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Öz
Her yönetimsel faaliyette olduğu gibi yenilik strateji-
sinin belirlenmesi ve uygulanmasında da liderlik kilit 
rol oynamaktadır.  Bu noktadan hareketle, bu çalış-
mada yenilik stratejilerinin belirlenmesi ve uygulan-
ması konusunda, çağdaş liderlik yaklaşımları olarak 
değerlendirilen karizmatik liderlik, işlemsel liderlik 
ve dönüşümcü liderlik tarzlarının etkisi ortaya konul-
maya çalışılmıştır. Araştırmanın evreni Ankara’daki 
dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinin sahipleri ve ge-
nel müdürlerinden oluşmaktadır. Araştırmada nicel 
araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmıştır. 
Tam sayım yoluna gidilerek evrenin tümüne ulaşılma-
ya çalışılmıştır. Veriler yenilik stratejilerine, liderlik 
tarzlarına ve demografik özelliklere ilişkin ifadelerden 
oluşan anket formları ile toplanmıştır. Araştırma sonu-
cunda, dönüşümcü liderliğin saldırgan ve fırsatçı yeni-
lik stratejisini, karizmatik liderlik tarzının savunmacı 
ve taklitçi yenilik stratejisini, işlemsel liderlik tarzının 
ise taklitçi ve geleneksel yenilik stratejisini etkilediği 
sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, araştırmada incelenen 
modern liderlik yaklaşımlarının bağımlı yenilik stra-
tejisine herhangi bir etkisinin olmadığıda araştırma 
sonucunda ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yenilik, Yenilik Stratejileri, 
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Abstract
The leadership plays a key role in determination and 
application  of the innovation strategy like in every 
management activity.  From this point, to examine the 

relationship between leadership styles and innovation 
strategy was purposed in determining innovation stra-
tegies in this study by revealing the effect of leadership 
styles studied in modern leadership theories. The ow-
ners and general managers of four-star and five-star  
hotels in Ankara constitute the population  of this rese-
arch. In this research, it is aimed to reach to the whole 
population by using full enumerication sample method. 
The data was collected by questionnaires that consisted 
of phrases regarding innovation strategies, leadership 
styles and demographical features. In the research,  the 
result that the offensive and oppurtunist innovation 
strategies of transformational leadership style, the de-
fensive and imitator innovation strategies of charisma-
tic leadershipstyle and transactional leadership style 
effect the traditional and imitator innovation strategies 
has be enreached. Additionally, that the modern lea-
dership approache sex amined in the studydon’thave an 
effect on the dependent innovation strategy has been 
reached within the research.

Keywords: Innovation, Innovation Strategies, 
Leadership, Leadership Styles, Four and Five Star 
Hotels, Ankara

Giriş
Değişimin hızlı bir şekilde devam etmesi ve küresel-
leşme eğilimlerinin etkisiyle rekabet yoğunlaşmış ve 
şiddeti artmıştır. Dünyada üretim emek yoğun süreç-
ten daha çok bilgiye dayalı ve yaratıcılığın ön plana 
çıktığı bir süreç haline gelmiştir. Yeniliğin işletmeler 
için artan yaşamsal önemi yöneticileri yenilik kavra-
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mının üzerinde çok daha fazla durmaya yöneltmiştir. 
Yenilikten istenilen sonucun alınması büyük oranda 
doğru bir yenilik stratejisinin belirlenip uygulanma-
sıyla ilişkilidir. Her yönetimsel faaliyette olduğu gibi 
yenilik stratejisinin belirlenmesi ve uygulanmasında 
da liderlik kilit rol oynamaktadır.  Yeniliğin yönetil-
mesi çabalarıyla birlikte işletmeler rekabet avantajı 
sağlayabilecekleri yenilik stratejilerini geliştirme eği-
limine girmişlerdir. Bu noktadan hareketle, Freeman 
ve Soete’nin (1974, s. 2) ifade ettiği gibi yeniliğe ba-
kışımızın olumlu ya da olumsuz olmasına göre fark 
göstermeksizin yeniliğin yok sayılamayacağı günü-
müz şartlarında yeniliğe liderlik perspektifinden 
bir bakış açısı sunan bu çalışma otel işletmelerinde 
liderlik tarzlarının yenilik stratejilerinin belirlenme-
sindeki rolünü konu almaktadır. Bu çalışmada yenilik 
stratejilerinin belirlenmesinde, çağdaş liderlik yakla-
şımları kapsamında incelenen liderlik tarzlarının et-
kisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Otel işletmelerinde yenilik konusuyla ilgili literatür 
incelendiğinde yapılan çalışmaların bir kısmı otel 
işletmelerindeki yenilik uygulamalarını (Durna ve 
Babür, 2011; Yıldız Kale ve Sahilli Birdir, 2012) bir 
kısmı otel işletmelerinde yeniliğin yönetim sürecini 
ele almıştır (Aygen, 2006;Emilian, 2006; Vatan, 2010). 
Çamlı (2010) ise yeniliğin müşteri sadakatine etkisi-
ni ölçen bir çalışma yapmıştır. Günday ve diğ. (2011) 
yenilik türlerinin firma performansına olan etkisini 
araştırmıştır. Akdoğan ve Kale (2010) ise örgüt içi 
faktörlerin işletme yenilik performansına etkisini 
belirlemeye yönelik çalışmasıyla yeniliği bağımlı bir 
değişken olarak ele almıştır.  Öğüt ve diğ.(2007) ve 
Örücü ve diğ. de (2011) yenilik stratejilerini KOBİ 
bazında incelemişlerdir. Yenilik ile liderlik konusunu 
birlikte ele alan çalışmalara bakıldığında Gümüşoğlu 
ve İlsev (2009) transformasyonel liderlik ile örgütsel 
yenilik arasında ki ilişki incelemiştir. Çetin (2009) 
ise tam serbesti tanıyan liderlik tarzının yöneticiler-
deki yenilik eğilimleri üzerindeki etkiyi irdelemiştir. 
Bu çalışma ise, yeniliği genel bir yönetim sürecinden 
ziyade bu sürecin aşamalarından biri olan yenilik 
stratejilerinin belirlenmesi odaklı olarak ele alarak 
yeniliği farklı bir boyuttan ele alması sebebiyle önem 
taşımaktadır. Bu çalışmada yenilik kavramı strateji 
odağında ele alınmakta ve bu süreçte liderin konumu 
tartışılmaktadır. Şüphesiz ki işletmeler stratejilerini 
oluştururken edindikleri çevresel bilgileri liderle-
rin süzgecinden geçirmektedirler, bu çalışmada bu 
stratejilerden yeniliğe odaklanan stratejiler üzerin-

de durulmaktadır. Bu kapsamda bu çalışma, liderlik 
tarzları ve yenilik stratejileri arasındaki ilişkiyi ortaya 
koyması açısından da ayrıca önem taşımaktadır.

Yenilik ve Yenilik Stratejileri
Yenilik Kavramı
Yenilik, Latince “in” ve “novo” veya “novus” ve  ‘’in-
novatus’’ kelimesinden türemiş olan İngilizce ‘’inno-
vation’’ kelimesinin dilimizde ki karşılığıdır. Türkçe 
literatürde yenilik; yenilikçilik, yenilenme ve son 
zamanlarda da Türk Dil Kurumu tarafından türe-
tilen ‘’yenileşim’’ kelimeleri kullanılmaktadır. Bazı 
akademisyenler  ‘’innovation’’ kelimesinin anlamını 
Türkçe karşılıklarının tam olarak veremediğini be-
lirterek ‘’inovasyon’’ veya ‘’innovasyon’’ kelimelerinin 
kullanılmasını önermektedirler (Elçi, 2006). Ancak 
ülkemizde bu alanda yapılan çalışmaların büyük bir 
bölümünde ‘’yenilik’’ kelimesinin kullanıldığı görül-
düğü için bu çalışmada bu kelimenin kullanılması 
tercih edilmiştir.

Yenilik kavramını ilk olarak bir ekonomist olan Jo-
seph Schumpeter 1911’de yazdığı ve 1934’te İngilizce-
ye çevrilen kitabında ‘’Kalkınmanın itici gücü’’ olarak 
tanımladı. Thompson (1965) işletmeye ve bağlı oldu-
ğu çevreye yeni olan bir değişimin benimsenmesi ola-
rak tanımladığı yeniliği bir değişim süreci olarak ele 
almaktadır. Yenilik yeni bir şey olabileceği gibi ürün 
veya süreçte yeni olarak algılanabilecek bir iyileştir-
mede olabilir diyerek Mohr (1969) yeniliği hem yeni 
bir şey meydana getirme hem de var olan bir şeyi iyi-
leştirme olmak üzere iki boyutunu ifade etmiştir. Da-
manpour (1991, s. 528) yeniliği içsel olarak üretilmiş 
veya dış kaynaklardan sağlanmış ve işletmede yeni al-
gılanabilecek bir araç, politika, program, süreç, ürün 
veya hizmetin benimsenmesi olarak tanımlamakta-
dır. Yenilik ülke bazında düşünüldüğünde ekonomik 
büyüme sağlama, işletme bazında düşünüldüğü ise 
işletmenin örgütsel etkinliğini, çalışma koşullarının 
iyileştirilmesini, iş çevresiyle mücadele edecek esnek-
liğin kazanılmasını sağlamak gibi birçok hayati işlevi 
görmektedir (Drucker, 2003).

Yenilik Stratejileri
Yenilik yaparak rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü 
elde etmek isteyen işletmeler farklı yenilik stratejileri 
uygulayabilir. Bu stratejilerin yalnızca birini uygula-
yabileceği gibi farklı faaliyet alanına göre farklı ye-
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nilik stratejileri de uygulayabilirler. İşletmeler gerek 
işletmenin içinde gerek ise faaliyetini sürdürdüğü 
çevrenin koşullarında gerçekleşen değişimlere paralel 
olarak uyguladıkları yenilik stratejisini değiştirebilir. 
Başka işletmeler tarafından uygulanan stratejileri iz-
leme yoluna gidebilir veya sektörde öncü olmayı sağ-
layacak bir yenilik stratejisi benimseyebilir. 

Değişimin gün geçtikçe hızlandığı bir ortamda ye-
nileşmeyen işletmelerin entropi sürecinin daha hızlı 
olacağı kaçınılmazdır. Yeni ürünlerle pazarın kay-
mağını toplayabilir veya süreçlerinde yenilik yaparak 
üretim maliyetlerini azaltabilirler. Yeni pazarlama 
yöntemleri geliştirerek hedef pazarla daha etkili ile-
tişim kurabilir. Yeniliğin sonuçlarının tüm belirsizli-
ğine rağmen yeniliğe ayak uydurmamanın sonuçları-
nın çoğunlukla ağır maliyetler doğurması nedeni ile 
işletmeler yenilik sürecine katılma durumundadırlar 
(Clercq ve diğ, 2008). Literatürde farklı sınıflandır-
malar olsa da Freeman ve Soete (1974)nin yaptığı 
altılı sınıflandırma genel olarak kabul görmektedir.  
Ancak çok kesin çizgilerle birbirinden ayırmanın 
mümkün olmadığı bu stratejilerin yazarlar tarafın-
dan “ açıkça tanımlanan mükemmel biçimler değil 
bir ihtimaller dizisi” olarak kabul edilmesi gerektiğini 
ifade edilmektedir. İşletmeler bir stratejiden diğerine 
geçiş yapabilmekte sektörlerin yapısına göre faaliyet-
lerini sürdürdükleri sektörlere göre izlediği strateji-
lerde değişebilmektedir.

Saldırgan Yenilik Stratejisi 
Genellikle pazar veya piyasa liderliğini elde etmek 
isteyen işletmeler tarafından izlenen bir stratejidir. 
Saldırgan yenilik stratejisi ya bilim teknoloji sistemi-
nin bir parçası ile özel bir bağ geliştirilmesine veya 
güçlü, bağımsız Ar-Ge yapısına ya da fırsatlardan 
daha çabuk yararlanma yeteneğine ve bunların bir-
leşimine dayanır (Freeman ve Soete, 1974, s. 308). 
Bu strateji, yeniliklerin ilk olarak gerçekleştirilerek 
pazarda ilk hareket etmenin üstünlüklerinden yarar-
lanmayı amaçlar. Saldırgan yenilik stratejisi, işletme-
lerin enerji ve kaynaklarının önemli bir bölümünü 
Ar-Ge faaliyetlerine tahsis etmeyi gerektirir. Ayrıca 
bu stratejiyi uygulamak için işletmelerin güçlü bir bi-
lişim alt yapısına sahip olması gerekmektedir (Güleş 
ve Bülbül, 2004, s. 176). Saldırgan yenilik stratejisi 
araştırmacılarında genel olarak hem fikir olduğu gibi 
pazar liderliğini amaçlayan ve yenilik kapasitesi yük-
sek işletmeler tarafından uygulanmaktadır. Ancak 
küçük ölçekli firmalarda küçük olmanın sağladığı es-

neklikleri sayesinde özellikle niş pazarlara yönelik fa-
aliyetlerinde saldırgan yenilik stratejisini izleyerek bu 
stratejinin avantajlarından faydalanmak isteyebilirler.

Savunmacı Yenilik Stratejisi
Saldırgan stratejinin uzun bir dönem izlenmesi işlet-
meler tarafından çok tercih edilmez. İlk olmanın ağır 
riskine katlanma niyetinde değildirler ve ilk yenilik-
çilerin hatalarından ve açtıkları pazardan yararlanma 
umudundadırlar. Daha başarılı saldırgan bir rakip 
tarafından yarış dışı bırakılan saldırgan strateji izle-
yen bir işletme, gönülsüzce savunmaya yönelik bir 
strateji izlemek zorunda kalabilir (Durna, 2002). Bu 
stratejiler özellikle tam rekabet piyasalarında izlenen 
stratejilerdir(Trott, 2002, s.  107). Tidd ve diğ. (2005, 
s. 121) hangi işletmenin lider hangi işletmenin takip-
çi olduğunu zaman zaman rollerini değiştirmeleri se-
bebiyle tespit etmenin zor olduğunu belirterek saldır-
gan ve savunmacı yenilik stratejilerinin birbirinden 
ayrılmasının çok güç olduğunu ileri sürmektedirler 
(Uzkurt, 2008, s. 174). Savunmacı stratejide Ar-Ge ol-
madığı anlamına gelmez. Savunmacı yenilik stratejisi 
en az saldırgan yenilik stratejisi kadar araştırma yo-
ğundur. Bu noktada en önemli fark yapılan yeniliğin 
niteliğinde ve zamanlamasındadır (Güleş ve Bülbül, 
2004). Mevcut pazarda rakiplerin yenilik yaptıkları 
an savunmacı yenilik stratejisini izlemeyi tercih eden 
işletmelerin yenilik yapma zamanları yapılan yenilik-
lere cevap verdikleri an olarak değerlendirilebilir. 

Taklitçi Yenilik Stratejisi 
Bu stratejiyi izleyen işletmeler düşük işgücü, mal-
zeme, enerji ve yatırım maliyetleri ile çalışırlar ve 
yüksek Ar-Ge maliyetlerine katlanamazlar. Bu iş-
letmelerin pazardaki başarı şansı, düşük maliyet ile 
çalışabilmelerine bağlıdır. Karşılaştıkları en önemli 
sorunlar pazardaki değişimlerle ilgili bilgi elde edil-
mesi, taklit edilecek yeniliğin seçimi ve know-how 
alınacak işletmelerin belirlenmesi ile ilgilidir (Öğüt 
ve diğ, 2007). Savunmacı yenilik stratejileri rakiple-
rin pazara sunduğu yeniliğin benzerini tıpatıp üretip 
pazara girmezler. Daha çok lider işletmenin yarattığı 
pazar olanaklarından ve yaptığı hatalardan yararlana-
rak teknik ve tasarım açısından daha ileri ve ayrı bir 
patente konu olabilecek bir ürün geliştirmeyi tercih 
ederler (Iraz, 2005, s. 110). Taklitçi işletmelerin lider 
işletmelerin pozisyonunu zayıflatabilmeleri, teknolo-
jik ilerleme hızının devam edip etmemesine bağlıdır. 
Erken yenilik yapan işletmeler taklitçi işletmelerin 
daha da önüne geçmek için iyileştirme faaliyetleri-
ni ve yeni kuşak teçhizatın akışını sürdürmelidirler 
(Freeman ve Soete, 1974, s. 319).
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Bağımlı Yenilik Stratejisi 
Bağımlı işletmeler genellikle ürün tasarımında ve 
Ar-Ge çalışmalarında hemen hemen hiçbir girişimi 
bulunmayan küçük ve sermaye yoğun işletmelerdir. 
Bağımlı işletmeler, bir bakıma büyük bir işletmenin bir 
bölümü veya bir atölyesi gibi düşünülebilir. Bu işlet-
meler zayıf pazarlık gücüne sahip olmalarına karşılık, 
düşük genel ve idari maliyetler, girişim yetenekleri, uz-
manlaşmış bilgi ve özel yöresel üstünlükler nedeniyle 
yeterli kâr sağlayabilirler (Barutçugil, 1981, s. 38–39). 
Mesleki yeteneklerin bilimsel çalışmalardan daha ön 
planda olduğu bir stratejidir. Yenilik üretimi temel ola-
rak pazarda bu yönde bir talebin olması ve rekabetin 
yeniliğe zorlaması gibi faktörlerdir. Teknolojik yenilik-
lerin yüksek olduğu ve teknoloji bağımlı endüstrilerde 
yaşamaları oldukça zordur (Sarıhan, 1998, s. 64). Bu 
işletmeler bağımlı oldukları işletmelerden ve müşteri-
lerden talep gelirse ürün ve hizmetlerinin niteliklerin-
de çeşitli yenilikler yaparlar. Bağımlı strateji, işletmeler 
için büyüme ya da küçülme stratejisi olarak rekabet 
avantajı sağlayabilecek şekilde kullanılabilecek bir stra-
tejidir (Ülgen ve Mirze, 2006, s. 297).

Geleneksel Yenilik Stratejisi
Geleneksel strateji izleyen işletme, pazarda herhangi 
bir değişiklik sistemi ve rekabet koşullarında bu yön-
de bir uyarıcı olmaması nedeniyle herhangi bir deği-
şiklik yapma gereğini duymaz. Ayrıca urun yeniliğine 
girişmek işin bilimsel ve teknik yetenekleri de yoktur. 
Ancak teknikten çok, moda anlamında bazı tasarım 
yenilikleri yapabilirler. Bağımlı işletme ile geleneksel 
stratejiyi izleyen işletme arasındaki en önemli fark 
ürünün niteliğinden kaynaklanmaktadır. Bağımlı 
işletmenin ürününde tasarım ve ürün spesifikasyon-
larının dışarıdan gelmesine bağlı olarak önemli de-
ğişimler ortaya çıkabilmektedir (Tekin ve Ömürbek, 
2004, s. 106 -107). Geleneksel stratejiyi kullanan işlet-
melerde yenilik zanaat becerilerine dayalıdır. Bilimsel 
girdileri ya hiç kullanmazlar veya çok az kullanırlar. 
Ürünlerin zanaat becerilerine dayalı olması bu işlet-
melere karşı talebi artıran en önemli faktördendir. 
Her ne kadar ileri sanayi ekonomilerinde de yaşaya-
bilecek güçte olsalar da birçok sanayi dalında dışsal 
teknolojik yeniliklerin karşısında dayanaksızdırlar 
(Freeman ve Soete, 1974, s. 324).

Fırsatları İzleme (Fırsatçı) Yenilik Stratejisi
Hızla değişen pazarda girişimcilerin yeni fırsatları 
belirleme olasılığı daima vardır. İşletme içi Ar-Ge 
veya karmaşık bir tasarım gerektirmeyen bu durum, 
pazarda önemli bir boşluk bulmayla ve hiç kimsenin 

aklına daha önce gelmemiş tüketici ihtiyaçlarını tat-
min etmeye yönelik ürün ve hizmetleri sağlayarak iş-
letmelerin başarı sağlaması mümkün olabilir (Durna, 
2002). Çoğu kez bir işletmenin diğer bir işletmeyle 
aynı yenilikle doğrudan rekabet etmesi çok güç ola-
bilmektedir. Bu stratejiyi uygulayan işletmeler, tıpkı 
bir askeri stratejide olduğu gibi rakiplerinin zayıf 
yönlerini ararlar (Zerenler ve diğ.,2008). Fırsatçı stra-
tejiler, pazarda herkes tarafından görülmeyen eksik-
lerin ve boşlukların izlenmesi ve daha önce kimsenin 
aklına gelmeyen ve talep yaratabilecek bir ihtiyacı 
karşılayacak ürün sunarak yenilik ortaya koyan bir 
strateji türüdür. Böylelikle araştırma faaliyetlerinin 
yüksek maliyetine katlanmadan da önemli yenilik-
ler ortaya çıkabilmekte ve daha düşük bir maliyet ile 
üretilen bu yeniliklerden önemli derecede karlar elde 
edilebilmektedir. 

Liderlik Kavramı ve Modern Liderlik 
Tarzları

Liderlik
Liderlik kavramının farklı yazarlar ve araştırmacılar-
ca, farklı bilim dallarında, değişik açılardan yapılan 
farklı tanımlamaları bulunmakla beraber, üstünde 
uzlaşmaya varılmış tek bir liderlik tanımı bulunma-
maktadır (Bakan 2009, s. 140).Liderlikle ilgili yapıl-
mış çalışmalar incelendiğinde araştırmacıların yap-
tığı tanımlamalarda liderlik, grup süreçlerinin odağı 
olarak görülmüştür. Bu açıdan lider grup faaliyetleri-
nin ve değişiminin merkezindedir ve grubun arzu ve 
iradesini temsil etmektedir. Liderlikle ilgili tanımla-
rın bir diğer bileşeni ise kişiliktir. Bu tanımlar lider-
liği kişinin sahip olduğu özel kişisel ve karakteristik 
özelliklerin birleşimi olarak ifade etmektedir. Diğer 
bir yaklaşım ise liderliği örgütte değişim meydana ge-
tirmek için sergiledikleri davranış ve eylemler olarak 
tanımlamaktadır. Liderlik, grup üyelerinin onlardan 
beklenenden daha fazlasını gerçekleştirmeye yönel-
ten bir dönüşüm süreci olarak da değerlendirilmiştir. 
Son alarak bazı akademisyenlerde liderliği yetenek 
perspektifiyle incelemiştir (Northouse, 2010). Sonuç 
olarak liderlik hakkında birçok birbirinden farklı ta-
nımın yapılmış olduğu görülmektedir. Bu tanımla-
maların üzerinde durduğu noktalardan hareketle li-
derliği, bir bireyin grup üyelerini etkilemesiyle ortak 
amaçların gerçekleştirilmesini başarma süreci olarak 
ifade edilebiliriz.



5sbd.anadolu.edu.tr

Cilt/Vol.: 13 - Sayı/No: 4 (1-14)                                                                                                                                            Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  

Modern Liderlik Tarzları
Yönetim alanında yapılan güncel çalışmalar liderlik 
tarzlarındaki geleneksel modellerin yeterli olmadığı 
sonucunu ortaya çıkarmış ve yeni liderlik teorileri ge-
liştirilmiştir. Bu yeni veya modern teoriler; daha önce 
üzerinde fazla durulmayan liderlik surecinin farklı 
yönlerini ele almıştır. Öne çıkan en önemli farklılık; 
lider ile izleyen arasındaki ilişkinin boyutu çalışmala-
rın ana temasını oluşturmuştur. Bu yaklaşımlar; gele-
neklere ve geçmişe daha bağımlı olan işlemci liderlik, 
geleceğe, yeniliğe ve değişime açık olan dönüşümcü 
liderlik ve iş görenlerini tamamen serbest bırakan ve 
sadece uzaktan izleyen tam serbestlik tanıyan veya 
karizmatik liderlik tarzıdır (Yukl 1998, s.  285). Mo-
dern liderlik yaklaşımı, liderliğin rastgele ortaya çık-
madığını savunmaktadır. Modern teorilere göre lider, 
vizyon sahibi olan, bu vizyonu diğerleri ile paylaşarak 
ortak bir vizyon haline dönüştüren, vizyonun gerçek-
leşmesi için plan yapan kişidir. Liderliğin olabilmesi 
için formal bir pozisyona sahip olunması gerekme-
mektedir. Herkes potansiyel bir liderdir (Grossman 
ve Veliga, 2005). Modern liderlik kavramını inceleyen 
çalışmalarda bu kavramında farklı sınıflandırmalarla 
ele alındığı ve hatta kavramdan kavram türetmeye 
varacak sınıflamaların olduğu görülmektedir. İşlem-
sel ve dönüşümcü liderlik olarak ele alındığı gibi bu 
ikisinin özelliği olan alt unsurlarında kendi başına 
birer liderlik tarzı olarak ele alındığı da görülmekte-
dir. Örneğin dönüşümcü liderliğin vizyoner olma ve 
ilham verme özellikleri vizyoner ve ilham veren lider 
olarak ayrıca ele alınmaktadır. Bu alanda yapılmış 
çalışmalardan yola çıkılarak bu çalışmada modern li-
derlik tarzları olarak aşağıda açıklanacak olan işlem-
sel liderlik, dönüşümcü liderlik ve karizmatik liderlik 
tarzları üzerinde durulmuştur.

İşlemsel (Transaksiyonel) Liderlik 
İşlemsel liderlerin öne çıkan özellikler şu şekilde sı-
ralanabilir; işlevsel liderler, çalışanların uygun ödül-
lendirilmesine ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayarak, 
üretkenliği artırmaya çalışırlar. Yönetsel faaliyetle-
ri çok iyidir. İşlerin düzgün ve verimli olmasından 
gurur duyarlar. Kişilerin performanslarını artırıcı 
plan, proje ve bütçeler üzerine yoğunlaşırlar. İşlem-
sel liderler otoritelerini astlarını ödüllendirerek kul-
lanırlar. İşlemsel liderler, şarta bağlı ödüllendirmeye, 
hem aktif hem de pasif yönetime ve tam serbestlik 
(laissez-faire) yönetim tarzına önem verirler (Bass ve 
Avolio, 1995). Genel olarak işlemsel liderler geçmiş-
teki olumlu ve yararlı faaliyetleri sürdürerek bunları 
daha sonra görev alacak çalışanlara bırakarak yararlı 

hizmetlerde bulunmaktadırlar. İşlemsel liderlerin en 
büyük özelliği geçmiş ile bugün arasında bağlantı 
kurarak başarıya ulaşmalarıdır. Bu liderlik anlayışı, 
durgun büyüme ve tasarruf politikası benimsemiş or-
ganizasyonlarda etkin bir şekilde kullanılmakta ve de 
etkili olmaktadır (Eren, 2004, s. 312-314).

Lider, örgütsel amaçları ve performans göstergelerini 
belirledikten sonra astın gösterdiği çabanın karşılığı 
olarak ona istediği desteği sağlamak, performans he-
deflerini gerçekleştirmede kimlerin sorumlu olduğu-
nu açıklamak, performans karşılığı olarak işgörenle-
rin bireysel beklentilerini karşılamak şeklinde koşullu 
ödül davranışlarını sergiler (Karip, 1998). Bu liderlik 
anlayışına sahip olanlar olağanüstü bir durum olma-
ması halinde harekete geçmemeyi veya sadece stan-
dartlar karşılanmadığında astlara müdahale etmeyi 
tercih eder (Sökmen, 2010, s. 140). Bunun nedeni 
ise karar alma konusunda zorlanmaları ve çoğu za-
man geciktirmeleridir. Kimi araştırmacılar bu boyutu 
serbest bırakıcı liderlik olarak da tanımlamaktadır; 
çünkü bu anlayıştaki liderler, çalışanlarını görevlerin 
yapılması konusunda tamamen serbest bırakmış du-
rumdadırlar (Sabuncuoğlu ve Tüz, 2005, s.  221).

Dönüşümcü (Transformasyonel) Liderlik
Dönüşümcü liderlik; etkin olarak değişimi başlatma, 
bu değişime rehberlik edecek ileri görüşlülüğü oluş-
turma ve değişim için duyulan ihtiyacı tanımlamada 
lidere olanak tanıyacak yeteneklerin bir kümesidir 
(Keçecioglu 2003, s.34). Dönüşümcü liderlik anlayı-
şına göre, lider izleyicilerin ihtiyaçlarını, değer yar-
gılarını değiştiren kişidir. Dönüşümcü lider organi-
zasyonları, değişim ve yenilenmeyi gerçekleştirerek 
üstün performansa ulaştıran kişidir. Buda liderin 
vizyon sahibi olması ve vizyonu izleyicilere kabul et-
tirmesi ile mümkündür (Peker ve Aytürk, 2000, s. 78).

Bu teoriye göre liderler, bu liderlik davranışını sergi-
leyerek astlarını, görevlerini en iyi şekilde yerine ge-
tirme konusunda ikna etmektedir. Astlar, lidere karşı 
hayranlık ve saygı duyar ve güvenirler. Onu kendileri 
için başarılı bir model olarak görüp taklit etme ona 
benzemeye çalışma eğilimine girerler (Sökmen, 2010, 
s. 147). Bunu sağlayabilmek için, lider astlarıyla or-
tak hareket etme, onların duygu, düşünce, ilgi ve is-
teklerini dikkate almaya özen gösterir. Astlara karşı 
onların birer arkadaşıymış gibi davranır, onlara tav-
siyelerde bulunur, destekler, yardım eder ve onları 
başarılı olmaya cesaretlendirir (Sabuncuoğlu ve Tüz, 
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2005, s. 229). Lider, astlarında entelektüel bir uyarım 
sağlayabilmek için,  örgütünün karşı karşıya olduğu 
fırsatları, tehditleri ve örgütün güçlü yanları ile za-
yıflıklarını astları ile paylaşır. Bu nedenle yöneticiler 
anlayışını, kavrayışını, hayalinde canlandırdıklarını 
ve kavramsallaştırmalarını astlarına iletebildiği oran-
da dönüşümcü lider rolünü oynayabilir (Bass, 2004, s. 
277). Buda liderin, izleyici grubunun her bir üyesiyle 
bireysel olarak ilgilenerek, onların bireysel ihtiyaçla-
rını, yeteneklerini ve isteklerini dikkatle değerlendir-
mesini ile mümkün olur. 

Karizmatik Liderlik 
Karizmatik liderlik birçok araştırmacı tarafından in-
celenmiştir. Bunların arasında en önemlileri; House ve 
diğ., (1993)’nin yaptıkları çalışmalar ve Conger ve Ka-
nungo (1987)’ nun atıf kuramıdır. Houseve diğ(1993), 
karizmatik liderlerin diğer insanlardan hangi yönleri 
ile farklılaştıklarını, nasıl davrandıklarını ve ortaya 
çıkmalarını kolaylaştıran koşulların neler olduğunu 
tespite yönelir. Yaptıkları çalışmalara göre, karizmatik 
liderler izleyicileri üzerinde derin ve müstesna etkilere 
sahiplerdir. İzleyicileri, liderin inançlarını “doğru” ola-
rak algılarlar, lideri sorgusuz sualsiz kabul ederler ve 
ona gönülden ve memnuniyetle itaat ederler (Kılınç, 
1997). Bass (1985: 31) ise karizmatik liderler, kendi-
lerine yönelik heyecanlı tepkileri canlandırarak izle-
yicilerinin tutum ve davranış değişimini teşvik ederler 
sonuca ulaşan çalışmalar yapmıştır. Ayni zamanda bir 
coşku ve macera duygusunu da harekete geçirirler. Ka-
rizmatik liderlerin izleyicilerinin gözünde olduğundan 
fazla görülmeleri, kendilerini astlarca benimsenecek 
yararlı hedefler haline getirir ve izleyicilerde bazı heye-
canların yaratılmasında katalizör görevi görür. Norm-
ların, astlar arasında paylaşılması karizmatik liderlerin 
ortaya çıkmasını ve bu liderlerin başarılı olmasını ko-
laylaştırır. Conger ve Kanungo’ da (1987) karizmatik 
liderlere çoğu zaman ortak olarak görülen, astları tara-
fından atfedilen şu davranışları sıralamaktadır; vizyon 
belirleme, üye ihtiyaçlarına duyarlılık gösterme, sıra 
dışı davranışlar sergileme, çevresel duyarlılık, kişisel 
risk üstlenmek, statükoyu sürdürmemek.

Yenilik Stratejilerinin Modern Liderlik 
Tarzları Açısından Değerlendirilmesi
Araştırmanın Amacı ve Önemi
İlgili literatür incelendiğinde yenilik stratejilerinin 
özellikle rekabet edilebilirlik ve buna yönelik atılacak 
adımlar açısından incelendiği görülmektedir. Gerek 
işletme dışı gerekse işletme içi faktörlerin belirlene-
cek stratejideki etkisi sistem yaklaşımı gereği bilinen 

bir gerçektir. Bu etkilere yönelik yapılmış çalışmalarda 
genel olarak yenilik kavramı üzerinde durulmuştur. 
Yenilik ile ilgili çalışmaların bir kısmı yeniliğin işletme 
performansına etkisini incelemiş, bir kısmı ise örgütsel 
faktörlerin yeniliğe etkisini incelemiştir; ancak yeni-
lik ile ilgili bu çalışmaların hepsinde yenilik bir bütün 
olarak ele alınmış ve yenilik sürecinin bir aşaması olan 
yenilik stratejisinin belirlenmesine özel olarak bir eği-
lim gösterilmemiştir. Bu araştırmanın temel amacı, 
modern liderlik yaklaşımları olarak ön plana çıkan 
liderlik tarzlarının izlenecek yenilik stratejisinin belir-
lenmesinde ve uygulanmak üzere tercih edilmesindeki 
rolünü irdelemektir. Ayrıca, otellerin üst düzey yöne-
ticilerinin sergiledikleri liderlik tarzlarını ve izlemek 
üzere tercih ettikleri yenilik stratejilerini belirlemek 
şeklinde alt amaçları da bulunmaktadır. Bu çalışma-
nın yenilik stratejilerine odaklanmış olması sebebiyle 
literatüre yapacağı katkı önem taşımaktadır. Ayrıca bir 
turizm destinasyonu olmasından daha çok başkent ol-
masıyla ön plana çıkan ve diğer destinasyonlarla reka-
bet etmekte güçlük çeken Ankara ilindeki otel işletme-
lerine liderlik tarzı ve izleyecekleri yenilik stratejilerine 
ilişkin önerilerde bulunuyor olması çalışmaya sektörel 
açıdan önem yüklemiştir. Çalışmayı önemli hale ge-
tiren bir diğer nokta ise, günümüzün yoğun rekabet 
koşullarında üstünlük elde etmek için çaba harcayan 
uygulayıcılar için getireceği önerilerdir.

Araştırmanın Yöntemi 
Araştırmanın evrenini Ankara’ da faaliyetlerini sür-
düren otuz sekiz 4 yıldızlı ve on dört 5 yıldızlı otel 
işletmelerinin genel müdürleri ve işletme sahipleri 
oluşturmaktadır. Evrenin sınırları dikkate alınarak 
tam sayım yöntemine gidilmiş ve evrenin tümüne 
ulaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmada gerekli olan ve-
riler anket tekniğiyle toplanmıştır. Araştırmada 52 
otele biri genel müdür ve biri işletme sahibi olmak 
üzere 104 adet anket formu dağıtılmıştır. Bu anket-
lerin 90 ı geri dönmüştür. Bu anketlerinde 19 tanesi 
veri setini bozacağı düşünülerek analizden çıkarıl-
mıştır. Sonuç olarak 71 adet anket analize tabi tutul-
muştur. Toplanan veriler SPSS 18 istatistik programı 
aracılığı ile analiz edilmiştir.

Araştırmada kullanılan anket yenilik stratejilerini, li-
derlik tarzlarını ve demografik özellikleri belirlemeye 
yönelik üç bölümden oluşmaktadır. Yenilik stratejile-
rini ölçmek için kullanılan ölçeğin ifadeleri araştırmacı 
tarafından literatür taranarak geliştirilmiştir. 30 ifade-
den oluşan ilk haliyle alanında uzman üç akademisyen 
tarafından ölçek incelenmiş ve ölçeğin amacına uygun 
olmadığı düşünülen üç soru ölçekten çıkarılmıştır. 
Daha sonra soruların anlaşılabilirliğini test etmek için 
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pilot bir uygulama yapılmıştır. Ayrıca pilot çalışmanın 
yapıldığı otellerdeki yöneticiler ile yüz yüze görüşü-
lerek ifadelerin anlaşılabilirliğine ilişkin görüşleri de 
alınmıştır. Bu görüşler doğrultusunda ifadelerde bir 
takım düzeltmeler yaptıktan sonra beşli likert ölçeği 
şeklinde bir anket formuna dönüştürülmüştür.  Araş-
tırmada yenilik stratejileri ile ilgili ölçek yeni geliştiril-
miş ve ilk kez uygulanıyor olmasından açıklayıcı faktör 
analizine tabi tutulup faktör yapısı belirlenmiştir.

Liderlik tarzlarını belirlemeye yönelik ölçekte ise ka-
rizmatik liderlik ile ilgili ifadeler Conger ve Kanun-
go’(1987) nun karizmatik liderlik ölçeğinden alınmış-
tır. İşlemsel liderlik ve dönüştürücü liderlik ile ilgili 
ifadeler ise Öztop’ un (2008) çalışmasından alınmıştır. 

Ölçek güvenirliğinin test edilmesinde Sekaran, 2003’ 
te bahsedilen cronbachalpha katsayısı kullanılmış-
tır. Genel olarak kabul edilen, alfa katsayısının 0,70 
ve üzerinde olmasıdır. Bununla birlikte, değişken 
sayısının az olduğu anketlerde düşük alfa katsayıları 

(0,6 – 0,69 Aralığı) kabul edilebilir. Yüksek alfa kat-
sayısı (0,90 dan yukarısı) maddelerin kendini tekrar 
ettiğini veya ankette gerekli olan maddelerden daha 
fazla madde olduğunu gösterir (Leech ve diğ., 2005, 
s.  67). Bu araştırmada kullanılan ölçeğin Cronbac-
halpha katsayısı 0,84 olarak bulunmuştur. Bu oran 
kabul edilir güven aralığı içinde yer almaktadır.

Araştırmanın Bulguları

Faktör Analizi
Araştırmada kullanılan ölçekte yer alan yenilik strate-
jilerine ait faktör analizi yapılmıştır. Her bir faktörde, 
faktör yükü 0,50’den daha düşük olan maddeler ve bir-
den fazla faktörde nitelik yükü 0,50 ve üstü olan ifade-
ler ölçekten çıkarılmıştır. Faktör analizinde öz değerleri 
(eigenvalue) 1 ve üstü olan bileşenler dikkate alınmıştır. 
Bu düzenlemelerden sonra 27 ifadeden oluşan yenilik 
stratejilerini belirlemeye yönelik ölçek 19 ifadeli altı fak-
törlü bir ölçek şeklinde son halini almıştır. Bu faktörler 
ve faktörlerin yükleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

F
a

k
tö

rler 

İfadeler Faktör 

Yükleri 

S
a
ld
ırg

a
n

 

Yenilik yapma nedenimiz pazar liderliğini elde etmektir ,859 

İçinde bulunduğumuz sektöre yön verici nitelikte yenilikler yaparız. ,848 

Pazar liderliğini korumak için yenilik yaparız ,767 

Yenilik yapmak için talep oluşmasını beklemek yerine yenilik yaparak talebi 
kendimiz oluştururuz 

,660 

G
elen

ek
sel 

Yenilikler yeni olma özelliğini kaybederek maliyeti düşmedikçe işletmemize 

getirmeyiz 

,885 

Yenilikler, zorunluluk haline gelmedikçe işletmemizde uygulamayı tercih 

etmeyiz 

,776 

Mevcut bir satış hacmimiz olduğu sürece yenilik yapmayı gereksiz buluyoruz. ,538 

S
a
v
u
n
m
a
cı 

Yenilik yapma kararımızı etkileyen en önemli faktör sektör liderlerinin yenilik 

yapmasıdır. 

,754 

Yenilik yaparken ilk olmanın riskini üstlenmek yerine rakiplerimizin hamlelerini 

beklemeyi tercih ederiz. 

,752 

Yenilik için yeterli yeteneklerimiz olmasına rağmen rakipler yapmadıkça yenilik 

yapmayız. 

,749 

Pazar payımızı küçültebilecek nitelikte olan yeniliklere bu yeniliklerden daha 
iyisini yaparak cevap veririz 

,709 

T
a
k

litçi 

Yenilik için gereken Ar-Ge faaliyetlerinin maliyetleri katlanılmayacak kadar 

yüksektir. 

,810 

Başarılı olma ihtimali olan yenilikler yerine başarılı olmuş yenilikleri 

uygulamayı tercih ederiz 

,751 

Yenilik üretmektense başkalarınca yapılan yeniliği işletmeye uyarlamak daha 
akıllıcadır. 

,571 

B
ağ
ım
lı 

Yenilik yapmak, işletmemizin yalnız başına verebileceği bir karar değildir. ,843 

Yapacağımız yenilikler bağlı olduğumuz kuruluşların yenilik politikalarıyla 
uygunluk göstermelidir. 

,691 

F
ırsa

tç

ı Rakipler tarafından görülmeyen ihtiyaçları karşılayacak yenilikler yaparız. ,582 

Rakiplerimizin zayıf olduğu alanlara yönelik yenilik yaparız. ,578 

Pazarda ki fark edilmeyen boşluklar bizim yenilik alanımızı oluşturmaktadır. ,497 

 

Tablo1. Yenilik Stratejilerine Ait Faktör Yükleri

Toplam Varyans : 71,68



8

Modern Liderlik Tarzlarının Yenilik Stratejilerine Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma

Araştırma Modeli ve Hipotezler 
Araştırma üç bağımsız değişkenin altı bağımlı de-
ğişkene etkisini açıklamaya yönelik geliştirilmiş bir 
model çerçevesinde yapılmıştır. Bağımsız değişkenler 
dönüşümcü liderlik, işlemsel liderlik ve karizmatik li-
derlik; bağımlı değişkenler ise saldırgan, savunmacı, 

taklitçi, bağımlı, fırsatçı ve geleneksel yenilik stratejile-
ridir. Yöneticilerin sahip oldukları liderlik tarzlarının 
izleyecekleri yenilik stratejisini etkileyeceği varsayımı 
modele temel oluşturmaktadır.  Araştırma aşağıdaki 
varsayımsal model çerçevesinde gerçekleştirilmiştir

Şekil 1. Araştırma Modeli ve Hipotezler

H1: Liderlik tarzları saldırgan yenilik stratejisini et-
kilemektedir.

H2: Liderlik tarzları savunmacı yenilik stratejisini 
etkilemektedir.

H3: Liderlik tarzları taklitçi yenilik stratejisini etki-
lemektedir.

H4: Liderlik tarzları geleneksel yenilik stratejisini 
etkilemektedir.

H5: Liderlik tarzları fırsatçı yenilik stratejisini etki-
lemektedir.

H6: Liderlik tarzları bağımlı yenilik stratejisini etki-
lemektedir.

Bulgular

Tablo 2. Yenilik Stratejilerine Ait Ortalamalar
Değişkenler Ortalama St. Sapma 

Saldırgan Strateji 3,60 0.889 

SavunmacıStrateji 3,73 0,761 

TaklitçiStrateji 3,64 0,888 

Fırsatçı Strateji 3,78 0,846 

Bağımlı Strateji 3,64 1,046 

Geleneksel Strateji 3,46 0,995 
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Yukarıdaki yenilik stratejilere ilişkin ifadelere bakıl-
dığında genel olarak her bir yenilik stratejiyle ilgili 
verilen yanıtların katılım yönünde olduğu görülmek-
tedir. Diğerlerine göre katılım ortalaması en yüksek 
olan ise savunmacı ve fırsatçı yenilik stratejisi bo-
yutlarının kapsamındaki ifadelerdir. Bir diğer dikkat 
çeken nokta ise az bir farklılık ile de olsa geleneksel 
yenilik stratejisine katılım derecesinin diğerlerine 
oranla daha az olmasıdır. Bu nokta da yenilik stra-
tejisinin olmamasına yakın bir anlam taşıyan gele-
neksel yenilik stratejisinin otel işletmeleri açısından 
da en az tercih edilen strateji olduğunu söyleyebiliriz. 
Literatürde de bu stratejinin daha çok el sanatları ve 
dekorasyon işletmeleri tarafından izlendiği ve dina-
mik bir sektör olan hizmet sektöründe rağbetin dü-
şük olduğu yöndeki görüş araştırmanın bu sonucunu 
desteklemektedir.

Yenilik stratejilerine ait genel ortalamalara bakıl-
dığında Araştırmaya katılan ve Ankara’ da faaliyet 
gösteren otel işletmelerinin tek bir strateji üzerinde 
odaklanıp diğerlerini bertaraf ettiği bir durum gö-
rülmemektedir. Değişimin hızlı olduğu hizmet sek-
töründeki müşterin beklentilerindeki bu değişimler, 
otel işletmelerini durumsallık yaklaşımı çerçevesinde 
hareket etmeye ve koşullara uygun strateji değişimle-
rini yapmaya yönlendirmiştir diyebiliriz.

     Tablo 3. Liderlik Tarzlarına Ait Ortalamalar ve Standart Sapmalar

Liderlik tarzlarıyla ilgili ortalamalara bakıldığında 
hemen hemen eşit bir dağılım görülmektedir. Ortala-
malar birbirine oldukça yakındır. Çok belirgin olmasa 
da işlemsel liderlik tarzına ilişkin ifadelere katılım ora-

nının daha düşük olduğu tabloda yer alan verilerden 
biridir. Dönüşümcü  liderlik tarzına ilişkin ifadelere 
katılımların ortalaması 3,43 iken karizmatik liderliğe 
ilişkin ifadelere katılımların ortalaması 3,45 tir.

Araştırmaya katılan otel yöneticilerinin ve sahipleri-
nin mevcudu koruyup geliştirme odaklı olan işlemsel 
liderlik tarzına olan eğilimlerinin; yeniliği, değişimi 
savunan dönüşümcü liderlik tarzına ve vizyon belir-
leyen, astları etkileyen, statükoyu ret eden karizmatik 
liderlik tarzına göre düşük olması otel işletmelerin-
deki hızlı değişim gerekliliğinden ve geleneksel tarz-
lara olan bağlılığın bu sektör açısından oluşturacağı 
risklerden kaynaklanmaktadır. Bu durumun farkında 
olan otel işletmecilerinin yenilik ve vizyon odaklı de-
ğişimleri sağlayan bir liderliği benimsemiş oldukla-
rını göstermektedir ki bu durum otel işletmeleri açı-
sından bir tercih olmaktan çok bir gereklilik olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Liderlik Tarzlarının Yenilik Stratejisine Etkisini 
Gösteren Regresyon Analizleri

Liderlik tarzları ile saldırgan yenilik stratejisi arasın-
da ki regresyona bakıldığında özellikle dönüşümcü 
ve karizmatik liderlerin saldırgan yenilik stratejisini 
izlemeye yönelik bir eğilim içinde oldukları görül-
mektedir. Bu sonuç istatistiksel olarak anlamlıdır 
(Sig: 0,10; 021). Ancak işlemsel liderliğin saldırgan 
yenilik stratejisine istatistiksel açıdan anlamlı olarak 
değerlendirilecek bir etkisi çıkmamıştır. Dönüşüm-
cü liderlik %34 lük, karizmatik liderlik ise %31lik bir 
oranla saldırgan yenilik stratejisini etkilemektedir 
(H1 kabul). Saldırgan strateji eski başarılara bağlı 
kalmadan sıra dışı davranarak köklü değişim ve dö-
nüşümler yaparak rekabet etmeyi gerektirdiğinden 
mevcudu koruma ve geliştirme odaklı işlemsel lider-
lik ile anlamlı bir ilişkisi çıkmamıştır. Bu açıdan araş-
tırmaya katılanların bu bilinçte olduğu ve doğru bir 
yaklaşım sergiledikleri söylenebilir.

Değişkenler Ortalama St. sapma 

Dönüşümcü Liderlik 3,43 0.429 

Karizmatik Liderlik 3,45 0,453 

İşlemsel Liderlik 3,32 0,689 

 

   B St. Sapma Beta t Sig. 

Bağımsız değişkenler -1,351 ,763  -1,770 ,081 

İşlemsel liderlik ,128 ,129 ,100 0,997 ,322 

Dönüşümcü liderlik ,098 ,041 ,340 2,664 ,010 

Karizmatik liderlik ,146 ,062 ,312 2,364 ,021 

 F: 14.430  df: 3  R² = ,395    p< 0,05 

Tablo 4. Liderlik Tarzlarının Saldırgan Yenilik Stratejisine Etkisi
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Liderlik tarzları ile savunmacı yenilik stratejisi ara-
sındaki regresyona bakıldığında ise sadece karizma-
tik liderliğin savunmacı yenilik stratejisini izleme 
yönünde bir eğilimi görülmekteyken diğer iki lider-
lik tarzının savunmacı yenilik stratejisini izlemesi 
yönünde anlamlı bir etkisi görülmemektedir. Kariz-
matik liderlik %33 lük bir oranla savunmacı yenilik 

stratejisini etkilemektedir(H2 kabul). Daha çok güç-
lü rakipler karşısında etkisiz kalmama adına tepkici 
yaklaşımları içeren bu stratejide liderin astlarını etki-
leme gücüne sahip olarak doğru savunmayı yapabil-
mesi gerekliğinin olması araştırmaya katılanlarda bu 
sonucun çıkmasına neden olmuştur.

   B Standart Sapma Beta t Sig. 

Bağımsız değişkenler -328 ,668  -,492 ,625 

İşlemsel liderlik ,180 ,115 ,162 1,565 ,123 

Dönüşümcü liderlik ,456 ,233 ,260 1,953 ,055 

Karizmatik liderlik ,547 ,227 ,331 2,410 ,019 

 F: 12,693 df: 3  R² = ,369    p< 0,05 

Tablo 5. Liderlik Tarzlarının Savunmacı Yenilik Stratejisine Etkisi

Tablo 6. Liderlik Tarzlarının Taklitçi Yenilik Stratejisine Etkisi
 B Standart Sapma Beta t Sig. 

Bağımsız değişkenler ,425 ,866  ,490 ,625 

İşlemsel liderlik ,444 ,146 ,345 3,043 ,003 

Dönüşümcü liderlik ,168 ,299 ,081 ,560 ,577 

Karizmatik liderlik ,337 ,293 ,172 1,150 ,254 

 F: 6,331 df: 3  R² = ,221    p< 0,05 

 

Yukarıda ki tabloda görüldüğü üzere işlemsel liderlik 
tarzının taklitçi yenilik stratejisini izleme yönünde is-
tatistiksel açıdan anlamlı (,003) bir etki söz konusuy-
ken dönüşümcü liderlik ile karizmatik liderlik açısın-
dan böyle bir etki yoktur. Beta değerine göre işlemsel 
liderlik taklitçi yenilik stratejisini %34 lük bir oran 

ile etkilemektedir (H3 kabul). İşlemsel liderliğin aşırı 
riskten ve maliyetten kaçınma odaklı tutumu taklitçi 
stratejiye doğru bir yönlendirmeyi beraberinde ge-
tirmiştir ve araştırmaya katılan otel işletmelerinden 
taklitçi yenilik stratejisini izleyenlerin liderlerinin iş-
lemsel liderler olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.

Tablo 7. Liderlik Tarzlarının Geleneksel Yenilik Stratejisine Etkisi
 B Standart Sapma Beta t Sig. 

Bağımsız değişkenler ,813 ,970  ,838 ,405 

İşlemsel liderlik ,612 ,162 ,427 3,741 ,000 

Dönüşümcü liderlik -,115 ,337 -,050 -,340 ,735 

Karizmatik liderlik ,289 ,330 ,133 ,877 ,384 

 F: 6,247 df: 3  R² = ,221    p< 0,05 
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İşlemsel liderliğin geleneksel yenilik stratejisinin iz-
lenmesi yönünde etkisi olduğuna ilişkin anlamlı bir 
sonuç çıkmıştır. Karizmatik liderlik ve dönüşümcü 
liderlik tarzının geleneksel yenilik stratejini şekillen-
dirdiği yönünde anlamlı bir etki söz konusu değildir. 
İşlemsel liderlik tarzının %43 lük bir oranla gelenek-

sel yenilik stratejisini etkilediği görülmektedir(H4 
kabul). Geleneksel yenilik stratejinde mevcudu koru-
yup geliştirme odaklı hareket edildiğinden bu analiz-
de işlemsel liderlik geleneksel yenilik stratejisini etki-
liyor şeklinde bir sonuç çıkmıştır.

 B Standart Sapma Beta t Sig. 

Bağımsız değişkenler -,077 ,825  -,094 ,926 

İşlemsel liderlik ,050 ,134 -,040 -369 ,713 

Dönüşümcü liderlik ,756 ,272 ,384 2,777 ,007 

Karizmatik liderlik ,410 ,271 ,215 1,511 ,136 

 F: 8,809 df: 3  R² = ,292    p< 0,05 

 

Tablo 8. Liderlik Tarzlarının Fırsatçı Yenilik Stratejisine Etkisi

Liderlik tarzları ile fırsatçı yenilik strateji arasında ki 
regresyon analizi sonucunda dönüşümcü liderlerin 
fırsatçı yenilik stratejisini izleme eğiliminde olduğu 
görülmüştür. Bu etki istatistiksel olarak anlamlıdır 
(sig: ,007) ve beta değeri ise, 0.384tür. Yani dönüşüm-
cü liderliğin fırsatçı yenilik stratejisine %38 lik bir et-
kisi vardır. Ancak diğer iki liderlik tarzı ile istatistik-
sel açıdan anlamlı böyle bir ilişki görülmemiştir(H5 

kabul). Sektördeki fırsatları görme ve onları fırsata 
çevirme odaklı hareket eden liderin yenilikçi ve dö-
nüştürücü olması gerekliliğinden hareket ile böyle 
bir sonuç çıkması beklenen bir durumdur. Araştır-
maya katılan işletmelerdeki yöneticilerin, fırsatçı 
stratejiyi izleme odaklı davrandıklarında dönüşüm-
cü bir lidere ihtiyaçları olacağı bilincine sahip olduk-
ları söylenebilir.

Tablo 9. Liderlik Tarzlarının Bağımlı Yenilik Stratejilerine Etkisi
 B Standart Sapma Beta t Sig. 

Bağımsız değişkenler -,411 1,1039  -,396 ,693 

İşlemsel liderlik ,319 ,178 ,207 1,786 ,079 

Dönüşümcü liderlik ,359 ,361 ,147 ,993 ,324 

Karizmatik liderlik ,507 ,352 ,221 1,441 ,154 

 F: 5,427 df: 3  R² = ,198    p< 0,05 

 

Liderlik tarzlarının bağımlı yenilik stratejisi üzerin-
deki etkisine bakıldığında, liderlik tarzlarından hiç-
birisiyle bağımlı yenilik stratejisi arasında anlamlı 
bir etki bulunmamaktadır(H6 red). Özellikle bağlı 
oldukları genel merkezin kararlarına uymak zorunda 
olan işletmelerin bağımsızlıkları belli ölçüde engel-
lendiğinden liderlik tarzlarının bu strateji üzerinde 
etkili olmayacağı düşüncesi araştırmaya katılanlarda 
böyle bir eğilimi ortaya çıkarmıştır. Özellikle zincir 
otellerin ağırlıkta olduğu Ankara ilinde bu sonuç 
araştırma açından oldukça doğaldır.

Sonuç ve Öneriler
Yenilik stratejileri, işletmelerin yenilik ile ilgili ka-
rarlarını ve yeniliğe karşı tutumlarını kapsamaktadır. 
Literatür incelemesi sonucu bu tutumların; saldır-
gan, savunmacı, taklitçi, fırsatçı, bağımlı ve gelenek-
sel olmak üzere altı grupta olduğu görülmüştür. Bu 
çalışmada liderlik tarzlarından sadece modern li-
derlik tarzları ele alınmıştır. Literatüre bakıldığında 
dönüşümcü liderliğin isminden de anlaşılacağı gibi 
dönüşüme ve yeniliğe dönük bir lider olduğu görül-
mektedir. İşlemsel liderlerin ise yeniliğe karşı olumlu
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olmayan bir tavır sergiledikleri; karizmatik liderlerin 
ise özellikle olumsuz şartlarda değişimi üstlendiği yö-
nünde literatürde ortak bir görüş bulunmaktadır.

Araştırmada hemen hemen tüm liderlik tarzları-
nın araştırmaya katılanlarda mevcut olduğu orta-
ya çıkmıştır. Bu durumdan araştırma evrenindeki 
yöneticilerde bütün liderlik tarzlarının bulunduğu 
şeklinde yorum yapılabilirse de aslında buna zıt ola-
rak yöneticilerde tam anlamıyla temerküz etmiş bir 
liderlik tarzının olmadığıda düşünülebilir.  Araştır-
mada yenilik stratejilerine ilişkin ifadelerin frekans 
analizi ve ortalamalarından araştırmaya konu olan 
otel işletmelerinde yenilik stratejilerinden hemen 
hepsinin uygulandığı sonucu ortaya çıkmıştır. Otel 
işletmeleri, çevresel değişimlere oldukça duyarlı bir 
sektör olan turizm sektöründe faaliyetlerini sür-
dürmektedirler ve bu sektör hızla değişen bir pazar 
yapısına sahiptir. Yaşanan bu değişimlere karşı işlet-
melerde ayak uydurmak için politikalarında ve işlet-
me stratejilerinde değişikliğe gidebildiği gibi yenilik 
stratejilerinde de değişikliğe gidebilmektedirler. Bu 
yüzden bir işletmenin farklı zamanlarda farklı yeni-
lik stratejilerini izlemesi sebebiyle araştırmaya ka-
tılanlar, bütün yenilik stratejilerine ilişkin ifadelere 
olumlu yanıt vermiş olabilirler. 

“Liderlik tarzları saldırgan yenilik stratejisini 
etkilemektedir.”şeklinde oluşturulan hipotezin sonu-
cuna göre; dönüşümcü liderlik-saldırgan strateji ve 
karizmatik liderlik-saldırgan strateji boyutunda bir 
etki söz konu iken işlemsel liderlik-saldırgan strate-
ji boyutunda böyle bir etki ortaya çıkmamıştır. Bu 
durum, dönüşümcü ve karizmatik liderlik tarzının 
yeniliğe ve dönüşüme istekli olmalarından yenilik 
konusunda daha saldırgan bir tutum izlemeleri ile 
açıklanabilir. İşlemsel liderlik tarzının mevcut yapıyı 
koruma yönündeki tutumlarına bağlı olarak saldır-
gan yenilik stratejisini izleme yönünde anlamlı bir 
etkisi çıkmamış olabilir. “Liderlik tarzları savunmacı 
yenilik stratejisini etkilemektedir.” şeklinde oluşturu-
lan hipotezin sonucuna göre ise; dönüşümcü lider-
lik-savunmacı strateji ve işlemsel liderlik-savunmacı 
strateji boyutunda bir etki varken karizmatik liderlik-
savunmacı strateji boyutunda bir etki ortaya çıkma-
mıştır. Literatürdeki karizmatik liderlik tarzının kaos 
ortamında ve daha çok zor şartlarda ortaya çıktığı ve 
statükoya karşı savunmacı tavır sergiledikleri yönün-
deki görüş ile de çıkan bu sonuç desteklenmektedir. 
Karizmatik liderler aslında her şey yolunda gittiği za-
manlarda duruma çok müdahale etmez ta ki sektör 

liderlerinin yaptıkları yenilikler işletmeyi zor duru-
ma soktuğunda karizmatik liderler savunmacı yenilik 
stratejisini izlerler.

“Liderlik tarzları taklitçi yenilik stratejisini 
etkilemektedir.”şeklinde oluşturulan hipotezin sonucu-
na göre dönüşümcü liderlik-taklitçi strateji ve karizma-
tik liderlik-taklitçi strateji boyutunda bir etki yokken, 
işlemsel liderlik-taklitçi strateji boyutunda anlamlı bir 
etki ortaya çıkmıştır. Bu durum daha çok statik yapıyı 
korumaya çalışan işlemsel liderliğin yenilik üretmek 
yerine üretilen yeniliği kopyalamak yönünde bir tutum 
sergilemesiyle açıklanabilir. “Liderlik tarzları geleneksel 
yenilik stratejisini etkilemektedir.” Şeklinde oluşturulan 
hipotezin sonucuna göre, dönüşümcü liderlik-gele-
neksel strateji ve karizmatik liderlik-geleneksel strateji 
boyutunda anlamlı bir etki ortaya çıkmazken, işlemsel 
liderlik-geleneksel strateji boyutunda anlamlı bir etki 
olduğu görülmüştür. Bu sonuç; işlemsel liderlik teori-
sinde yer alan statik yapıyı korumaya yönelik bir tutum 
içinde olmaları ve yeniliğe çok sıcak bakmadıkları şek-
lindeki görüş ile uyum göstermektedir.  Bunun nede-
ni, geleneksel yenilik stratejisi de statik yapıya uygun, 
daha çok moda olarak tanımlanacak yenilikler yapma 
eğilimi gösterir ki bu yeniliklerde statik yapıyı bozacak 
nitelikte değildir.

“Liderlik tarzları fırsatçı yenilik stratejisini etkilemek-
tedir.” şeklinde oluşturulan hipotezin sonucuna göre 
dönüşümcü liderlik-fırsatçı strateji boyutunda an-
lamlı bir etki bulunurken, karizmatik liderlik-fırsatçı 
strateji ve işlemsel liderlik-fırsatçı strateji arasında 
böyle bir etki ortaya çıkmamıştır. Bu sonuç, dönü-
şümcü liderlerin organizasyonlarda dönüşümü sağ-
layacak yenilikleri, uygun şartların olgunlaşmasını 
bekleyerek, rakiplerin zayıflıklarını tespit ettiklerinde 
veya pazarda bir boşluk yakaladıklarında gerçekleş-
tirdiği şeklinde yorumlanabilir.“Liderlik tarzları ba-
ğımlı yenilik stratejisini etkilemektedir.” şeklinde oluş-
turulan hipotezin sonucuna göre ise,  liderlik tarzları 
ile bağımlı yenilik stratejisi arasında anlamlı bir etki 
bulunamamıştır. Bu durum bağımlı yenilik strateji-
sinin, liderlerin tercih ve kararlarından daha çok or-
ganizasyonun yapısından veya bağımlı oldukları ku-
rumların kararlarından etkilenerek şekillenmesinden 
kaynaklanıyor olabilir.

Araştırma sonuçları özetlenecek olursa, gerek lider-
lik tarzları ve gerek ise yenilik stratejilerinin bütünü 
araştırma evreninde görülmektedir. Regresyon anali-
zi sonucunda ise dönüşümcü liderliğin saldırgan ve 
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fırsatçı yenilik stratejisini, karizmatik liderlik tarzının 
saldırgan ve savunmacı yenilik stratejisini, işlemsel 
liderliğin ise geleneksel ve taklitçi yenilik stratejisini 
etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Hizmet sektörünün emek yoğunluğu ve insan ser-
mayesinin müşteriler üzerindeki etkisinin varlığı dü-
şünüldüğünde hızla değişen pazarda bu değişimleri 
yakalamak adına doğru stratejinin belirlenmesinde 
liderin rolünün önemi açıktır. Bu çalışma ile ortaya 
çıkan sonuçlardan hareketle, bu sektörde faaliyet gös-
teren otel işletmelerine, şuan ki rekabet koşullarında 
geleneksel, taklitçi ve bağımlı stratejiye odaklanmak-
tansa savunmacı, saldırgan ve fırsatçı stratejilere ağır-
lık vermeleri gerektiği salık verilebilir. Pazar yapısının 
durgunluğu durumlarında ise tam tersi bir strateji ile 
daha çok savunmacı ve geleneksel stratejiye yönelik 
rekabet etmeleri önerilebilir. 

Liderin izleyeceği yenilik stratejisinde başarılı olabil-
mesi için işletmenin iş gören yapısına ve örgütsel kül-
türüne uygun bir strateji benimsemesi gerekmektedir. 
Ancak pazarın yapısı ve büyüme eğilimi gibi dış çevre 
faktörleri farklı bir strateji izlemeyi gerektiriyorsa li-
der kendi liderlik vasıflarını ortaya koyarak örgütte 
izlenecek stratejinin gerektirdiği koşullara uygun bir 
örgütsel zemini de oluşturmalıdır. Bu çalışma zaman 
ve maliyet kısıtı çerçevesinde Ankara’da faaliyet gös-
teren ve şehir oteli olarak nitelendirilebilecek işletme-
ler üzerinde yapılmıştır. İleride bu alanda araştırma 
yapacak kişilere bölgelerarası karşılaştırmalara imkan 
tanıyacak çalışmalar yapmaları önerilebilir. Turizmin 
ağırlıklı olduğu kıyı bölgelerinde faaliyet gösteren 
oteller üzerine yapılacak çalışmalar ile bu çalışmanın 
sonuçlarının kıyaslanabileceği çalışmaların yapılması 
önerilebilir. Bu çalışmalarda turist yapısına ve konak-
lama tercihine göre otellerin stratejilerinin farklılaşıp 
farklılaşmadığı belirlenebilir.
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