olarak siyasal örgütlenme düzenini 
de sarsmaya başladı. Kendini farklı kabul eden her 
etnik grup, bir başka siyasal örgütlenme içinde 
“bir motif” olmak yerine küreselleşen dünyada 
“kendi” olmak ister hale geldi. Kimlik üzerine 
talepler gelişti ve etkinleşti. Kültürel kimlikler, 
sivil toplum örgütlenmeleri hayatın ve bireylerin 
en önemli aidiyetlerinden birisi oldu. Bu zamana 
değin gelen ulus devlet tanımı ve devlet düzeni 
bu değişikliklerden etkilenmeye başladı ve ulus 
devletin rolü değişti. İnsan hakları kavramı derinleşti, 
yaygınlaştı ve gündelik hayatta olmazsa olmaz koşul 
haline geldi. Temsili demokrasi değişen dünyaya 
yetmeyerek katılımcı demokrasiye doğru evirildi. 
Bütün bu değişimler bir arada düşünme 
sistematiğimizi veya zihin haritamızı değiştirdi. 

Bildiğimiz ve sanayi toplumunun kendi iç 
mantığından beslenen tüm değerlerimiz, bilgilerimiz, 
davranış biçimlerimiz, düşünme biçimimiz kısaca her 
şey değişmeye başladı.

•	 Adeta yerçekimi yok oldu, bilgi ve para 
inanılmaz bir hızla hareket etmekte. Buna bağlı 
olarak da yaşamın her alanında zaman ve hız 
faktörü şimdiye dek olmadığı kadar önemli 
oluyor.

•	 Hayat, iş, üretim, siyaset “zaman ve 
mekandan bağımsız” hale geliyor. Sanayi 
toplumuna göre tanımlanmış ve hiyerarşisi 
olan yapılar yerine, hiçbir kalıba ve modele 
girmeyen, kendi kendini organize eden bu 
ağ sistemleri ve örgütlenme modeli giderek 
yaşamın diğer alanlarında da egemen olmaya 
başlıyor.

•	 Deneyim anonimleşiyor. İletişimin yaşamın 
her alanını hızlandıran özelliği deneyimin de 
aynı hızla yaygınlaşmasına ve anonimleşmesine 
yol açıyor.

•	 Önceki hayatta çelişkileri doğru tanımlarsak 
ve “temel çelişkiyi çözersek sorunları da 
çözeceğimizi” düşünür ve çelişkileri çözmek 
üzerine politikalar üretirdik. Bugün ise 
yaşamın karmaşıklığı ve hızı içinde “çelişkileri 
yönetmenin” daha önemli olduğu bir dünyada 
yaşıyoruz. Paradokslar-ikilemler-çelişkiler 
bugünü tanımlamıyor, çok boyutlu problemler 
ve çok boyutlu açmazlar ile karşı karşıyayız.  

•	 Günlük yaşamı belirleyen milyarlarca minik ya 
da tekil kararın inanılmaz bir hızla muazzam 
bir etki yoğunluğuna ulaştığını görüyoruz. 
Dolayısıyla yaşamın her bir anında her bir 
aktörün, kurumun, ülkenin ya da sistemin 
sürekli mükemmeliyetçi olması gerekiyor. 
İşletmelerden yeni bir “toplam kalite” kavramı 
artık günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası 
olurken ülke hayatında bunun karşılığı “tam 
demokrasi” talebi oluyor.
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•	 Yeni hayatın içindeki hiçbir şey doğrusal olarak 
gelişmiyor. Aksine taraflar karşılıklı etkileşim 
ve karşılıklı değişme içinde geometrik olarak 
artan sonuçlara yol açan bir ilişki içindeler. Bu 
noktada artık sonuçlara göre ya da “hedeflere 
göre yönetmekten” daha çok “süreçleri ve 
ilişkileri yönetmek” gerekli ve doğru oluyor.

•	 Her an herhangi bir aktörce alınan kararı bu 
kadar hızla diğerlerini etkileyebildiği bir ortamda 
ya da belirsizliğin bu kadar belirgin olduğu 
yaşam biçiminde değişiklikleri en hızlı algılamak 
ve karşı hamleyi gerçekleştirmek, daha esnek 
karar süreçleri gerektiriyor. Ama bu da bir 
başka örgütlenme modeli ve bir başka nitelikte 
insanlar ve karar vericiler demek.

•	 Şeffaflık, denetlenebilirlik, sürdürülebilirlik, 
kalite, toplam kalite gibi kavramlar tüm 
bu karmaşıklığın içinde süreçlerin doğru 
tanımlanmasına yönelik sıradan hamleler ve 
gereksinmeler haline geldi.

•	 Çok aktörlü, çok boyutlu, gündelik hayatın 
karmaşıklığı ve belirsizliği yanı sıra sanal 
hayatın da ağırlık kazanması beraberinde 
güvenlik kaygısını da öne çıkarırken, güvenlik 
kavramı hem nitelik olarak hem de tehlike 
odaklarının tanımına kadar kökten değişti.

•	 Siyaset üreme özelliğini yitirdi. Çünkü 
bilim çok çeşitlendi, karmaşıklaştı, geleneksel 
siyasetçiler ve siyasi kurumlar da örneğin 
biyolojiden, genbiliminden, sinirbilimden, 
kuantum fiziğinden beslenme yolunu hâlâ 
bulamadılar.

•	 Var olan siyaset zemini, dünyaya kafa tutmaya, 
soru sormaya kendini hazırlayan; son derece 
hareketli, duyarlılık noktaları değişmiş olan 
genç insanların karşısında; köklü ve değişmez, 
değiştirilemez imajı veren yapıları ile ayakta 
durmaya çalışıyor. Genç insanlar var olan siyasi 
yapılanmalar içinde kendilerinin var olamadığı 
ve olamayacağı noktasına geldiler, giderek 
politikayı kendileri dışında işe yaramaz bir yapı 
olarak görmeye başladılar. Partiler veya politik 
hareketler genç enerjiden faydalanamaz hale 
düştü ve giderek de güdükleşti. 

Çok satırbaşlarıyla anlamaya çalıştığımız hayat 
yepyeni bir hayattır. Son otuz-kırk yılın yeni doğanları 
ise doğrudan bu hayata doğdular. Onlar için hayat 
“yeni” diye tanımlanamayacak “var olandır”. 
Genellikle yeni hayatı yeni kuşaklar üzerinden 
açıklamak daha kolayımıza geliyor. Ama yeni hayat 
yalnızca yeni kuşaklarla tanımlanamayacak 
kadar farklı bir hayat. 

O nedenle Y kuşağı diye adlandırdığımız kümeyi 
daha kapsamlı bir değişimin bir bölümünün 
kodlaması olarak anlamak daha doğru olacaktır. 

Öte yandan yeni hayatın yeni kuşakları içindeki daha 
eğitimli, yeni hayatın belirleyicileri olma potansiyelleri 
son derece yüksek bir küme de vardır ki, Y kuşağı 
olarak adlandırılan bu kümeyi anlamak yeni hayatın 
gelecek ipuçlarını da verecektir. 

3. Araştırmanın söyledikleri
a) Apolitikler sanıyorduk oysa ülkenin toplumsal 
sorunlarına farkındalıkları yüksek
Bulgulara göre, Türkiye göz önüne alındığında, 
gelecek 20 yıl ve ilerisi için en sık belirtilen zorluklar 
sosyal huzursuzluk (yüzde 45), doğal kaynak kıtlığı 
(yüzde 37) ve gelir eşitsizliğidir (yüzde 35). Özellikle 
sosyal huzursuzluk, gelir eşitsizliği ve terör başlıkları 
(yüzde 24) Türkiye’deki katılımcılar tarafından, diğer 
ülkelerdekilere kıyasla daha ağırlıklı olarak belirtiliyor.

En yaygın, kabullenilmesi en kolay günümüz 
efsanelerinden birisi bugünün gençliğinin apolitik 
olduğu idi. Zaman ve mekandan bağımsız, ritmi 
hızlanmış yeni gündelik hayatı anlamaya çalışmadan 
herkes bu efsaneye sarıldı. Örgüt, hiyerarşi, örgüt 
disiplini gibi kavramlarla büyümüş ve yaşamış 
kuşakların anladığı siyaset yapma tarzı bugüne 
uygun değil. Şube binalarına sıkıştırılmış, hayatı, 
ne slogan atacağını, ne yapacağını hiyerarşi içinde 
büyüklerin kararlaştırdığı eylemleriyle geleneksel 
politikada ısrar etmek asıl bugünün apolitikliğiydi. 
Sonu gelmez toplantılar, uzlaşmanın değil 
uzlaşmazlığın hedeflendiği tartışmalar, muhalefet 
ettiği devletten geri kalmayan tek tipçilik bugünün 
gençlerine göre olmadı hiçbir zaman. Ama değişeni 
anlamak yerine apolitik gençlik efsanesi herkesin 
kolayına geldi. Onların “feda kültürüyle” ve “söze 
dayalı” politika yapmak yerine, “haz alarak” ve 
“eylemlilik” içinde bir başka tarzdan politika yapıyor 
oldukları bugün biraz daha görünür ve anlaşılır oldu. 
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Araştırmanın konusu inovasyon olmasına ve 
doğrudan siyasi sorular söz konusu olmamasına 
karşın araştırmanın bazı bulguları “apolitik gençlik 
efsanesini” yıkan ipuçları taşıyor.

Diğer 16 ülkeden farklı olan bu bulgu ülke 
gençliğinin aslında ülkenin sorunlarına ne denli 
duyarlı ve farkındalığının yüksek olduğunu da ima 
ediyor. 

Türkiye Toplumu’nun gelecek 20 yılda karşılaşacağı 
en büyük zorluklar incelendiğinde, en sık verilen 
yanıt ‘toplumsal huzursuzluktur” ve bunun sıklığı, 
diğer 16 ülkenin ortalamasının 2 katıdır. Eşitsizlik 
ve doğal kaynak kıtlığı, algılanan diğer 2 büyük 
problem olarak göze çarpmaktadır. Enflasyon ise 
ki -Türkiye’nin geçmişte uzun süre mücadele ettiği 
bir problemdir- Türkiye’den araştırmaya katılanları 
diğer ülkelerinkiler kadar kaygılandırmamaktadır 
(yüzde 23’e yüzde 32).

Ülkenin son otuz yılda değişen hayatı, toplumsal 
dokusu ve son on yılın ekonomi ve kamu 
hizmetlerindeki iyileşme ve başarılarından sonra 
siyasal ve toplumsal sorunlarına sıra geldiğinin 
gençler de farkındalar. Toplumsal huzursuzluğu 
gündelik hayatın içinde onlar da iliklerine kadar 
hissediyorlar. Siyasal, kültürel ve hayat tarzı 
kutuplaşmalarının yarattığı huzursuzluğu biliyorlar. 

Aynı zamanda ülkenin küreselleşerek adil 
kalkınma ve toplumsal dönüşüm sorununun da 
farkındalar. Yine araştırmanın bir başka bulgusunda, 
katılımcıların yüzde 47’si (diğer 16 ülke ortalaması 
yüzde 25) tarafından iş dünyasının en önemli varlık 
sebebi olarak “ilerlemeyi sağlamak” görülüyor.

b) Ülke eğitim ortalamaları ve yetişkin eğitimi
Araştırma bulgularına göre, bir organizasyonun 
inovatif olarak düşünülmesi için gerekli üç ana 
etmen olarak düzenli öğrenimi teşvik etme (yüzde 
49), çalışanlara kendilerini eğitme, ilgi alanlarına ve 
yeni fikir araştırmalarına adamaları için boş zaman 
yaratma (yüzde 42) ve fikir üretimini ve yaratıcılığı 
teşvik etme ve ödüllendirme (yüzde 42) olarak 
gözükmektedir. 

Anımsamakta yarar var, ülkenin eğitim seviyelerine 
bakıldığında, TUİK 2012 sonu verilerine göre ülkede 
üniversite ve üstü eğitimli 18 yaş üstü nüfus yalnızca 

yüzde 12,2 oranında. Hâlâ nüfusun yüzde 11,9’u 
herhangi bir eğitim almamış, yüzde 48,8’i ilkokul ve 
ortaokul eğitimli ve yüzde 26’sı lise eğitimli. 

Bir başka veri, 15-30 yaş arası gençliğin yüzde 
67,8’inin hayata hazırlanmak için gereken 
öğrenimleri en çok ailesinden edindiğini söylüyor. 
Okuduklarından öğrendiğini söyleyenler yüzde 9,1 
ve öğretmenlerinden öğrendiğini söyleyenler yüzde 
6,9 oranında.

Bu iki veri demeti bile eğitim sistemimizin ne denli 
güncellenmeye ve geliştirilmeye açık olduğunu 
gösteriyor. Ülkenin ekonomik gelişmesi ve toplumsal 
dönüşümünün anahtarlarından birisi olarak “yetişkin 
eğitimi” ihtiyacımız açık. Elbette yetişkin eğitimi 
deyince de sorumluluk yalnızca kamuda değil özel 
şirketler ve sivil toplum örgütlerinde de. Bu denli 
açık ve net değilse de araştırmanın bulguları da bu 
sorunu bir başka yerden bakarak yine dikkatimize 
sunuyor belki de. 

c) Değişmekte olan devlet algısı: Kerim devletten 
hakem devlete
Türk katılımcılar (yalnızca yüzde 15) , diğer 
ülkelerin (yüzde 64) aksine, kamu sektörünün 
inovasyona ihtiyaç duyduğunu düşünmemektedirler. 
Araştırmanın bu bulgusu ne anlama geliyor olabilir?

Son yıllarda gerçekleştirilen ve özellikle anayasa, 
insan hakları gibi temalarla yapılmış araştırmalarda 
toplumdaki bir zihni dönüşüm dikkati çekmektedir. 
Toplum son yirmi yıldır gerek küresel gerek iç 
dinamiklerle, müthiş bir teknolojik ve sosyolojik 
değişim yaşıyor. Bu değişim, disiplinli bir vizyonla 
yönetilmediği, biraz da toplumun daha iyi bir hayat 
arayışında kendi iç dinamikleriyle geliştiği için hem 
ikircikli hem savruk.

Çünkü siyaset hem tüm bu değişimin her boyutuna 
cevap üreten bir bütüncül vizyon üretemedi hem de 
ekonomik ve sosyal değişime paralel siyasi ve hukuki 
değişim başarılamadı. 

O nedenle toplum, taleplerini ve umutlarını önüne 
koyduğunda hareket halinde ve değişime açık. Öte 
yandan kendine özgüveni, hoşgörüsü, hukukun 
üstünlüğüne olan inancı düşük toplum, değişen 
hayatın hem kendisine hem de ülke hayatına yönelik 
potansiyel risklerine karşı tedirgin, kaygılı, endişeli.
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İki duygu bir arada çalışınca da bir yandan “devlet, 
her türlü kişisel tercihler karşısında, bu tercihler 
ne olursa olsun, tarafsız kalmalıdır” fikrine yüzde 
70’i destek veriyor; bir yandan da yüzde 92’si şu 
ifadeyi destekliyor: “Devlet, vatandaşlarını, onların 
tercihlerinden ötürü maruz kalabilecekleri ayrımcılığa 
ve saldırılara karşı korumakla yükümlüdür.”

Sanki toplumun kafasındaki devlet tanımı “her şeye 
hakim ve her şeyi yapmaya kadir devletten” “hakem 
devlete” doğru dönüşüyor.Toplumun yüzde 72’si 
“vatandaşların ait oldukları grup, kültürel kimlik ya 
da cemaatler olarak yaşayabilme özgürlüklerinin 
tanınmasını” istiyor, öte yandan da yüzde 85’i, “ait 
olunan kültürel grup içinde baskıya maruz kalan 
vatandaşların hakları için devletin müdahale etmesi 
gerektiğine” inanıyor.

Özetlenmeye çalışılan bu zihni dönüşüm ve devlet 
algısı değişimi bu araştırmanın bulgularıyla da 
örtüşüyor. Üniversite eğitimli ve çalışan gençlerin 
zihin dünyalarında inovasyon için bile devlet ya da 
kamu sektörü yok görünüyor. Halbuki araştırmaya 
katılan diğer 16 ülke genci için kamu sektörü hâlâ 
önemli. Ama o ülkelerin önemli bir kısmında devletin 
ve kamu sektörünün büyük ölçüde değişen hayata 
kendini uyarladığının da altını çizmeliyiz. 

d) Teknolojiyi takip mi ediyorlar yoksa 
iletişim / bilişim teknolojileri bedenin bir uzvu 
haline dönüşüyor olabilir mi?
Araştırma raporu diyor ki “teknolojiyi yakından 
takip ediyorlar”: Y Kuşağı teknoloji ile büyüyen ve 
işlerini daha iyi yapabilmek için teknolojiyi sonuna 
kadar kullanan bir kuşak. Blackberry, laptop, mobil 
telefon gibi pek çok teknolojik alet ile donatılmış, 
7/24 online durumdalar. Bu kuşak, e-posta ve SMS 
ile iletişim kurmayı yüz yüze görüşmeye tercih ediyor 
ve geleneksel sunum teknikleri yerine webinar gibi 
online teknolojileri benimsiyor.

Başka bir araştırmanın bulgularıyla somutlayalım: 18- 
28 Yaş altı, üniversite eğitimlilerin yüzde 92’si kişisel 
bilgisayar sahibi ve yüzde 30’unun bilgisayarı 24 
saat internete bağlı iken, yüzde 52’si de günde 3 ve 
daha fazla saatini internette geçiriyor. Yüzde 88’inin 
facebook, yüzde 57’sinin twitter hesabı, yüzde 
10’unun blogu var. Yüzde 28’i televizyondan, yüzde 
21’i gazeteden aldığı haberi güvenilir bulurken, 
yüzde 43’ü internet üzerinden aldığı haberi güvenilir 
buluyor. 

Bu rakamların söylediği şey teknolojinin takip 
edilenden daha çok hayatın vazgeçilmezi haline 
geldiğidir. 

e) Düzen, gelenekler ve aile
“Hangi yetenek ve kişisel özellikler bireyleri 
geleceğin inovatif bireyleri arasına sokar?” 
sorusuna, yaratıcılık (yüzde 66), inovatif bir bireyin 
en önemli özelliği olarak görülmektedir. Türkiye için 
yaratıcılığın yanı sıra, girişimci olmak da (yüzde 67) 
inovatif bir bireyin taşıması gereken özelliklerden 
biri olarak öne çıkıyor. Ama kurulu düzene meydan 
okumak diğer 16 ülke ortalamasında yüzde 54 iken 
Türkiye Y kuşağı için gerek ilk üç şart içinde değil, 
yalnızca yüzde 35’i bunu gerekli görüyor. 

Türkiye Y kuşağı için kurulu düzene meydan 
okumak önemli değilmiş gibi görünüyor. Nitekim 
bizim bulgulardan birisine göre “geleneklerimiz 
değişmeden korunmalıdır” diyenler yüzde 81, 
“gündelik hayatımda toplumun kurallarına uyarım 
diyenler yüzde 54 oranında. Bu çocuklar çok “uslu 
çocuklar” oldukları için mi? 

Bu topraklarda yaygın kabul gören tüm sivil 
örgütlenmeler “dayanışma” temellidir. “Hak 
temelli” bir örgütlenme ve hareket hiçbir zaman 
çok esaslı bir toplumsal taban bulamamıştır. 
Çünkü bu topraklardaki tüm hak talep ve arayışları 
günün egemenleri tarafından bastırılmış ya da yok 
sayılmıştır. Toplumsal bellekte başarı hikâyeleri değil 
başarısızlıklar vardır. Bu nedenle neredeyse her şeyi 
ailelerinden öğrenen gençler örgütlenmeyi değil 
örgütlerden uzak durmayı, düzeni sorgulamayı değil 
düzene uymayı öğrenirler. 

Bir başka toplumsal gerçeklik ise ailelerin çocuklarına 
gösterdikleri ihtimam, özen ve fedakârlık yalnızca 
çocuklar için değil “ailenin gelecek umutlarının 
taşıyıcısı olan çocuklar” içindir. Eğitimi ve özgüveni 
düşük, mesleksiz toplum daha iyi bir hayat arayışını 
bir yandan göçler yoluyla diğer yandan çocuklarının 
“eğitimli, geleneklerine bağlı, aileye ve ataya saygılı 
ve ekonomik yönden de başarılı çocuklarının” 
ailesini de daha iyi bir hayata çekeceği umuduyla diri 
tutmaktadırlar. 
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O nedenle de çocuklar sorgulayan bireyler değil 
“yeni icat çıkarmamaları” talep edilen bireyler olarak 
yetiştirilirler. Kaldı ki gerek yasal zeminde gerekse de 
gelenekler ve alışkanlıklar arasında düşünme ve ifade 
özgürlüğünün önündeki engeller de bilinmeyen 
şeyler değil. 

Nitekim araştırmada “inovasyon için ne gerekli 
ve çalışılan şirkette bu gerek ne denli geçerli” 
sorularının bulguları arasında diğer ülkelerden 
daha farklı oranda altı çizilen şeylerden birisi 
“ifade özgürlüğünü destekleme ve kurulu düzeni 
sorgulama özgürlüğünü verme” olarak ortaya 
çıkıyor. 

f) İşten ne beklerler?
Araştırma bulgularına göre, finansal olmayan iş 
performansının ana ölçütü “çalışan memnuniyeti“ 
olarak kabul edilmektedir. 
Y kuşağının çalışan memnuniyetinden ne anlamakta 
olduğu da tartışmalıdır. Genel kabullerden birisi 
“yönetime katılma” benzeri yeni hayata dair 
beklentilere sahip olduklarıdır. 

Ülke gençliğine “üniversite eğitiminin ne sağladığı” 
sorulduğunda ülke gençliğinin yüzde 48’i “işe 
girebilmek için diploma” derken yalnızca yüzde 
23’ü “meslek” demektedir ki bu oran meslek 
yüksekokullarında okuyan öğrencilerde yüzde 
60’a, özel liselerde okuyanlarda yüzde 56’ya 
yükselmektedir. Üniversite eğitimli çalışmakta olan 
gençlerin yüzde 55’ine göre, üniversite eğitimi işe 
girmek için gerekli diploma anlamına gelmektedir.

Ülke gençliğinin yalnızca yüzde 29’u için “başarı” 
kelimesi “kariyeri” ifade etmekte, yüzde 40’ı için 
başarı “mutluluk ve huzur” anlamına gelmektedir. 
Üniversite eğitimli çalışmakta olan gençlerin yüzde 
35’i için başarı “kariyer” demektir, yüzde 45’i içinse 
“mutluluk, huzur”. 

Gençliğin yüzde 46’sı için “mutlu olarak çalışacağı iş” 
“gelecek garantisi olan iş”, yüzde 26’sı için “insani 
çalışma koşulları” olan iştir. Yönetime katılma talep 
edenler yalnızca yüzde 4’tür. Üniversite eğitimli 
çalışmakta olan gençlerde ise yönetime katılma 
yüzde 8, terfi imkanları yüzde 15, gelecek garantisi 
yüzde 27, insani çalışma koşulları yüzde 35’tir.

Son bir bulguyla toparlayalım: Gençliğin yüzde 60’ı 
“ülkenin beş yıl sonraki hayatının daha iyi olacağına 
inanmamaktadır, yüzde 25’i de kendi hayatının daha 
iyi olacağına. 

Görülüyor ki Y kuşağı da dahil ülke gençliğinin 
“karamsarlığı ve gelecek kaygısı” dikkat çekici 
psikolojilerinden birisidir. Ve araştırmanın sorusuna 
cevapları “inovatif olmamı istiyorsanız gelecek 
kaygılarımı giderin” iması içermektedir. 

4. Çalıştıkları kurumlara kayda değer 
eleştirileri var
Asıl araştırmanın en belirgin ve önemli bulgusu Y 
kuşağının çalıştıkları kurumlara getirdikleri oldukça 
kayda değer eleştiridir.

Türk Y Kuşağı’nın yüzde 20’si, çalıştığı şirkette 
topluma faydalı bir şey yapıldığını düşünmezken, 
diğer 16 ülkede bu oran yüzde 17 olarak 
gerçekleşiyor. Genel olarak, toplumdan ziyade kendi 
hedeflerine odaklı şirkette çalıştığını düşünenlerin 
oranı ise Türkiye’de yüzde 42 iken, diğer 16 ülkede 
yüzde 32 olarak karşımıza çıkıyor. 

Finansal kısıtlar, zayıf liderlik anlayışı ve bürokrasi, 
inovasyonun önündeki en büyük engeller olarak 
görülmektedir. Görüşmeciler, daha güçlü, ilham 
verici ve cesaretlendirici bir liderlik anlayışı 
beklediklerini net olarak ortaya koymuşlardır.

Finansal yetersizlikler, finansal baskılar ve 
yatırım eksikliği her iki katılımcı grup tarafından 
inovasyonun önündeki en büyük engel olarak 
belirtilmektedir. Diğer etmenlerde Türkiye 
dışındaki ülkelerde nispeten dengeli bir dağılım 
gözlemlenirken, Türkiye Y Kuşağı, zayıf liderlik, zayıf 
yönetim ve vizyon eksikliğini yüzde 17 ile özellikle 
vurgulamaktadır.

Türkiye’de unvana bakılmaksızın fikir yaratım ve 
paylaşımını destekleyen bir liderlik anlayışının 
inovasyon için çok önemli olduğu düşünülüyor, 
ancak bu beklentinin karşılanmadığı ifade ediliyor. 
İnnovasyon için en gerekli olan ama çalışılan 
şirketlerde olmadığı düşünülen şeyler liderlikten 
sonra fikir üretimi ve yaratıcılığı teşvik, çalışanlara 
boş zaman ve inisiyatif tanıma, ifade özgürlüğünü 
destekleme ve kurulu düzeni sorgulama 
özgürlüğünü verme olarak ortaya çıkıyor. 
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5 kişiden 1’i, hiyerarşinin olmamasının inovasyon 
açısından faydalı olduğunu düşünmektedir ki, bu 
oran, çalışma ortalamasının nerdeyse 2 mislidir. 
Şirketlerde geçerli olan koşullar değerlendirildiğinde 
ise, Türkiye ile diğer ülkeler arasında bir fark göze 
çarpmamaktadır.

Türk Y Kuşağı kendilerini inovatif olarak (yüzde 63) 
tanımlasalar da, çalıştıkları şirketi inovatif olarak 
(yüzde 43) görmüyorlar.

Bir bakıma çalıştıkları kurumlara getirdikleri bu 
eleştirilerde şaşırtıcı bir durum da yoktur. Her 
şeyden önce ülkedeki şirketlerde ve kurumlarda 
kurumsallaşma seviyesinin hâlâ olması gerekenden 
çok geride olduğu, sermaye birikiminin geldiği yerde 
kurumsallaşma seviyelerimiz de bilinmeyen bir şey 
değildir. Ekonomide hâlâ aile işletmelerinin önemli 
bir yer tuttuğu, aile şirketlerinde kronik hale gelmiş 
kurumsallaşma sorunları da bilinmektedir. 

Fakat araştırmadaki cevapların asıl altını çizdiği şey , 
iş yönetimindeki zihni değişiklik ihtiyacıdır. Personel 
müdürünün adının insan kaynakları yöneticisi olarak 
değiştirmenin, bol kutulu organizasyon şemalarına 
sahip olmanın, bolca danışman kullanıyor olmanın 
kurumsallaşma anlamına gelmediği de bilinmektedir.

Ülke ekonomisinin yalnızca büyüme meselesi 
olmadığı, sürdürülebilirlik, çevreye duyarlılık, 
toplumsal sorunlara duyarlılık, adil gelir bölüşümü, 
şeffaflık, vergi gibi daha birçok alanda almamız 
gereken mesafe olduğu açıktır. 

5. Sonuç yerine
Dinamik, kendini geliştirmeye odaklı, çevreye 
duyarlı, başarılı olmak için yeniliklere açık olmak 
gerektiğine inanan Y Kuşağı’nın geleceğin 
profesyonelleri olacağı düşünüldüğünde, hali 
hazırda uygulanmakta olan yönetim şekillerinin 
bu kuşağın beklentileri doğrultusunda dönüşmesi 
gerektiği ortaya çıkıyor. 

Ülkemizde, özellikle inovasyon alanında Y 
Kuşağı’nın beklentilerinin karşılanması adına 
şirketlerin kat etmesi gereken uzun bir yol olduğu 
açık. Bu araştırmanın şirketler için bir yol haritası 
niteliğinde olacağına inanıyoruz.

Araştırmanın sonuç paragrafındaki bu zarif eleştiri 
içeren öneriye eklenecek başka bir şey yoktur. 

Araştırma Y kuşağının daha iş hayatlarının çok 
başlarındayken bile bu gerçekliklerin ve kısıtların 
farkında olduklarını göstermektedir ki asıl umut 
veren de bu farkındalıktır.
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Araştırma yaklaşımı

19 Kasım – 19 Aralık 2012 tarihleri arasında Türkiye 
hariç 16 ülkede gerçekleştirilen araştırma 28 Mart 
– 5 Nisan 2013 tarihleri arasında Türkiye genelinde 
yapılmıştır. Online olarak düzenlenen 15 dakikalık 
kantitatif soru formunu toplam 17 ülkeden 5283 
katılımcı yanıtlanmıştır.

Araştırma, Y Kuşağı’nı yani Ocak 1982 ve sonrası 
doğumlu, en az yüksekokul mezunu ve tam zamanlı 
çalışanları içeriyor.

Bahsi geçen 16 ülke, Batı Avrupa, Kuzey Amerika, 
Asya ve Avustralya, Brezilya, Güney Afrika ve 
Rusya’yı kapsıyor.

Ülkeler
Gerçekleştirilen 

görüşme

Amerika Birleşik Devletleri 312

Kanada 300

Güney Afrika 320

Brezilya 303

Hollanda 301

Birleşik Krallık 316

Fransa 312

Almanya 304

İspanya 310

Rusya 307

Güney Kore 310

Hindistan 306

Avustralya 318

Japonya 317

Çin 328

Güneydoğu Asya 
(Tayland 107, Singapur 100 ve Malezya 111)

318

Türkiye 301
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Bulgular
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Küresel sonuçlar - Özet

•	 Y Kuşağı’nın %78’i, inovasyonun işin 
büyümesi ve gelişmesi açısından büyük 
önem taşıdığına inanmakta ve %87’si bir 
işin başarısının sadece finansal başarı yerine 
daha farklı kriterle de ölçülmesi gerektiğini 
düşünmektedir.

•	 Finansal olmayan iş performansının ana 
ölçütü “Çalışan memnuniyeti“ olarak 
kabul edilmekte ve araştırmaya katılan 
iki kişiden biri, iş başarısının “ne kadar 
inovatif olunduğu’’ ile ölçülmesi gerektiğini 
belirtmektedir.

•	 İnovasyon, işletmeler için ilk üç amaçtan bir 
tanesi olarak algılanmakta ve karlılık kadar 
önemli görülmektedir.

•	 Önümüzdeki 20 yıl içinde, toplumun karşı 
karşıya kalacağı büyük zorluklar, kaynak azlığı 
(%34), enflasyon (%32), ve yaşlanan nüfus 
(%28) olarak belirtilmiştir.

•	 Y Kuşağı toplum üzerinde önemli pozitif 
etki yaratan inovasyonları iş dünyasının 
geliştirdiğini düşünmektedir.

•	 Çoğunluk (95%) topluma faydası olan 
inovasyonlardan kar elde etmenin, işletmeler 
için kabul edilebilir olduğunu belirtmektedir.

•	 İnovasyondan en çok sorumlu olan 3 sektör 
olarak TMT, Tüketim ve Üretim göze 
çarpmaktadır.

•	 İnovasyona en çok ihtiyacı olan sektörler 
Eğitim (% 27), Enerji (%18) ve Kamu (%17) 
olarak belirtilmiştir.

•	 Y Kuşağı’nın %66‘sı, inovasyonun bir 
organizasyonu tercih edilen bir işveren 
yapmada önemli bir kriter olduğunu 
söylemekte ve %60’ı inovatif bir işletme için 
çalıştığını düşünmektedir.

•	 Y Kuşağı’nın üçte ikisi ise inovatif fikirler için 
aktif bir şekilde teşvik edilen ve ödüllendirilen 
bir organizasyonda çalıştığını düşünmektedir.

•	 Bir organizasyonun inovatif olarak 
düşünülmesi için gerekli üç ana etmen: 
Unvandan bağımsız olarak fikir yaratımını 
ve paylaşımını destekleyen liderlik (%42), 
geleceğe dair açık bir vizyon (%41) ve 
iç süreçlerinin sürekli ilerlemesi veya 
gelişmesini taahhüt etmesi (%40) olarak 
gözükmektedir.

•	 Y Kuşağı’nın yalnızca %26’sı kendi 
organizasyonlarında unvandan bağımsız olarak 
fikir yaratımını ve paylaşımını destekleyen bir 
liderlik anlayışı olduğuna inanmaktadır. 

•	 Y Kuşağı’nın %62’si kendilerini yenilikçi 
olarak görmektedir.

•	 Yaratıcılık (%62) geleceğin inovatif 
bireylerinin en karakteristik özelliği olarak 
kabul edilmektedir, bunu akademik kabiliyet, 
teknik beceri ve kurulu düzene meydan 
okuyabilmek takip etmektedir.
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Türkiye sonuçları - Özet

•	 Y Kuşağı’nın %60’ı, inovasyonun işin 
büyümesi ve gelişmesi açısından büyük 
önem taşıdığına inanmakta ve %93’ü bir 
işin başarısının sadece finansal başarı yerine 
daha farklı kriterle de ölçülmesi gerektiğini 
düşünmektedir.

•	 Finansal olmayan iş performansının ana 
ölçütü “Çalışan memnuniyeti“ olarak kabul 
edilmektedir ve %59’luk kesim, iş başarısının 
“ne kadar inovatif olunduğu’’ ile ölçülmesi 
gerektiğini belirtmektedir.

•	 Y Kuşağı, işletmelerin amacını verimliliği 
arttırmak, mal-hizmet üretmek ve kar 
sağlamak olarak sıralamıştır. İnovasyon, 
bunlardan sonra gelmektedir.

•	 Y Kuşağı toplum üzerinde önemli pozitif 
etki yaratan inovasyonları iş dünyasının 
geliştirdiğini düşünmektedir.

•	 Y Kuşağı’nın %91’i, topluma faydası olan 
inovasyonlardan kar elde etmenin, işletmeler 
için kabul edilebilir olduğunu belirtmektedir.

•	 TMT, Tüketim ve Üretim, inovasyondan 
en çok sorumlu olan 3 sektör olarak göze 
çarpmaktadır.

•	 İnovasyona en çok ihtiyacı olan sektörler 
Tüketim (% 27) , Enerji – Doğal Kaynaklar 
(%18) ve TMT (%17) olarak belirtilmiştir.

•	 Y Kuşağı’nın %56‘sı, inovasyonun bir 
organizasyonu tercih edilen bir işveren 
yapmada önemli bir kriter olduğunu 
söylemekte ve %43’ü inovatif bir işletme için 
çalıştığını düşünmektedir.

•	 Y Kuşağı’nın %51’i ise inovatif fikirler için aktif 
bir şekilde teşvik edilen ve ödüllendirilen bir 
organizasyonda çalıştığını düşünmektedir.

•	 Bir organizasyonun innovatif olarak 
düşünülmesi için gerekli üç ana etmen: 
Düzenli öğrenimi teşvik etme (%49), 
Çalışanlara kendilerini eğitme, ilgi 
alanlarına ve yeni fikir araştırmalarına 
adamaları için boş zaman yaratma (%42) ve 
Fikir üretimini ve yaratıcılığı teşvik etme ve 
ödüllendirme (%42) olarak gözükmektedir.

•	 Y Kuşağı’nın yalnızca %16’sı kendi 
organizasyonlarında ünvandan bağımsız olarak 
fikir yaratımını ve paylaşımını destekleyen bir 
liderlik anlayışı olduğuna inanmaktadır. 

•	 Y Kuşağı’nın %63’ü kendilerini yenilikçi 
olarak görmektedir.

•	 Girişimci olmak / İş imkanları yaratmak 
(%67) ve yaratıcılık (%62) geleceğin inovatif 
bireylerinin en karakteristik özellikleri olarak 
kabul edilmektedir. Bunu akademik/ 
entelektüel yetenek (%55) takip etmektedir.
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•	 Y Kuşağı’nın %70’i, şirketlerinin topluma katkı 
sağladığını düşünmektedir, Türkiye bu açıdan 
araştırma içinde ilk 6 ülke arasındadır.

•	 Türk toplumunun gelecek 20 yılda 
karşılaşacağı en büyük zorluklar 
incelendiğinde, en sık verilen yanıt ‘toplumsal 
huzursuzluk’tur ve bunun sıklığı, diğer 16 
ülkenin ortalamasının 2 katıdır. Eşitsizlik ve 
doğal kaynak kıtlığı, algılanan diğer 2 büyük 
problem olarak göze çarpmaktadır. Enflasyon 
ise, ki Türkiye’nin geçmişte uzun süre 
mücadele ettiği bir problemdir, Türkiye’den 
araştırmaya katılanları diğer ülkelerinkiler 
kadar kaygılandırmamaktadır. (%23’e %32) 

•	 Türk katılımcılar (yalnızca %15), diğer ülkelerin 
(%64) aksine, kamu sektörünün inovasyona 
ihtiyaç duyduğunu düşünmemektedir.

•	 İş dünyasının amacı sorulduğunda, ‘verimliliği 
artırmak’ yanıtı en sık olan tek ülke Türkiye 
olarak göze çarpmaktadır. Diğer sık verilen 
yanıtlar ise kar sağlamak ve mal ve hizmet 
üretmektir. İnovasyona yön vermek, bu 
açıdan 4. sırada yer almaktadır.

•	 Türkiye’deki Y Kuşağı’nın %63’ü kendilerini 
inovatif olarak görmektedir, bu oran da diğer 
ülkelerle kıyaslandığında ortalamadadır. 
Ancak, Türk Y Kuşağı’nın çoğu, inovatif bir 
şirket adına çalışmadıklarını söylemişlerdir.

•	 İnovasyona yön veren sektör, iş sektörü 
olarak belirtilmiş olsa da (%36), diğer ülkelerin 
çalışma ortalamasına (%45) kıyasla sıklığı 
düşük kalmaktadır. Üniversiteler, inovasyona 
yön veren 2. kurum olarak belirtilmiştir (%26).

•	 Tüketim, inovasyondan en çok sorumlu 
sektör olarak görülmektedir (%63), bunu 
Enerji-Doğal Kaynaklar (%47) ve TMT (%39) 
takip etmektedir.

•	 Türkiye’deki Y Kuşağı şirketlerinin yeterince 
inovatif olduklarını ya da inovasyona önem 
verdiklerini düşünmemektedir.

•	 Finansal kısıtlar, zayıf liderlik anlayışı ve 
bürokrasi, inovasyonun önündeki en büyük 
engeller olarak görülmektedir. Görüşmeciler, 
daha güçlü, ilham verici ve cesaretlendirici bir 
liderlik anlayışı beklediklerini net olarak ortaya 
koymuşlardır.

•	 5 kişiden 1’i, hiyerarşinin olmamasının 
inovasyon açısından faydalı olduğunu 
düşünmektedir, ki bu oran çalışma 
ortalamasının nerdeyse 2 mislidir. Şirketlerde 
geçerli olan koşullar değerlendirildiğinde ise, 
Türkiye ile diğer ülkeler arasında bir fark göze 
çarpmamaktadır.

•	 Türk Y Kuşağı, inovatif organizasyonların, 
yetenekli bireyleri kendilerine katmada 
daha avantajlı olduğunu düşünmektedir, 
ancak diğer ülkelerin ortalamasına kıyasla bu 
düşünce Türkiye’de daha az görülmektedir.
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Topluma katkı ve 
Toplumsal sorunlar
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Topluma katkı sağladıklarını düşünüyorlar mı?

Türk Y Kuşağı’nın %20’si, çalıştığı şirkette topluma 
faydalı bir şey yapıldığını düşünmezken, diğer 16 
ülkede bu oran %17 olarak gerçekleşiyor. 

Genel olarak, toplumdan ziyade kendi hedeflerine 
odaklı bir şirkette çalıştığını düşünenlerin oranı ise 
Türkiye’de %42 iken, diğer 16 ülkede %32 olarak 
karşımıza çıkıyor. 

S4. Çalıştığınız şirketi 
aşağıdakiler ne derecede 
tanımlar?

“Şirket aktiviteleri topluma 
bir şekilde faydalıdır.”

46%

56%

57%

58%

62%

63%

64%

66%

68%

68%

69%

71%

70%

71%

73%

74%

83%Brezilya

Hindistan

Almanya

Rusya

İspanya

Çin

A.B.D

Hollanda

Fransa

Güney Doğu Asya

Japonya

Kanada

Avustralya

Güney Afrika

Birleşik Krallık

Güney Kore

Ortalama Üstü

Ortalama

Ortalama Altı

Türkiye

“Şirketimde topluma faydalı 
bir şey yapıldığını 

görmüyorum.”

“Genel olarak, toplumdan 
ziyade, kendi hedeflerine 

odaklıdır”

32% 

20% 

42% 

17% 

Türkiye Skoru 

Diğer 16 ülkenin Skoru

Türk Y Kuşağı’nın büyük bir kısmı, şirketlerinin topluma 
katkı sağladığını düşünüyor (Türkiye bu listede 6. sırada). 
Ancak Türkiye’de, şirketlerin toplumdan ziyade kendi 
hedeflerine odaklı olduğu şeklindeki algı, diğer ülkelerle 
kıyaslandığında daha çok gözleniyor. 
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İşletmelerde inovasyon ve toplum

Türkiye ve diğer ülke katılımcıları 
işletmelerdeki inovasyonun, toplum üzerinde 
olumlu bir etkiye sahip olduğunu düşünüyor. 
Her iki grupta da bu oran %71 olarak 
çıkmıştır. 

S6c. inovasyon ve 
toplumdaki pozitif 
değişiklikler arasındaki 
ilişkiye dair en yakın olan 
ifadedir? 

Çin (86%) ve Malezya’daki (82%) katılımcılar, 
işletmelerdeki inovasyonun pozitif etkisine en çok 
inanan gruplardır. 

Ana görüşlerin yanı sıra, Türkiye’de %9, diğer 
ülkelerde %12’lik bir kesim işletmelerde inovasyonun 
genelde toplum üzerinde olumsuz etkisi olduğunu, 
Türkiye’de %7 diğer ülkelerde %5’lik bir kesim 
ise herhangi bir etkisi olmadığını düşünüyor. 
Araştırmanın ilginç bir bulgusu ise, Türkiye’de %13, 
diğer ülkelerde %12’lik kesimin bu konu hakkında 
bir fikrinin olmadığıdır. 

İşletmelerde 
inovasyonun genelde 

toplum üzerinde 
olumsuz etkisi vardır

“Herhangi bir etkisi 
yok” “Fikrim yok”

İşletmelerdeki inovasyon 
doğrudan toplumun 

gelişmesine yardımcı olur

71%
Diğer 16 ülkenin Skoru

12% 5% 12%

71%
Türkiye Skoru

9% 7% 13%
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Türkiye göz önüne alındığında, gelecek 20 yıl ve ilerisi için en 
sık belirtilen zorluklar sosyal huzursuzluk, doğal kaynak 
kıtlığı ve gelir eşitsizliğidir. Özellikle sosyal huzursuzluk, gelir 
eşitsizliği ve terör başlıkları Türkiye’deki katılımcılar 
tarafından, diğer ülkelerdekilere kıyasla daha çok olarak 
belirtiliyor. Diğer 16 ülkeye baktığımızda ise, doğal kaynak 
kıtlığı, nüfus yapısındaki değişim ve işsizlik karşılaşılabilecek 
en büyük zorluklar olarak belirtiliyor. 

S9: Önümüzdeki 20 yıl ve 
daha ilerisini düşünürseniz, 
toplumun karşılaşacağı 
zorluklar hangileridir? En 
fazla 3 tane seçiniz.

Societal challenges

11%

15%

20%22%
23%

25%26%
27%

28%
32%

34%
37%

23%
21%

26%

45%

19%

35%

14%
17% 17%

24%

TerörUlusal 
ekonomideki 

durgunluk

Politik
istikrarsızlık

Doğal 
afet sonuçları

Gelir 
eşitsizliği

İklim 
değişimi

Sosyal
huzursuzluk

İşsizlikNüfus 
yapısındaki 

değişim

EnflasyonDoğal
kaynak
kıtlığı 

Ülke bazında en 
fazla

Ülke bazında en 
fazla

Ülke bazında en 
fazla

Ülke bazında en 
fazla

Ülke bazında en 
fazla

Brezilya

Güney Kore, 
A.B.D, Hindistan,     
Güneydoğu  Asya

Çin, Japonya, 
Hollanda

Fransa, İspanya, 
Birleşik Krallık, 
Güney Afrika

Almanya, Rusya, 
Türkiye

Kanada, 
Avustralya

Ülke bazında en 
fazla

Gelecekte karşılaşılabilecek 
toplumsal zorluklar: Önümüzdeki 20 yıl

Türkiye Skoru 

Diğer 16 ülkenin Skoru
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Bugün karşılaşılan toplumsal zorluklar

S8: Sizce işletmelerin ve 
diğer kurumların yeni 
çözümler üretmek için 
odaklanmalarını gerektiren, 
toplumun karşılaştığı en 
önemli zorluklar nelerdir?  
(Açık uçlu)         

22%

11%

6%

5%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

Bütçe / finansal kısıtlar

İnovatif olmama / değişime kapalılık

Eğitim eksikliği

İletişim eksikliği

Bilgi eksikliği

Kar / fayda / çıkar

Teknolojik kısıtlar

Bürokrasi

Önyargı

Müşteri memnuniyeti

Kültürel / etik farklılıklar

Taşıma

Eşitsizlik

Güven duymama

AR-GE eksikliği

Çevre bilincine sahip olmama

Bireysellik / bencillik

Değişim / adaptasyon

Sağlık güvencesi eksikliği

Sosyalleşememe

Türkiye’deki Y Kuşağı’na göre işletmelerin 
odaklanması gereken en önemli zorluk finansal 
kısıtlardır. Değişime kapalılık ve eğitim eksikliği 
finansal kısıtları takip ediyor. 
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Türkiye ‘Toplumumuz yenilikleri çabuk 
benimseyen bir toplum olmadığından, 
bulunan yeni çözümlerin toplumun kolayca 
kabullenip benimseyebileceği çözümler 
olması sağlanmalıdır.’

Almanya ‘Nüfus artışı, bunun 
sonucu olarak yoksulluk ve 
işsizlik, fakir ve zengin arasındaki 
uçurumun giderek büyümesi, 
yaşamı sürdürmek için gerekli 
kaynakların giderek azalması.’

Japonya ‘Doğal 
kaynakların tükenmesi. 
Petrol ve sıvılaştırılmış 
doğal gazları ikame 
edecek yeni ürünlerin 
geliştirilmesi gerekiyor.’

Rusya ‘Rusya’daki en önemli 
problemler, eğitim seviyesinin 
kötüye gitmesi, endüstriyel 
gelişimin olmaması ve sağlık 
hizmetlerinin yetersizliğidir. 
Yönetici pozisyonundaki 
insanlar, yaptıkları iş hakkında 
gerekli bilgi birikimine sahip 
değiller. Bir diğer büyük 
problem ise yolsuzluk.’

Birleşik Krallık ‘Enerji tüketimi. Hava 
kirliliği, iklim değişikliği ve fiyat değişimine 
olan hassasiyetin önüne geçmemiz için fosil 
yakıtlara olan bağımlılığımızı azaltmalı, büyük 
enerji santralleri yerine yerel ve yenilenebilir 
kaynaklara yönelmeliyiz.’ 

Güney Afrika ‘Ülkemizdeki 
en büyük ve acil olarak çare 
bulunması gereken sorunlar: 
temel sağlık ihtiyaçlarının 
karşılanamaması (temiz su 
eksikliği), elektrik, eğitim 
yetersizliği ve işsizlik.’ 

Türkiye ‘Sadece kâra 
veya gelire odaklanmak.’

Y Kuşağı’nın görüşleri

Türkiye Fiyat - kalite 
ilişkisinin bilinmemesi, 
ucuz mal ve hizmet 
tercihinin olumluymuş 
gibi algılanması.’

Brezilya ‘Brezilya’da şu andaki en büyük toplumsal 
ihtiyaç, vatandaşların hayat koşullarının iyileştirilmesi. 
Öneme göre sıralayacak olursam, öncelikle temel 
eğitimin tüm seviyelerde iyileştirilmesi, kendilerini eğitime 
adayacak öğretmenlerin yetiştirilmesi, toplumun kendi 
sorumluluk ve haklarının bilincinde olmasının sağlanması 
(ki bu da ancak kaliteli bir eğitim ile olabilir) ve son olarak, 
gelir dağılımının daha adil bir boyutta olması ve sağlık 
hizmetlerinin iyileştirilmesi.’

Çin 1-Doğanın korunması: Küresel olarak 
doğanın gitgide daha çok tahrip edildiğini 
düşünüyorum. Küresel ısınma, karbon 
salınımı gibi konularda şirketler duyarlı 
davranmalılar. 
2-İşsizlik: İşsizlik oranı şu anda çok yüksek. 
İşçilere uygulanan ayrımcılık ve eşitsizlik 
halen devam etmekte. Örneğin, bazı ilanlar 
yalnızca erkek adaylar için geçerli. 

Türkiye ‘Topluma fayda sağlayacak işlerle 
uğraşmamak ve yetkili kişilerin kalıplaşmış 
düşüncelerinden dolayı değişime açık 
olmamaları.’

Türkiye ‘Şirketlerde kök salmış 
çalışanların, değişen iş piyasasına ayak 
uyduramaması, değişimi reddetmeleri.’

Fransa ‘Şu anda içinde bulunduğumuz 
ekonomik kriz, sonunu kestirmek güç. 
Fransa’da, Avrupa’da ve küresel seviyede bir 
ekonomik kriz mevcut… Nereye gidiyoruz?’  
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İş dünyasının 
rolü ve amacı
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27

15

20

25

25

27

29

33

35

36

14

7

47

28

27

46

29

46

31
Toplumu geliştirmek

Kar sağlamak

İnovasyona yön vermek / desteklemek

Mal ve hizmet üretmek

Geçim düzeyini iyileştirmek

Verimliliği artırmak

İlerlemeyi sağlamak

Mal ve hizmetleri takas etmek

Servet, zenginlik yaratmak

İş dünyasının amacı…

“İlerlemeyi sağlamak” katılımcıların %47’si tarafından iş 
dünyasının en önemli varlık sebebi olarak görülürken, “mal ve 
hizmet üretimi” ve “kar sağlamak” %46’lık oranlar ile 
yakından takip ediyor. İnovasyona yön vermek ise, 
katılımcıların ancak %29’u tarafından iş dünyasının varlık 
gerekçelerinden biri olarak tanımlanıyor. 

S1a. Aşağıdaki kelime ve 
ifadelerden hangileri iş 
dünyasının varlığını iyi 
tanımlar.? Lütfen aşağıdaki 
listeden iş dünyasının 
amacını kapsadığını 
düşündüğünüz en fazla 3 
ifadeyi seçiniz.

Araştırmanın alt kırılımlarını incelediğimizde ise, 
katılımcılar, iş dünyasının başarması gereken en 
öncelikli kriterleri sırasıyla kar sağlamak, mal ve 
hizmet üretmek, verimliliği artırmak ve inovasyona 
yön vermek olarak görüyor. Diğer kriterler ise 

sırasıyla, toplumu geliştirmek, ilerlemeyi sağlamak, 
geçim düzeyini iyileştirmek, servet ve zenginlik 
yaratmak, mal ve hizmetleri takas etmek olarak yer 
alıyor

Toplumu 
geliştirmek

Fransa, Almanya, 
Brezilya, Hollanda, 
A.B.D, Kanada, 
Güneydoğu Asya ve 
Hindistan

Kar sağlamak
Güney Kore ve 
Güney Afrika

İnovasyona yön 
vermek

Çin ve İspanya

Mal ve hizmet 
üretmek

Birleşik Krallık ve 
Avustralya

Geçim düzeyini 
iyileştirmek

Japonya ve Rusya

Verimliliği artırmak  Türkiye

Ülke bazında öne çıkan 
kriterler

Türkiye Skoru 

Diğer 16 ülkenin Skoru
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Bir işin başarısı nasıl ölçümleniyor?

Çalışan memnuniyeti ile müşteri memnuniyeti ve o şirketle 
çalışmaya devam etme arzuları iki katılımcı grubunda da 
paralellik gösteriyor. 

S3. Sizce şirketler, başarılarını 
ölçmek için başka hangi 
kriterlere dikkat etmelidir? 
Lütfen uygun olan tüm şıkları 
seçin.

S2. Bir işin başarısının sadece 
finansal başarısı yerine daha 
farklı kriterle de ölçülmesi 
gerektiğini düşünüyor 
musunuz?  

31

36

40

50

50

61

69

70

34

40

43

57

59

71

76

78Çalışan memnuniyeti 

Müşteri memnuniyeti ve 
şirketle çalışmaya devam 

etme arzuları

Topluma katkı

Çevreye etkisi

Ne kadar inovatif olduğu

Çalışanların  eşit muamele 
görmesi

Liderlerin/yöneticilerin 
performans ve hareketleri

İş hacmi / ciro

Şirketler başarılarını ölçmek için hangi kriterlere 
dikkat etmeli?

İnovasyonu en sık belirten ülkeler, Çin (%62), 
Rusya & Türkiye (%59) ve Güney Afrika (%57) 
olarak sıralanırken, Japonya ve İspanya (%32) en az 
vurgulayan ülkelerdir. 

Bir işin başarısı sadece finansal başarı ile ölçmemek 
gerekir diyenlerin oranı Türkiye’de %93, diğer 16 
ülkede ise %87’dir. 

Ülke bazında en sık verilen 
yanıtlar

Çalışan 
memnuniyeti

Fransa, Almanya, İspanya, Çin, 
Japonya, Güney Kore, Birleşik Krallık, 
ABD, Kanada, Hindistan, Avustralya, 
Türkiye

Müşteri 
memnuniyeti

Hollanda, Güney Afrika, Güneydoğu 
Asya

Topluma (yerel 
örgütlere katkı)

Brezilya ve Rusya

Türkiye Skoru 

Diğer 16 ülkenin Skoru
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İş yaşamında 
inovasyonun rolü 
ve etkisi
Katılımcıların 
görüşleri



30



31

Türk katılımcıların sadece %43’ü çalıştıkları kurumun 
inovatif olduğunu düşünürken, Türkiye dışındaki diğer 16 
ülkede ise bu oran %60’a yükseliyor. Türkiye, 
araştırmadaki ülkelere göre ortalamanın altında kalıyor. 

İnovatif bir şirkette mi çalışıyorsunuz? 

“I work for an innovative company”

81%

74%

73%

73%

68%

68%

66%

65%

58%

58%

57%

53%

52%

49%

45%

39%

25%

Hindistan

Güney Afrika

Brezilya

A.B.D.

Çin

Güneydoğu Asya

Kanada

Birleşik Krallık

Rusya

Avustralya

Almanya

İspanya

Hollanda

Fransa

Türkiye

Güney Kore

Japonya

Ortalama Üstü

Ortalama

Ortalama Altı

“İnovatif bir şirkette çalışıyorum.”

S5. Aşağıdaki ifadelere ne 
derece katıldığınızı belirtiniz
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Tüm katılımcıların %52’si, şirketlerindeki inovasyonun 
rekabette avantaj sağladığını düşünürken, Türk 
katılımcıların yarısından azı, şirketlerinin inovasyon ile 
diğer şirketlerin önüne geçtiğini belirtiyor.

Çalıştığınız şirketin diğerlerine göre başarısında 
inovasyonun etkisi olduğunu düşünüyor 
musunuz? 

“My company is more successful than others because 
of the priority it places on innovation”

75%

65%

65%

65%

63%

61%

58%

55%

54%

48%

47%

45%

44%

38%

38%

34%

23%

Hindistan

Brezilya

A.B.D.

Güney Afrika

Çin

Güneydoğu Asya

Birleşik Krallık

Rusya

Kanada

Almanya

İspanya

Avustralya

Türkiye

Fransa

Güney Kore

Hollanda

Japonya

Ortalama Üstü

Ortalama

Ortalama Altı

“Şirketim diğerlerinden daha başarılı, çünkü inovasyona 
öncelik veriyor”

S5. Aşağıdaki ifadelere ne 
derece katıldığınızı belirtiniz
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Şirketinizin işleyiş biçiminden inovasyona verilen 
önemi gözlemleyebiliyor musunuz? 

Tüm katılımcıların %61’i, şirketlerinde 
inovasyona verilen önemin net bir şekilde 
gösterildiğini düşünürken, Türkiye, bu açıdan 
bakıldığında ortalamanın oldukça altında yer 
alıyor.

S5. Aşağıdaki ifadelere ne 
derece katıldığınızı belirtiniz

79%

73%

72%

71%

70%

66%

66%

64%

58%

56%

56%

55%

54%

53%

47%

31%

44 %

 

Hindistan

Brezilya

Güney Afrika

A.B.D.

Güneydoğu Asya

Çin

Birleşik Krallık

Kanada

Rusya

Fransa

Güney Kore

İspanya

Avustralya

Almanya

Hollanda

Türkiye

Japonya

Ortalama Üstü

Ortalama

Ortalama Altı

“İnovasyonun çalıştığım şirket için çok önemli olduğu 
işleyiş biçiminden belli.”
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Verilen cevaplarda Güney Afrika katılımcılarının %90 
oranında işin büyümesi ve gelişimi açısından hayati önem 
taşıdığını düşündüğü inovasyonun, Kıta Avrupası ve 
Japonya’da aynı oranda önemsenmediği ortaya çıkıyor. 
Araştırmaya katılan tüm ülkelerde ortalama %78’lik kesim, 
inovasyonun işin büyümesi ve gelişmesi açısından önemli 
olduğunu düşünüyor. Türkiye’deki katılımcıların ise %60’ı, 
inovasyonun iş gelişimi açısından önemli olduğunu 
düşünmekle birlikte bu oran araştırma ortalamasının oldukça 
altında yer alıyor. 

İnovasyonun bir işin büyümesi ve gelişmesi açısından 
hayati önem taşıdığını düşünüyor musunuz?

 

90%
88%

86%
85%85%84%82%

79
%

79
%

79
%78

%

77
%

71%

65%

62%

60%
Güney Afrika

Birleşik Krallık

A.B.D.

Çin

Hindistan

Güney doğu Asya

Brezilya
Güney KoreKanada

Fransa

Rusya

İspanya

Almanya

Hollanda

Türkiye

Avustralya

56%
Japonya

“İnovasyon, işin büyümesi ve 
gelişmesi açısından oldukça 

hayati bir önem taşıyor”

S5. Aşağıdaki ifadelere ne 
derece katıldığınızı belirtiniz
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Çalışma ortamınızın inovatif olmanızda etkili 
olduğunu hissediyor musunuz? 

S15d Lütfen aşağıdaki 
ifadelere hangi derecede 
katıldığınızı belirtiniz

“Genel olarak çalışma ortamımın inovatif 
olmamda etkili olduğunu hissediyorum.”

20%

39%

42%

43%

46%

46%

49%

51%

52%

58%

58%

58%

62%

62%

67%

77%

47%

Hindistan

Güneydoğu Asya

Brezilya

A.B.D.

Çin

Rusya

Kanada

Güney Afrika

Almanya

Birleşik Krallık

Türkiye

İspanya

Avustralya

Fransa

Güney Kore

Hollanda

Japonya

Ortalama Üstü

Ortalama

Ortalama Altı

Hindistan %77 ile başı çekerken, dikkat çekici bir şekilde 
Japonya %20’lik oran ile listenin sonunda yer alıyor. Türk 
katılımcıların ise yaklaşık yarısı, çalışma ortamlarını inovatif 
olmaları açısından uygun bulsa da, bu sonuç küresel 
ortalamanın altında kalıyor.
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İnovasyona kim 
yön veriyor?
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Hangi kesimin toplum üzerinde pozitif etki yaratan 
inovasyonları geliştirdiğini düşünüyorsunuz?

S6a. Aşağıdakilerden hangisi 
toplum üzerinde önemli 
pozitif etki yaratan 
inovasyonları geliştirir? 
Sadece bir tane seçiniz.

3

6

10

17

18

45

4 

-

16 

26 

18 

36 

Siyasi partiler

Yerel örgütler

STK ve yardım kuruluşları

Üniversiteler ve diğer 
akademik kurumlar

Kamu kurumları

İş dünyası

Küresel anlamda inovasyona yön veren kesim, iş dünyası olarak 
gözüküyor. İş dünyasını Türkiye’de üniversiteler ve diğer 
akademik kurumlar takip ederken, diğer ülkelerde kamu 
kurumları ön plana çıkmaktadır. 

İş dünyası
Hindistan, 
Japonya, Türkiye

Kamu kurumları
Çin, Hollanda ve 
Güneydoğu Asya

Üniversiteler ve diğer 
akademik kurumlar

İspanya, Birleşik 
Krallık ve Rusya 

STK’lar ve yardım 
kuruluşları

Güney Kore

Yerel örgütler A.B.D ve Kanada

Siyasi partiler Hollanda

Ülke bazında 
en sık belirtilen kriter

Türkiye Skoru 

Diğer 16 ülkenin Skoru
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Hangi sektörlerin inovasyondan daha fazla sorumlu 
olduğunu düşünüyorsunuz?

Y Kuşağı inovasyondan en çok sorumlu sektör olarak 
Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon’u belirtmiş Türkiye’de 
ise Tüketim inovasyondan en çok sorumlu sektör olarak 
görülmüştür. Ayrıca diğer ülkelerden farklı olarak, Türkiye’de 
Kamu Sektörü’nün inovasyona ihtiyaç duymadığı 
düşünülmektedir.

İnovasyondan en çok sorumlu 
olan sektörler

14

15

18

23

37

47

52

20

8

47

28

20

63

39

Finansal Hizmetler Endüstrisi

Kamu Sektörü

Enerji, Doğal Kaynaklar, İnşaat

Sağlık Hizmetleri ve İlaç

Üretim

Tüketim Sektörü

Teknoloji, Medya, Telekomünikasyon

S6b. Hangi sektörlerin 
inovasyondan daha fazla 
sorumlu olduğunu 
düşünüyorsunuz? En fazla 3 
tane seçiniz.

S7. Hangi sektör ve iş kolları 
inovasyona en çok ihtiyaç 
duyar, inovasyon seviyelerini 
geliştirdiklerinde toplumda 
fark edilmeleri ve olumlu etki 
yaratacakları varsayımı ile 
cevaplayınız

İnovasyona en çok ihtiyaç 
duyan sektörler

24

25

32

34

39

48

64

15

21

31

39

58

46

15

Finansal Hizmetler Endüstrisi

Üretim

Sağlık Hizmetleri ve İlaç

TMT

Tüketim Sektörü

Enerji, Doğal Kaynaklar, İlaç

Kamu Sektörü

Türkiye Skoru 

Diğer 16 ülkenin Skoru
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İnovasyon 
ve Birey
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Aşağıdaki ifadelere ne derece katılıyorsunuz?

S5 / S15. Aşağıdaki ifadelere 
ne derece katıldığınızı 
belirtiniz.

“Şirketimin inovatif 
çabalarına katkıda 

bulunurum.”

“İnovatif bir şirkette 
çalışıyorum.”

61% 

43% 

“Kendimi inovatif biri 
olarak tanımlarım”

“İş arkadaşlarım 
beni inovatif olarak 

tanımlar.”

63% 

51% 

62% 

56% 

58% 

60% 

Türk Y Kuşağı kendilerini inovatif olarak 
tanımlasa da, çalıştıkları şirketi inovatif 
olarak görmüyor.

Türkiye Skoru 

Diğer 16 ülkenin Skoru
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Hangi yetenek ve kişisel özellikler bireyleri geleceğin 
inovatif bireyleri arasına sokar?

S17. Hangi yetenek ve kişisel 
özellikler bireyleri geleceğin 
inovatif bireyleri arasına 
sokar? Uygun olan bütün 
şıkları seçiniz.

Yaratıcılık, inovatif bir bireyin en önemli 
özelliği olarak görülmektedir. Türkiye için 
yaratıcılığın yanı sıra, girişimci olmak da 
inovatif bir bireyin taşıması gereken 
özelliklerden biri olarak öne çıkıyor.

Geleceğin inovatif bireylerinin sahip olması 
gereken nitelikler

25

43

54

54

55

62

27

67

54

35

55

66

Spesifik alanlarda bilgi sahibi olmak
(Örn: Oyun Teorisi, NLP vs.)

Girişimci olmak / İş imkanları
yaratmak

Teknik yetenek / Bilişim bilgisi,
Teknoloji vs.,

Kurulu düzene meydan okuyabilmek

Akademik / Entelektüel yetenek

Yaratıcılık/ Tasarım

Türkiye Skoru 

Diğer 16 ülkenin Skoru
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Sizi inovatif biri yapacağını düşündüğünüz yetenekler 
veya kişisel özellikler nelerdir?

S16. Sizi inovatif biri 
yapacağını düşündüğünüz 
yetenekler veya kişisel 
özellikler nelerdir? (Açık uçlu)

5

8

8

9

9

11

19

Girişimcilik

Heves / isteklilik

Kararlılık

Entelektüel kapasite

İletişim Becerileri

Yaratıcılık

Gelecek odaklı olmak

Ülkemiz Y Kuşağı’na göre gelecek odaklı 
olmak ve yaratıcılık, inovatif bir kişinin en 
önemli özellikleri olarak göze çarpıyor. 
Girişimcilik ise öncelikli özellikler arasında 
yer almıyor. 

Türkiye Skoru 
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Türkiye
‘Girişimci olmam.’

Türkiye ‘Her zaman yeni şeyler 
öğrenmeye ve kendimi geliştirmeye 
çabalarım. İşimi çok seviyorum.’

Türkiye ‘Araştırmaya ve yeni şeyler 
öğrenmeye karşı duyduğum ilgi. Yeni 
şeyler denemek her zaman başarılı 
sonuçlar vermese de, denemeye değer.’

Avustralya ‘Farklı düşünmek, 
daha iyi olmaya çabalamak, 
sürekli olarak iş uygulamalarını 
geliştirmek için uğraşmak.’ 

Çin Proaktif ve pozitif düşünen 
bir insanım. İyi tasarım 
konseptleri ve orijinal fikirlere 
sahip olduğumu düşünüyorum.  

Fransa ‘Dinamik bir insanım. 
Çalışma şeklimi iyileştirmenin 
ve şirketimi ileri taşımanın 
yollarını ararım.’ 

İspanya Günlük işlerimizde etkinliği 
artırarak bana ve iş arkadaşlarıma 
yardımcı olabilecek yeni iş 
süreçlerinin yaratılmasında proaktif 
davranıyorum. 

Türkiye ‘Sosyal sorumluluklarımın 
farkında olmam ve işimi yaparken 
hissettiğim heyecan.’

Brezilya Geleceği dikkate alarak 
davranan, kişisel ve profesyonel 
çevremde sürekli olarak geliştirilebilecek 
noktalar arayan bir insanım. 

Türkiye ‘Yeni şeyler 
öğrenmeye istekli ve yeni 
fikirlere açık bir insanım.’

Birleşik Krallık Analitik düşünme 
yeteneği. Örneğin enerji kullanımında 
geliştirebilecek alanları belirleyebilirim. 
Problem çözme yeteneği. Çabuk bir şekilde 
bir fikir oluşturarak, fikrin uygulanması 
için çevremdeki insanları da işin içine dahil 
edebilirim. 

Güney Afrika Kişiler söyleneni ve onlardan 
istenileni yapar, bunu da yeteneklerini ve 
kaynakları en iyi biçimde kullanarak yaparlar. 
‘Yetenek geliştirmek’ şeklinde bir kültür 
bulunmamaktadır. Beklenilen, kişilerin yeni 
bir fikir bulduğunda, bunun fark edilmesidir. 

Hollanda ‘İlerisini düşünmek ve 
fırsatları görebilmek. Gelecekte 
insanların ihtiyaçlarının neler 
olacağını düşünmek, kalıplaşmış 
düşüncelerden sıyrılarak yeni 
düşüncelerin hayata geçirilmesini 
sağlamak.’ 

Rusya ‘Farklı düşünebilmek, 
herhangi bir problemi çözebilecek 
yetenekte olmak ve yapılan işi analiz 
ederek geliştirmenin yolları aramak.’ 

Y Kuşağı’nın görüşleri
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Engeller ve 
Kolaylaştırıcılar
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Sizce çalıştığınız şirkette inovasyonun önünde duran 
tek ve en büyük engel nedir?

S13. Sizce çalıştığınız şirkette 
inovasyonun önünde duran 
tek ve en büyük engel nedir? 
(Açık uçlu)

İnovasyona engel olduğu düşünülen etmenler

7

11

2

4

4

5

6

6

8

10

10

10

22

5

6

1

3

5

1

15

3

3

17

7

7

18Finansal yetersilikler / yatırım eksikliği /  finansal baskı

İç kültür / tutum

Değişime karşı direnç

Zayıf liderlik / yönetim / vizyon eksikliği

İşlerin uygulanışındaki eksiklikler / takım çalışmasının yetersizliği

Dış kaynaklı: Ekonomi, devlet, toplum vb.

Bürokrasi / organizasyonel nedenler / şirketin büyüklüğü

Zaman

Yetenek eksikliği

Teşvik olmaması / düşük ücretler

Yaratıcılık eksikliği

Diğer

Bir engel yok

Finansal yetersizlikler, finansal baskı ve yatırım eksikliği her 
iki katılımcı grup tarafından inovasyonun önündeki en büyük 
engel olarak belirtilmektedir. Diğer etmenlerde diğer ülkelerde 
nispeten dengeli bir dağılım gözlemlenirken, Türk Y Kuşağı, 
zayıf liderlik, zayıf yönetim ve vizyon eksiğini %17 ile özellikle 
vurgulanmaktadır. 

(Tembellik, terör, 
sosyal yetersizlikler, 
profesyonel 
olmamak…)

Türkiye Skoru 

Diğer 16 ülkenin Skoru
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Singapur ‘İletişim yeteneği kuvvetli olan insanlar terfi alıp 
yükselirken teknik ve mühendislik bilgisi olan insanlara bu 
imkan sunulmuyor, bunun değişmesi gerekiyor.’ 

Türkiye ‘Şirket tutum 
ve tavrı.’

Türkiye ‘İnovasyon için 
gereken yüksek yatırım maliyeti.’

Türkiye ‘Kamuda çalışanlar 
herhangi bir performans 
değerlendirmesine tabi 
tutulmuyorlar, inovasyon için bir 
teşvik yok.’

Türkiye ‘İnovasyonun bir bütün 
olarak ele alınması, bütün paydaşların 
saptanıp ulusal bazda bir inovasyon 
planı yapılması gerekiyor. Paydaşlar 
olarak üniversiteler, AR-GE yapan 
firmalar, üniversite-sanayi ortak 
araştırma merkezleri ve kamu araştırma 
kurumlarını düşünebiliriz.’

Türkiye Sağlık sektörü 
baltalanıyor ve hükümetten 
gerekli destek sağlanmıyor. 
Yerli üretim desteklenmiyor 
ve takdir görmüyor.

Türkiye ‘Yaratıcılığa 
yer olmaması.’

Türkiye ‘Çalışan 
memnuniyeti.’

Türkiye 
‘Teknolojik kısıtlar.’

Türkiye ‘Beyin fırtınası 
yapılmaması.’

İnovasyonun önündeki engeller, 
Y Kuşağı ne düşünüyor: 

Brezilya ‘Bürokrasi 
şirketlerin teknolojik 
araştırmaları desteklemesinin 
önüne geçiyor.’

Hindistan ‘En son 
teknoloji, çalışanların 
kullanımına sunulmuyor.’

Güney Afrika ‘Hükümet 
için çalıştığımızdan dolayı 
herhangi bir fırsatımız 
olmuyor.’ 

Fransa ‘Çalışanlar, inovatif fikirler yarattığında 
herhangi bir finansal karşılık alamıyor, diğer 
yandan şirket bu fikirleri kullanarak milyonlarca 
euroluk tasarruf sağlıyor. ‘

Birleşik Krallık ‘İletişimin önündeki 
engeller. Çok fazla yönetim 
kademesi bulunmakta. İnovatif 
fikirlerin uygulanmasında çok açık 
sosyoekonomik ve çevresel faydalarının 
görüleceği durumlarda bile değişime ve 
inovasyona karşı bir direnç mevcut.’ 

ABD ‘Bir eyalet ajansında çalışmamdan 
ötürü, inovasyon için pek bir imkanım olduğu 
söylenemez. İnovatif ve değişik fikirler yönetim 
tarafından göz gezdirilip reddediliyor. Bir 
noktadan sonra, umursamamaya başlıyorsun. 
Herhangi bir konu hakkında bir fikrin olmuyor, 
sadece oturuyor ve sana söylenen işi yapıyorsun. 
Tek iyi tarafı ücretlerin yüksek olması.’ 

Çin ‘Geleneksel 
düşünme tarzının 
üzerimizde 
oluşturduğu baskıyı 
kırmamız gerekiyor.’ 

Kanada ‘Bürokrasi. Hükümet için 
çalışmak, çok sayıda insan ve çok 
sayıda yasal düzenlemeyi beraberinde 
getiriyor, bu da çoğunlukla projelerin 
süreçlerini yavaşlatıyor.’

Japonya ‘Yeni fikirleri kabul 
etmeyen bir yönetim yapısı, 
değişmeyen bir organizasyon.’

Türkiye ‘Çalışılan sektör.’
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İnovasyonun önündeki engeller, 
Y Kuşağı ne düşünüyor: 

Türkiye’de unvana bakılmaksızın fikir yaratım ve 
paylaşımını destekleyen bir liderlik anlayışının 
inovasyon için çok önemli olduğu düşünülüyor, 
ancak bu beklentinin karşılanmadığı ifade ediliyor. 
Küresel olarak bakıldığında, yaratıcı fikirleri 
destekleyen bir liderlik anlayışının önemli olduğu 
ortaya çıkıyor. İnovatif fikirlerin teşvik edilmesi 

ve ödüllendirilmesi konusundaki beklentinin, 
organizasyonun çevresel etmenleri konusundaki 
beklentilere göre daha az oranda karşılandığı 
belirtiliyor. Sonuç tablosundaki sıralama, beklentiler 
ile gerçekleşenlerin birbirlerini karşılama oranları 
dikkate alınarak oluşturulmuştur. 

İnovasyon için ne gerekli? Ne yapılıyor? 

40 39
42 42 42

34

49
46

31

22
17

39

30
35

16 16
20 21 23

17

33
31

17
12 11

34

27

37

Ünvandan 
bağımsız olarak 
fikir yaratımını 
ve paylaşımını 
destekleyen 

liderlik

Güçlü ve ilham 
verici liderlik

Fikir üretimini 
ve yaratıcılığı 

teşvik etme ve 
ödüllendirme

Çalışanlara 
kendilerini 
eğitme, ilgi 
alanlarına 

ve yeni fikir 
araştırmalarına 
adamaları için 

boş zaman 
yaratma

Başarıyla 
ilerleyen inovatif 
fikirlere bağlılık

İfade 
özgürlüğünü 

destekleme ve 
kurulu düzeni 

sorgulama 
özgürlüğünü 

verme

Düzenli 
öğrenimi teşvik 

etme

Geleceğe dair 
açık bir vizyon

Çalışanlar arası 
iletişim kurmak 

ve işbirliğini 
arttırmak 

için dahili bir 
sosyal medya 

platformu 
oluşturma ve 

geliştirme

Hiyerarşinin 
olmaması

Yaşıtlarımın, 
neslimin iyi 
anlaşılması

İç süreçlerinin 
sürekli ilerlemesi 
veya gelişmesini 
taahhüt etmesi

Ürün ve 
servislerin 

ilerlemesi veya 
gelişmesini 

taahhüt etmesi

Sürdürülebilir 
iş ortamının 

taahhüt 
edilmesi

39
34

42

32

39
34

41

22 22

36

27

40
36

13

20
17

26

17

25
21

30

16 17

33

25

39
35

13

Düzenli 
öğrenimi teşvik 

etme

Çalışanlara 
kendilerini 
eğitme, ilgi 

alanlarına ve 
yeni fikir 

araştırmalarına 
adamaları için 

boş zaman 
yaratma

Ünvandan 
bağımsız olarak 
fikir yaratımını 
ve paylaşımını 
destekleyen 

liderlik

İfade 
özgürlüğünü 

destekleme ve 
kurulu düzeni 

sorgulama 
özgürlüğünü 

verme

Başarıyla 
ilerleyen 

inovatif fikirlere 
bağlılık

Güçlü ve ilham 
verici liderlik

Geleceğe dair 
açık bir vizyon

Yaşıtlarımın, 
neslimin iyi 
anlaşılması

Çalışanlar arası 
iletişim kurmak 

ve işbirliğini 
arttırmak için 

dahili bir sosyal 
medya 

platformu 
oluşturma ve 

geliştirme

Düzenli 
öğrenimi teşvik 

etme

Sürdürülebilir iş 
ortamının 
taahhüt 
edilmesi

İç süreçlerinin 
sürekli 

ilerlemesi veya 
gelişmesini 

taahhüt etmesi

Ürün ve 
servislerin 

ilerlemesi veya 
gelişmesini 

taahhüt etmesi

Hiyerarşinin 
olmaması

S14a. Aşağıdakilerden 
hangileri çalıştığınız şirketi 
tanımlar? 

S14b. Bir kurumun inovasyon 
geliştirmeye uygun koşullar 
sağlayabilmesi için 
aşağıdakilerden hangilerine 
sahip olması gerekir? Lütfen 
bütün uygun cevapları seçin

Türkiye

Diğer ülkeler

İnovasyon yapılması 
için bu ifade önemli

Çalıştığım şirket 
için bu ifade 
geçerli
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İnovasyon için hangi koşullar sağlanamıyor?

Ortalama Fark            -17
 

Ortalama Fark            -16 Ortalama Fark          -19

“Fikir üretimini ve 
yaratıcılığı teşvik etme ve 
ödüllendirme”

“Çalışanlara kendilerini 
eğitme,… için boş zaman 
yaratmak”

“Ünvandan bağımsız 
olarak fikir yaratımını ve 
paylaşımını destekleyen 
liderlik”

Güney Afrika  -35
Fransa   -26
İspanya  -26
Avustralya  -26
Güney Kore  -26
Türkiye                 -22

Sağlık hizmetleri/İlaç -28

Güney Afrika  -35
Fransa   -26
İspanya  -26
Avustralya  -26
Japonya  -22
Türkiye   -21

Sağlık hizmetleri/İlaç -28
Kamu           -23
Satış / Pazarlama
birimleri   -22

Çin   -24
Avustralya  -24
Türkiye  -24
Güney Afrika  -22
Güney Kore  -21
Birleşik Krallık  -21

Kamu            -20
Finans / hukuk / 
İK birimleri  -21

Şirketlerinin topluma katkı sağladığını 
düşünmeyen kişiler için beklenti ve 
gerçekleşen arasındaki en büyük farklar:
(Teşvik -39), (Boş zaman -39), (Liderlik -31)

Ortalama Fark            -17
 

Ortalama Fark            -16 Ortalama Fark          -19

“Fikir üretimini ve 
yaratıcılığı teşvik etme ve 
ödüllendirme”

“Çalışanlara kendilerini 
eğitme,… için boş zaman 
yaratmak”

“Ünvandan bağımsız 
olarak fikir yaratımını ve 
paylaşımını destekleyen 
liderlik”

Güney Afrika  -35
Fransa   -26
İspanya  -26
Avustralya  -26
Güney Kore  -26
Türkiye                 -22

Sağlık hizmetleri/İlaç -28

Güney Afrika  -35
Fransa   -26
İspanya  -26
Avustralya  -26
Japonya  -22
Türkiye   -21

Sağlık hizmetleri/İlaç -28
Kamu           -23
Satış / Pazarlama
birimleri   -22

Çin   -24
Avustralya  -24
Türkiye  -24
Güney Afrika  -22
Güney Kore  -21
Birleşik Krallık  -21

Kamu            -20
Finans / hukuk / 
İK birimleri  -21

Şirketlerinin topluma katkı sağladığını 
düşünmeyen kişiler için beklenti ve 
gerçekleşen arasındaki en büyük farklar:
(Teşvik -39), (Boş zaman -39), (Liderlik -31)
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İnovasyon için hangi koşullar sağlanamıyor? Yapısal ve kültürel engeller

Türkiye

S15. Lütfen aşağıdaki 
ifadelere hangi derecede 
katıldığınızı belirtiniz:

S: “Köklü şirketler, yenileri 
kadar inovatif olabilirler mi? 
S: “Büyük şirketlerde 
çalışmak, inovasyon 
yapılması önünde bir engel 
mi?”

Y Kuşağı’na göre, genç işletmeler eski kuruluşlarla 
kıyaslandığında inovasyona çok daha yatkın 
bulunuyor. Diğer 16 ülkenin sonuçlarına 
bakıldığında, Türkiye sonuçları ile paralellik 
gösteriyor. Şirketin büyüklüğü ve geçmişi, inovasyon 
yapılması önünde bir engel olarak algılanıyor. 
Ancak, liderlerin inovasyon açısından ilham verdikleri 
düşünülüyor.

Her iki katılımcıdan biri kendi işini yapmanın, büyük 
bir şirkette çalışmaya kıyasla inovatif olmak açısından 
daha elverişli olduğunu düşünüyor. Türk katılımcılar 
şirketlerinin inovatif olmaya engel olacak kadar 
büyük olmadığını düşünüyor. 

Katılımcıların yaklaşık yarısı, inovasyon konusunda 
liderlerinden ilham aldıklarını belirtirken, 
şirketlerindeki liderlerin inovasyon konusundaki 
tavsiyelerini bireysel olarak da uyguladığını 
düşünüyor.

47%

17%

44%

21%

58%

19%

55%

Genç işletmeler uzun 
süre önce kurulmuş 

olanlara göre inovatif 
olmaya daha 

yatkındır.

Katılıyorum

Katılmıyorum

Kendi işinizi yaparken 
inovatif olmak, büyük 

şirket bünyesinde 
çalışırken inovatif 

olmaktan daha kolaydır.

Çalıştığım şirket inovatif 
olamayacak kadar büyük.

Liderlerimin/
Yöneticilerimin 

inovatif yaklaşımından 
ilham alıyorum

27%
28%

43%

Liderlerim/Yöneticilerim 
inovasyon konusunda tavsiye 

ettiklerini uygulamaya çalışırlar
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Diğer ülkeler

Katılıyorum

Katılmıyorum

44%

30% 22%

51%

22%

49%

21%

53%

19%

53%

Genç işletmeler uzun 
süre önce kurulmuş 

olanlara göre inovatif 
olmaya daha yatkındır.

Kendi işinizi yaparken 
inovatif olmak, büyük şirket 

bünyesinde çalışırken 
inovatif olmaktan daha 

kolaydır.

Çalıştığım şirket inovatif 
olamayacak kadar büyük.

Büyük şirketlerde (1000+ 
çalışan) kişiler, bu ifade için 
35% katılıyorum ve 38% 
katılmıyorum cevaplarını 
vermiştir.

Liderlerimin/
Yöneticilerimin inovatif 

yaklaşımından ilham 
alıyorum

Liderlerim/Yöneticilerim 
inovasyon konusunda 

tavsiye ettiklerini 
uygulamaya çalışırlar

Katılımcıların yarıdan fazlası, genç 
işletmelerin, daha eski olanlara göre inovatif 
olma konusunda daha avantajlı olduğunu 
düşünmektedir.

Yapısal ve kültürel engeller
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Yapısal ve kültürel engeller

İnovasyon: 
Rota ve Çıktılar
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0 10 20 30 40%

37%

24%
İşletmelerin kamu kurumları

veya sivil toplum kuruluşlarıyla
işbirliği halinde çalışması

İşletmelerin üniversitelerle
ve diğer akademik birimlerle

işbirliği halinde çalışması
20%

19%İşletmelerin birbirleriyle
 rekabet halinde çalışması

İşletmelerin birbirleriyle
işbirliği halinde çalışması

Rekabeti en çok 
tercih edenler

Rusya(%23), ABD (%27), 
Hindistan (%29), 
Tayland (%34)

Rekabeti en az 
tercih edenler

26%

31%

22%

19%

Türkiye Diğer ülkeler

Fransa (%11), Güney 
Afrika (%11), Hollanda 
(%12), Güney Kore (%12)

Y Kuşağı’nın yalnızca %19’u, doğrudan rekabetin toplumsal 
sorunlara karşı inovatif çözümlerin bulunmasında en büyük 
katkıyı sağlayacağını düşünüyor. Ancak Türkiye’de yapılan 
araştırmada işletmelerin kamu kurumları veya STK’larla 
işbirliği yapmasının, inovatif çözümler için daha etkin olacağı 
ortaya çıkıyor.

İşletmeler toplumsal bir sorunu ele alacak olsa, 
aşağıdakilerden hangisinin en inovatif çözümler 
üretmesi beklenebilir?: İşletmelerin Sosyal İnovasyon 
Rotası
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Y Kuşağı, genel olarak sosyal inovasyondan kar etmenin kabul 
edilebilir olduğunu düşünüyor. Türkiye’de %7, diğer 16 ülke 
ortalamasında ise %2’lik kesim, topluma fayda sağlayabilecek 
bir inovatif fikirden kar etmenin uygun olmadığını düşünüyor.

0 %10 20 30 40 50

47%32%Kesinlikle
kabul edilebilir

48%
Bir dereceye

kadar
kabul edilebilir

3%

58%

3%Bilmiyorum

2%7%Kabul edilemez

Kar etmek kesinlikle 
kabul edilebilir 
(En yüksek skorlar)

Kar etmek kesinlikle
kabul edilebilir 
(En düşük skorlar)

 
 

Hindistan (65%), Çin (63%), 
Brezilya (57%),Rusya (54%), 
Almanya (54%), Güney 
Afrika (53%), Tayland (52%) 

Güney Kore (24%), Japonya 
and Türkiye (32%), 
Singapur (34%), Birleşik 
Krallık (39%), İspanya (41%) 

Türkiye Diğer ülkeler

Bir işletmenin toplum üzerinde pozitif etki 
yaratma potansiyeli olan inovatif fikrinden, 
ürün veya servisinden kar elde etmek istemesi 
kabul edilebilir mi?
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İnovatif organizasyonlar, çalışanları kendilerine çekme 
konusunda daha başarılılar. Türkiye’de inovasyonun bir şirketi 
‘tercih edilen’ yapmada önemli olduğunu düşünenlerin oranı 
%57 iken, bu oran diğer 16 ülke ortalamasına göre %66 olarak 
karşımıza çıkıyor. 

İnovasyon, bir şirketi tercih 
edilen işveren yapmada 
önemli bir unsur mudur? 

İnovasyon, bir şirketi tercih edilen işveren 
yapmada önemli bir unsur mudur? 

İnovasyonu, şirket tercihinde 
daha önemli gören ülkeler*

* % Katılıyorum%Kesinlikle Katılıyorum

İnovasyonu, şirket tercihinde
daha az önemli gören ülkeler

66%

57% 

Kesinlikle 
katılıyorum

Strongly

28%38%23%7%2%2%

20%37%26%11%6%1%
Türkiye

Diğer ülkeler

Hindistan (82%), Brezilya 
(81%), Çin (79%), Güney 
Afrika (78%), Malezya (78%), 
Tayland (77%), ABD(74%)

Japonya (45%), Hollanda 
(50%), İspanya (55%), Avus-
tralya (56%), Güney Kore ve
Türkiye (57%), Rusya (58%)

Bilmiyorum Kesinlikle
katılmıyorum Katılmıyorum Katılıyorum

Ne katılıyorum 
ne katılmıyorum
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Sonuç

Y Kuşağı İnovasyon Araştırması, bu kuşağın 
yöneticilerden ve çalıştıkları şirketlerden, iş 
dünyasından beklentilerini ortaya koyan çarpıcı 
sonuçlar ortaya koymaktadır. 

Dinamik, kendini geliştirmeye odaklı, çevreye duyarlı, 
başarılı olmak için yeniliklere açık olmak gerektiğine 
inanan Y Kuşağı’nın geleceğin profesyonelleri 
olacağı düşünüldüğünde, hali hazırda uygulanmakta 
olan yönetim şekillerinin bu kuşağın beklentileri 
doğrultusunda dönüşmesi gerektiği ortaya çıkıyor. 

Ülkemizde, özellikle inovasyon alanında Y Kuşağı’nın 
beklentilerinin karşılanması adına şirketlerin kat 
etmesi gereken uzun bir yol olduğu açık. Bu 
araştırmanın şirketler için bir yol haritası niteliğinde 
olacağına inanıyoruz. 

Y Kuşağı ve ardından gelen, çok daha büyük 
beklenti ve hedefler ile yetişmekte olan yeni 
nesiller için, atılması gereken adımların şimdiden 
belirlenmesi ve şirketlerde yönetsel dönüşümün 
adım adım gerçekleştirilmesi gereğinin özellikle 
önem kazandığı düşünülmektedir. 
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Ekler
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Örneklem Detayları (Türkiye)

Erkek
61%

Kadın
39%

Cinsiyet

14%

16%

11%

11%

11%

8%

7%

9%

8%

2%

1%

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

Doğum Yılı
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Üniversite / 
Yüksekokul

87%

%13

Eğitim Seviyesi

5%

7%

6%

2%

20%

12%

7%

5%

13%

7%

16%

1--9

10--24

25--49

50--99

100--249

250--499

500--749

750--999

1,000--1,999

2,000--4,999

5,000+

Çalışan Sayısı

2. Üniversite, 
Yüksek Lisans 
ya da Doktora

Örneklem Detayları (Türkiye)
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Örneklem Detayları (Türkiye)

27%

16%

12%

12%

11%

8%

6%

5%

3%

Kamu

Tüketim Sektörü

Üretim

Enerji, Doğal
Kaynaklar ve İnşaat

Sağlık Hizmetleri ve İlaç

Teknoloji, Medya veya 
Telekomünikasyon

Finansal Hizmetler
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