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Özet 
Araştırmanın amacı, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin yenilikçi 

uygulamalarının  belirlenmesi, yenilik uygulamalarına engel olan işletme içi ve işletme dışı 
faktörlerden en önemli olanların tesbit edilerek aralarındaki ilişki ve ilişkinin boyutunun 
ortaya konulmasıdır. Bu çalışmaya katılan işletmelerin yenilik uygulamalarına engel olan 
en belirgin işletme içi yenilik uygulaması engeli, işletmede yenilik için ayrılan fonların 
yetersiz olmasıdır.  Bu da bize göstermektedir ki araştırmaya katılan KOBİ’ler yenilik 
için yeterli fon ayırmamaktadırlar.  Araştırmaya katılan KOBİ’ler açısından en önemli 
işletme dışı yenilik engeli ise; devletin yenilik ile ilgili olan finansal hukuksal vb. tüm 
desteklerinde bürokrasinin yüksek olması engel teşkil etmektedir.  Bu çalışma, 
göstermektedir ki;  bürokratik işlemlerin kolaylaştırılması, finansal kolaylıklar 
sağlanması, KOBİ’lerin yenilik uygulamalarını arttıracaktır. Diğer taraftan, işletme içi 
yenilik engelleri ile işletme dışı yenilik engelleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki 
hesaplanmıştır. Bu sonuç, işletme içi yenilik engelleri ile işletme dışı yenilik 
engellerinin birbirini etkilediğini ya da tetiklediğini göstermektedir.  
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Abstract 
        The purpose of this study is, to determine the innovations of the SMEs’ innovative 
applications, to identify the internal and external factors which prevent businesses’ 
innovation practices in order to provide their relation and the importance of this 
relation. For the businesses in this study, the most significat internal innovation barrier 
to their innovation practices, is the meager funding for the innovation.  This shows us 
that the SMEs participating in research do not engage enough investment for 
innovation. For SMEs participating in the study, the most important external innovation 
barrier; is the high level of state bureaucracy regarding all financial, legal, etc. 
procedures for the innovation.  This study shows that easing bureaucratic procedures, 
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providing financial facilities, would increase the innovation applications. On the other 
hand , a significant relationship in apositive way was observed between internal 
innovation applications and external innovation barriers.  This result shows us internal 
innovation barriers and the external innovation barriers affect or trigger each other. 
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