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Son yıllarda teknoloji yenilik 
(inovasyon), araştırma geliştirme (Ar-Ge), 
girişimcilik, bilgi, öğrenen organizasyon, 
kitle kaynağı (crowdsourcing), kitlesel 
fon (crowfunding),  bilgi yönetimi, 
yıkıcı yenilik, açık yenilik,  radikal 
yenilik, strateji, öngörü, gelecek bilimi 
gibi kavramları gündemde çokça yer 
almaktadır. Bu kavramlar nedir ve birbiri 
ile ne kadar ilişkilidir? Günümüzde 
şirketlerin, kurumların gündeminde ne 
kadar yer almaktadır?

TBD 31. Ulusal Bilişim Kurultay’ı dahil, pek çok platformda ekonomi ve teknoloji arasındaki bağlantıya 
vurgu yapılmakta, teknoloji ve yenilik, orta gelir tuzağından çıkışın yolu olarak gösterilmektedir. Peki,  
teknoloji ve yenilik türlerinin ekonomik büyümeye etkileri farklı mıdır? Ar-Ge ve yenilik performansı nasıl 
ölçülür, bu konuda ülkemizde yapılan çalışmalar nelerdir? Orta gelir tuzağından çıkış için hangi yenilik 
türleri daha etkilidir? Nasıl yenilikçi olunur?

Literatürde oldukça kapsamlı tanımlar olmakla birlikte kısa ve kolay akılda kalacak tanımlar aşağıda 
verilmeye çalışılmıştır [1].

Teknik: Yunanca”’technikos” kelimesinden gelir, “sanatla ilgili, hünerli, pratik” demektir. “Oloji’ ise, 
“bilgisi” veya “sistematik yaklaşım” demektir. Teknoloji, “hünerli ve pratiğin bilgisi” anlamına gelmektedir.

Bilimsel araştırma:

• Temel bilimsel araştırma: Fizik, biyoloji, kimya.. (temel fen bilimleri), sosyal bilimlerde yeni bilginin 
edinilmesidir (doğada var olanın anlaşılması).

• Uygulamalı bilimsel araştırma: Spesifik teknik problemlerin çözümüne odaklanır. 

Teknolojik yenilik, hem yeni bir teknolojinin bulunması, hem de onun pazara, ileri teknoloji yeni bir 
ürün, fonksiyon veya hizmet olarak tanıtılmasıdır.

Finlandiya eski Başbakanı Esko Aho’nun ifadesi ise, hepsini kısa bir tanımda buluşturmaktadır:

“Ar-Ge parayı bilgiye, yenilik (inovasyon) ise bilgiyi paraya çeviren etkinliktir.”

Teknoloji yönetimi ve stratejik yönetimin entegrasyonu 

Kurumlar, uzun vadede başarılı bir organizasyon olmak, rekabet avantajını sürdürebilmek için 
geleceklerini planlamaya, stratejiler geliştirmeye çalışırlar.  

Michael Porter, teknolojiyi rekabetin kurallarını belirleyen en önemli unsurlardan biri olarak 
tanımlamıştır. 

Dinamik ortamda rekabetçi olabilmek için, değer yaratma, ürün / hizmet, pazarla ilgili, ne, nasıl 
sorularına yanıt bulabilmek için, strateji ve teknoloji yönetim süreçleri, Şekil 1 Teknoloji Yönetim 
Çerçevesi’nde olduğu gibi entegre yönetilir [2]:

•	 Teknoloji yönetim süreci: Belirleme, seçme, tedarik, kullanım, koruma fonksiyonlarından oluşur 
(identification, selection, acquisition, exploitation, protection).

•	 İş süreçleri: Strateji, inovasyon, operasyon (strategy, innovation, operation)

•	 Süreçlerin entegrasyonu teknoloji 
itmeli ve pazar çekişli etkenlerle 
tamamlanır.

Şekil 1 . Teknoloji Yönetim Çerçevesi

Strateji ve teknolojinin entegrasyonunda en önemli etken, kurumun sistematik bir teknoloji öngörüsü 
yapabilme kapasitesidir. Teknoloji ve gelecek öngörüsü için Delphi metodu, teknoloji/endüstri S-eğrisi, 
eğilim ekstrapolasyonu, senaryo geliştirme gibi araçlardan yararlanılabilir.
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Yenilik süreci ve açık yenilik

Yenilik yönetim süreci kısaca, yenilikçi fikirlerin yaratılması, toplanması, değerlendirilmesi, tasarım, 
geliştirme ve üretimidir.

Yenilik yönetiminin etkinliği, çalışanları ve tüm paydaşları fikir üretmeye, girişimciliğe teşvik edecek 
bir ortam, kültür, süreç, altyapının kurulması; liderlikle sürekliliğinin sağlanması ile arttırılabilir. Bu süreç 
için klasik Ar-Ge bütçelerinin dışında fonlar ayrılabilir. Yeni fikir / projelerin, kurumun mevcut teknoloji, 
ürün ve süreçlerinden farklılığına, stratejik önemine bağlı olarak otonom organizasyonlarla yönetilir veya 
kurum dışında ayrı bir şirket (spin off) olarak yapılandırılır. 

Bu süreç, fikir portföyü yönetimi, öğrenme ve bilgi yönetim süreçlerini de tetikler. Öğrenen organizasyon 
alt yapısının oluşturulması, sahiplenilmesi gerekir.

Yenilikçi fikirlerin yalnızca bir veya birkaç gruptan, bölümden değil, organizasyon içindeki herkesin bu 
sürece dahil edilerek toplanması, yeni fikir portföyünü büyütecek ve daha dinamik ve etkin hale getirecektir. 
Şekil 2, sürece organizasyon dışında, müşterilerin, tedarikçilerin, teknoloji şirketlerinin, üniversitelerin, 
çeşitli platform ve araçlar aracılığıyla dahil edilmesi, yenilikçi fikir portföyünü güçlendirecek, teknoloji ve 
yeni ürün geliştirme süreçlerini hızlandırarak, çeşitlendirmeyi artıracaktır. Etkin bir ağ yönetimi ile süreç 
açık yeniliğe dönüşecektir [3]. 

Teknoloji ve yenilik yönetimi haberleşmeden 
savunmaya, elektronikten sağlığa, şirketlerden ülke 
yönetimlerine kadar bütün sektör ve organizasyonlar 
için geçerlidir.

Şekil 2. Açık Yenilik

Procter&Gamble “Bağlan ve Geliştir” (Connect + Develop) ile açık inovasyon uygulamaktadır. Boeing 
farklı iş birimlerini kapsayan, kurum çapında teknoloji yönetim sürecini yönetmek için “Global Enterprise 
Technology System”ini oluşturmuştur [4]. Fikir portföy yönetimi için I2I (Idea to Innovation) aracı 
kullanılmaktadır. [5]. Intel, 3M, Microsoft vb. pek çok şirket başarılı örnekler olarak sayılabilir.

Yenilik çeşitleri 

Yeniliğin endüstriyel evrimi

Ürün ve süreç yeniliği 

Teknolojinin ilk safhalarında ilerleme göreceli olarak zayıftır. Teknoloji daha iyi anlaşıldıkça ve pazara 
girdikçe teknolojinin gelişme oranı artar. Teknoloji olgunluk aşamasına yaklaştığında, performans fiziksel 
sınırlara dayanır. Bu aşamada performansta artış sağlamak için çok daha fazla zaman ve yatırım gerekir. 

Üründe yeniliğin yavaşlaması ve baskın tasarımın ortaya çıkması ile süreç yeniliği öne çıkar [6].

Yeniliğin komponent teknolojisi ve mimari teknolojiye etkisi

Artırımsal yenilik 

Mevcut baskın tasarımda gelişme ve iyileştirmeler yapılır. Başlangıçtaki büyük yenilikleri, sayısız 
küçük ürün ve sistem yenilikleri izler. Arttırımsal yenilikler gittikçe uzmanlaşan sistemleri oluşturur. 
Üretimde ölçek ekonomisi önemli hale gelir.

Radikal yenilik

Radikal yenilik, yeni bilim ve mühendislik esasları üzerine kurulur. Yeni pazar veya uygulamaları 
yaratır. Yeni bir baskın tasarım oluşturur.

Yenilik, önce artırımsal yenilik ve radikal yenilik olmak üzere tek boyutlu tanımlanmıştır. Bir uçta, 
özellikle standart ürün üretimi için tasarlanan ve giderek kalıplaşmış, verimli bir üretim yapmaya yönelik 
arttırımsal yenilikler. Diğer uçta ise, ürün karakteristiklerinde radikal değişim getiren yenilikler. Şekil 3 
Yenilik Tanımlama Çerçevesi’nde tanımlandığı gibi bu iki uç arasında 2 yenilik türü daha vardır, modüler 
yenilik ve mimari yenilik [7].

Modüler yenilik 

Üründe komponente ait teknolojinin temel tasarım 
konseptinde yapılan değişiklik. 

Mimari yenilik

Ürünün mimarisi değişir. Komponentler yeni bir mimari 
tasarım ile bir araya gelir. Komponentlere ait temel tasarım 
konsepti değişmez. Mimari yenilik, yeni ürün ve pazar yeniliği 
getirir. 

Şekil 3. Yenilik Tanımlama Çerçevesi

Yıkıcı yenilik 

Clay Christensen başlangıç şirketlerinin (start 
up) yerleşik şirketler karşısında başarılı olmalarını 
sağlayan yeniliklerini, yıkıcı yenilik (disruptive 
innovation) olarak tanımlamıştır [8].  Şekil 4’de Yıkıcı 
Yenilik Modeli, alt müşteri grubu ve yeni pazar yıkıcılığı 
olarak modellenmiştir. 

Şekil 4. Yıkıcı Yenilik Modelinin Üçüncü Boyutu
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Alt müşteri grubu yıkıcılığı (Low end disruption)

Başlangıç şirketleri, mevcut ürün/hizmetin yaptığı işi; daha basit, kullanımı ve erişimi daha kolay, düşük 
fiyata ürün/hizmetler geliştirerek; daha az özellik-daha düşük fiyat isteyen müşteri grubunu çekerler.

Yeni pazar yıkıcılığı (new market disruption)

Farklı performasta yeni bir ürün / hizmet ile yeni bir pazar yaratılmasıdır. Yeni bir teknoloji ve iş modeli 
yeniliği gerektirir.

Yıkıcı ürün, yeni pazar veya alt müşteri grubu yıkıcı yeniliği ile pazara girdikten sonra, üründe gelişme 
döngüsü başlar. Başlangıçta yeteri kadar iyi olmayan ürün zamanla üst müşteri grubunun taleplerini 
karşılar hale gelir ve yerleşik şirketlere rakip olur.

İş modeli yeniliği 

İş modeli yeniliği, iş modelinin müşteri ihtiyaçları perspektifiyle yeniden değerlendirilmesi; kaynaklar, 
süreçler ve kâr formülasyonunun yeni değer önermesi ile hizalanmasıdır [9]. 

Yenilik türlerinin ekonomiye, büyümeye etkisi 

Performansı arttıran yenilikler 

Ürünlerde artırımsal yeniliklerle, bir üst model veya yeni sürüm ürünler geliştirilir. Mevcut pazarın 
büyümesine etkisi vardır ancak yeni pazar yaratmaz. Otomotivden akıllı telefonlara, yeni modeller çıktığı 
zaman, üretim yeni modellerle devam eder, eski modellerin pazarı zamanla küçülür, bir süre sonra da 
üretimi durdurulur.

Verimlilik 

Süreç ve organizasyonlarda üretkenliği, verimliliği artıran yenilikler ile daha düşük maliyette, daha 
kısa sürede, daha kaliteli ürün ve hizmetler geliştirilerek kapital birikmesi sağlanır. Toyota’nın “Just in 
Time” modeli gibi. Bu örnekte süreç yeniliği üretim süresini kısaltıp, stok seviyesini düşürerek sermayeyi 
serbest bırakır. 

Alt müşteri grubu yıkıcılığı (low end disruption) verimlilik etkisi yaratır. 

Yeni pazar yaratmak 

Yeni pazar yıkıcılığı, yeni teknoloji, ürün ve pazar yaratır, dolayısı ile yeni iş alanları, istihdam ve 
ekonomik büyüme sağlar. Mainframe bilgisayarların ardından yeni pazar olarak, masa üstü bilgisayarlar, 
akıllı telefonlar bu alandaki örneklerden birkaçıdır. Yeni pazar yıkıcılığı sermaye ve iş gücü gibi kaynaklar 
gerektirir, dolayısı ile ekonomik büyümeye etkisi daha fazladır [10]. 

Yeni pazar yaratan yeniliğin 2 temel öğesi vardır. Birincisi, üretim kapasitesi artarken fiyatların 
düşmesini sağlayan teknoloji. İkincisi ise, iş modeli yeniliğidir. Yeni pazar yıkıcılığı, yenilikçi şirketlerin, 
daha önce kullanıcı olmayan, olamayan müşterilere erişmesini sağlar.

Teknoloji ve yenilik yönetiminden kim sorumludur ?

En çok yöneltilen sorulardan biri, teknoloji-yenilik yönetiminden kimin/kimlerin sorumlu olduğudur. 
Yönetim kurulu, genel müdür, Ar-Ge yöneticisi mi, kim sorumludur?

Teknoloji, ürün, süreç, iş modeli ile ilgili değişim kararları yalnızca Ar-Ge biriminin veya bir bölümün 
sorumluluğuna bırakılamayacak kadar kurumların geleceğinde, stratejilerinde etkilidir, belirleyicidir. 
Çünkü bilgiyi ve kararları yalnızca Ar-Ge bölümünün sahip olduğu kapasite (personel, süreç, altyapı, 
teknoloji,...) ile sınırlamak, organizasyon içinde ve dışındaki bilgiye erişememek rekabette başarısızlık 
olasılığını arttırır. Dolayısı ile teknoloji ve yenilik yönetimi, tamamen bir Ar-Ge yöneticine delege edilemez, 
üst düzey yönetimin yakın takibi, dahli gerekir. Bununla birlikte teknoloji ve yenilik yönetimi, yalnızca 
yöneticilerin kararı olup yukarıdan aşağı komutlarla inen reaktif bir süreç de değildir. Teknoloji ve yenilik 
yönetim süreci, kurum içindeki herkesin sorumluluğu olarak tasarlanmalıdır. Çalışanlar bu süreç içinde 
değer yaratan, kararları yönlendiren, hatta karar alıcı olarak yönlendirilmelidir. Fikir portföyü yönetimi, 
destekleyici (sustaining) yenilik  yanında, yıkıcı (disruptive) yeniliği de teşvik etmelidir. 

Nasıl yenilikçi olunur? 

Nasıl yenilikçi olunur? Genetik midir yoksa sonradan öğrenilebilir mi? Yenilikçi, yıkıcı fikirler nasıl 
yaratılır? Bu kişiler nasıl bulunur? İnsanlar farklı düşünmek, farklı hareket etmek için nasıl eğitilmelidir? 
Yenilikçileri farklı yapan nedir? 

Bu sorulara yanıt verebilecek ve yenilikçi liderleri diğerlerinden ayıran 5 yetkinlik (Şekil 5, discovery 
skills), yenilikçilerin DNA’sı olarak tanımlanmıştır [11]: 

Şekil 5. Yenilikçilerin DNA’sı

•	 Sorgulama (Questioning), 

•	 Gözlem (Observing) 

•	 Ağ Oluşturma (Networking) 

•	 Deneme (Experimenting)

•	 İlişkilendirme (Associating skill):Yukarıdaki dört davranışsal yetenek ile elde edilen bilginin 
sentezlenerek yeni bir fikre dönüştürülmesini sağlayacak bilişsel yetenektir. 

Keşif yetkinlikleri bilişsel yetkinlikler yanında ağırlıklı olarak sonradan öğrenilebilen yetkinliklerdir. 
Yenilikçi liderlerin, çalışanların davranış biçimine dönüşmüştür. Yenilikçi kurumlarda, yalnızca çalışanların 
değil, süreç ve kültürlerinin de DNA’sıdır.

Türkiye’de Ar-Ge, yenilik değerlendirme çalışmaları
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Türkiye’de araştırma ve deneysel geliştirme, yenilik ile ilgili istatistik çalışmaları TÜİK tarafından 
yapılmakta ve yayınlanmaktadır [12]. Performans göstergeleri OECD Frascati ve Oslo Kılavuzlarında 
yer alan tanımlara göre yapılmaktadır. Girdiler (Ar-Ge harcamaları, Ar-Ge yoğunluğu, Ar-Ge personeli), 
çıktılar (fikri haklar, yayınlanan bilimsel makaleler) bazında ölçülmektedir. İstatistik sonuçları, OECD ve 
Avrupa Birliği tarafından yayınlanan çeşitli raporlarda ülkeler bazında kıyaslamalı olarak verilmektedir.  

Ayrıca sanayide yenilik kültürünü yaymak ve performansı izlemek için İstanbul Sanayi Odası tarafından 
Şekil 6 “İnovasyon Ödülleri” verilmektedir [13]. Yukarıdaki analizlerden hareketle, değerlendirmeye Ar-
Ge, ürün portföy yönetimi süreci ve yenilik türleri ile ilgili kriterlerin eklenmesi faydalı olacaktır. 

ISO Inovasyon Ödülleri 

Değerlendirme Kriterleri

Şekil 6. ISO İnovasyon Ödülleri

Benzer bir çalışma olan “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi” sıralaması, TÜBİTAK tarafından 
üniversiteler arasında yapılmaktadır [14]. Değerlendirme Şekil 7’de verilen 5 boyut üzerinden 
yapılmaktadır. Ekonomik Katkı ve Ticarileşme boyutunda yer alan kriterlere, fikri haklardan elde edilen 
gelir de eklenmelidir. Alınan ve başvurulan fikri hakların (patent, 
faydalı model, vb.) sayısı bir öncül gösterge olmakla birlikte 
sağladığı gerçek ekonomik değerin de performans kriteri olarak 
izlenmesi gerekir.  

Şekil 7. Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi

Bunların dışında Dünya Ekonomik Forumu’nun hazırladığı 
‘Küresel Rekabet Raporu 2013-2014’ raporunda, Türkiye 148 ülke 
arasında 44 sıradadır [15]. Tablo 1 incelendiğinde, Türkiye’nin, 
değerlendirmenin “İnovasyon” ana bileşeninde yer alan “Şirketlerin 

Ar-Ge Harcamaları, Bilimsel Araştırma Kurumlarının Kalitesi ve Ar-Ge’de Üniversite-Sanayi İşbirliği” alt 
değişkenlerinde oldukça geride olduğu görülmektedir. 

Tablo 1- Ülkelerin Rekabet Gücü Endeksi Sıralaması

Sonuç

Mevcut ürün / pazarı destekleyen yenilikler (arttırımsal yenilik, süreç yeniliği) mevcut çekirdek 
yetkinlikler üzerinde geliştirilir. 

Ürün yeniliği (radikal yenilik, mimari yenilik), alt müşteri yıkıcılığı veya yeni Pazar yıkıcılığı ise, yeni 
çekirdek yetkinliklerin geliştirilmesini gerektirir. Teknoloji ve yenilik sürecinin başarılı olması için finansal, 
iş gücü, altyapı gibi kaynaklar yanında üst yönetimin desteği ve takibi gerekir. Ayrıca ilgili süreçlerin, 
faaliyetlerin performansı ölçülmeli ve izlenmelidir. Teknoloji ve inovasyonla ilgili anahtar performans 
göstergeleri, kurumların performans yönetim sistemlerinde yer almalıdır. Keşif yetkinlikleri,  kurumlarda 
çalışanların, süreç ve kültürlerinin  DNA’sına dönüştürülmelidir.

Sonuç olarak teknoloji ve yeniliğe dayalı ekonominin temelinde;

• Bilime dayalı eğitim,

• Yaratıcı düşünce, girişimci nesiller,

• Farklı düşüncelere açık ortam altyapısı ile,

• Bilgiye dayalı üretim vardır,

• Ekonomik büyüme, yalnızca şirketlerin değil ülkelerin vizyonu ve stratejileriyle yönlendirilir,

• Yatırımlar, kısa vadeli finansal hedefler yerine, yeni teknoloji ve pazar geliştirme hedeflerine göre 
belirlenmelidir.

Teknoloji ve yenilik yönetiminde nerede olduğunuzu değerlendirmeye, aşağıdaki soruları kendinize 

  Almanya ABD Çin Japonya G. Kore Türkiye 
Rekabet Gücü Sıralaması (148 Ülke) 4 5 29 9 25 44 
İnovasyon Kapasitesi  3 5 30 6 22 45 
Bilimsel Araştırma Kurumlarının Kalitesi  6 5 41 9 24 63 
Şirketlerin Ar-Ge Harcamaları  4 5 22 2 20 68 
Ar-Ge ‘de Üniversite& Sanayi İşbirliği  9 3 33 17 26 52 
İleri Teknoloji Ürünlerde Kamu Alımları  17 15 13 37 31 23 
Bilim İnsanı ve Mühendis Mevcudiyeti  17 6 44 4 33 53 
Faydalı Model, Patentler 6 12 36 4 9 41 
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sorarak başlayabilirsiniz [12]. Kurumunuzda, şirketinizde;

•	 Liderler, ürün, hizmet, süreç, iş modeli yenilikçi fikirler üretmede iyi bir geçmişe sahiptir

•	 Liderler, işe alma sürecinde yaratıcı ve yenilikçi yetkinliği ortaya çıkarmaya odaklanırlar.

•	 Yaratıcılık, yenilik yetkinliği, personel performans sisteminin önemli bir parçasıdır. 

•	 Farklı ürün, şirket veya endüstriyel alanlardan analoji yaparak çok farklı fikirler üretecek beyin 
fırtınaları yapılır.

•	 Çalışanlar statüko ve geleneksel iş yapış biçimlerini zorlayacak sorular sormaya teşvik edilir.

•	 Çalışanların müşteri, rakip, tedarikçilerin faaliyetlerini gözlemleme fırsatları verilerek yeni fikirler 
üretmesi desteklenir.

•	 Kurum dışından ürün ve süreçlerle ilgili yeni fikirler toplamak için ağ (network) yönetimi kurumsal bir 
sürece dönüştürülmüştür.

•	 Herkesten, ürün, hizmet ve süreçlerle hakkında yaratıcı fikirler önermesi beklenir.

•	 Risk alınması desteklenir.
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