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YABANCI PAZARLARA GİRMEK VE BÜYÜMEK İÇİN, 
TEKNOLOJİ TRANSFERİ AÇISINDAN KURUMSAL 

BİLGİ/KNOW-HOW’IN ÖNEMİ 

BAYRAKTAR, Berat Bir 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Bilgi kurumlar için önemli bir girdi ya da kaynak olarak görülmekle birlikte, 
günümüzde aynı zamanda ticari bir faktör olarak da yer almaktadır. Çeşitli 
sektörlerde hizmet veren firmalar, geçmişten günümüze edindikleri tecrübeleri 
ve bilgi birikimlerini, hizmet verdikleri alanlarda rakiplerine karşı “kalite, 
tecrübe, birikim” faklılıklarıyla ortaya koyarak pazarlama silahı olarak 
kullanmaktadırlar. Aslında tüm bu bilgi birikimi ve tecrübelerin tamamı 
“Know-How” konseptini oluşturmaktadır.  

Artık bilgiyi üreten ve kullanan toplumlar, bilimsel, siyasal, ekonomik ve 
sosyal anlamda güçlü olabilmektedirler ve sahip oldukları bilgi birikimlerini 
diğer toplumlara pazarlamaktadırlar. Bu sayede ülkeler arasında “teknoloji 
transferleri” ortaya çıkmaktadır. “Know-How” konsepti içindeki en önemli 
bileşenlerden biri de, teknoloji transferidir. Teknoloji transferi, gelişmiş ülkerin 
ürettikleri teknolojilerini az gelişmiş veya gelişmekte olan üçüncü dünya 
ülkelerine götürerek adapte etmeleridir. Bu, diğer bir anlamda teknoloji 
danışmanlığını da kapsamaktadır. Yeni üretilen ve sürekli geliştirilen 
teknolojiler neticesinde ülkelerin verimliliğinin arttığı ve hızla büyümeye 
başladığı gerçeği artık çok iyi bilinmektedir. Teknolojilerin üretilmesinde 
kullanılan teorik ve pratik teknikler ve makinalar işin büyük bir bölümünü 
oluşturur ve aslında işin elle tutulur en somut kısmıdır. Fakat arka planda “bilgi 
birikimi” yani “know-how” vardır.  

Birçok ülkedeki yabancı sermaye yatırımları, teknolojik bilgilerin, bilgi 
birikimlerinin ve yeni fikirlerin hızla yayılmasına ve “know-how”ın 
paylaşılmasına vesile olmuştur. Okullarda üretilen teorilerin de sanayi ve 
teknoloji alanında kullanılabilmesi, ülkeleri bilgi üreten ve “know-how” sahibi 
olan konuma taşıyabilir. Artık birçok firma kendisi için rekabetin ve bilgi 
gücünün kıyasıya olduğu pazarlarda lider olmak için yarışmaktadır. Yukarıda da 
anlatıldığı gibi kısaca günümüzde bilgi ve bilgi birikimi (know-how) “her şey” 
demek anlamı taşımaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Teknoloji transferi, know-how, teknolojik gelişme, 
büyüme ve gelişme, yabancı pazarlara girme, Ar-Ge faaliyetleri.  
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ABSTRACT 

Knowledge is very important for organizations both as one of the most 
important resources or input and as a commercial element. The organizations, 
serve in various sectors, use their own experiences and knowledge savings as 
marketing weapons against their rivals. Actually, all of these experiences and 
knowledge savings form “The Know-How Concept”.  

Today, only the societies which generate and use knowledge can be 
powerful in means of scientific, political, economic, social and these kind of 
societies can market their knowledge savings to other societies. In that way the 
technology transfers between countries take place. One of the most important 
components in the Know-How Concept is the technology transfer. Technology 
transfer is a process in which developed countries take their own technology to 
less developed or being developed thrid world countries and adapt them. In 
other words the process can be seen as tecnology consultancy. It is very obvious 
that because of new technologies efficiency of countries always increases and 
these countries always develop. The theoretical and practical technics and 
machinery is the most concrete part and forms the widest part of the process. 
But in background, actually “Knowledge Saving”, Know-how is the most 
important part.  

Foreign capital investments in most countries cause technological 
knowledge, knowledge savings and new ideas to widen and know-how to be 
shared. To be able to use the theories formed at schools can take countries to a 
knowledge forming and having know-how position. Nowadays most 
organizations race in order to be the leader in markets in which knowledge 
power is vey important. As being discussed above; today, knowledge and 
knowledge saving (know-how) means everything.  

Key Words: Technology transfer, know-how, technological development, 
growing and development, penetration to foreign market, R&D.  

GİRİŞ 

Bilgi çağının bir sonucu olarak, bilgi odaklı kurum olabilmenin yollarından 
biri de, kendi teknoljisini üretebilme ve bunu başka kurum ve ülkelere taransfer 
edebilme yeteneğine sahip olmaktır. Bu anlamda adım atan, girişimde bulanan 
kurumlar, rekabet avantajı sağlayacağı gibi, ellerinde bulunan üstünlüklerini, 
farklı ve yabancı pazarlara girme konusunda rahatlıkla kullanabilecekler ve 
sonuçta daha fazla pazar payı, daha fazla kâr ve daha büyük bir kurum 
olabileceklerdir.  

21. yüzyılın bilgi çağı olarak isimlendirilmesinin ardında yatan en önemli 
nedenlerinden biri de, bilgi ve teknoloji kullanımının, sadece kurumların 
operasyonlarnda değil, toplumsal bazda da yaygınlaştırılmasıdır. Bilgi toplumu 
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olabilmek için, Avrupa Birliği’nin çizdiği vizyon ve oluşturduğu strateji ve 
politikalar, Birliğe üye olmayan, dünyanın birçok ülkesi tarafından örnek 
alınmakta, birçok ülke bu anlamda adım atmaktadır. Örneğin, Lizbon Stratejisi, 
daha gelişmiş ve ekonomik refaha sahip bir Avrupa için bilgi teknolojilerinin 
kullanılmasının önemini vurgulamakta, Avrupa’da yenilikçi bir performans 
sergileyerek, bilgi ekonomisinin gereklerini yerine getirebilmek için, daha fazla 
bilgi ve teknolojiye yatırım yapılması vurgusunda bulunmuştur (http: //eurlex. 
europa. eu/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0118en01. doc).  

Bilgi, teknoloji, ülkeleri, kurumları öne çıkartan, rekabet üstünlüğü sağlayan 
ve başka pazarlara girmelerinde önemli bir araç olan değerlerdir. Bilgi ve 
teknolojisini, pazarlayabilen, transfer edebilen ülkeler, bugün ekonomik ve 
sosyal anlamda, dünyanın en gelişmiş ülkeleri konumundadırlar.  

Bu çalışmada, bir kurumun sahip olduğu bilgi ve tecrübenin oluşturduğu 
“know-how” kavramı üzerinde durularak, teknoloji transferi açısından     
“know-how”ın önemi ve kurumun büyümesi, gelişmesi ve yabancı pazarlara 
girebilmesine olan katkısı üzerinde durulacaktır.  

1. Teknolojik Gelişme 

İçinde yaşadığımız bilgi çağının, en önemli sembolü olarak öne çıkan bilgi 
ve teknoloji odaklı üretim ve hizmet anlayışı, gerek toplumlar, gerekse o 
toplumlarda faaliyet gösteren kurumlar için, vazgeçilemeyen bir girdi durumuna 
gelmiştir. Artık bilgiyi ve teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten ve 
pazarlayabilen kurumlar ve ülkeler ekonomik ve sosyal gelişimde yerlerini 
almaktadır.  

Sanayi toplumuyla başlayan teknolojinin üretimde kullnılması anlayışı, bilgi 
çağında artık doruk noktalara kadar çıkarak, yüksek teknolojili üretim anlayışını 
da öne çıkarmıştır.  

Dünyadaki değişim eğilimleri gözlemlendiğinde, ekonomik, siyasal, teknolojik, 
sosyal-kültürel, ekolojik ve demografik dönüşümlerin giderek artan bir şekilde önem 
kazandığı görülmektedir (http://www. canaktan. org/canaktan_personal/canaktan-
arastirmalari/degisim/aktan-yeni-dinamikler. pdf).  

Teknolojik gelişme, geçmişteki tanımıyla; var olan üretim yöntemleri ve 
ürünler üzerinde, yeni yöntemler, ürünler ve şekiller, yeni kullanım olanakları, 
yeni örgüt, yönetim ve pazarlama teknikleri getirme yoluyla, teknolojinin ileri 
gitmesidir (Dalgıç,1982:14). Günümüzde bu tanım içine dahil edebileceğimiz 
en önemli kavram rekabet olgusudur. Artık pazardaki yerini koruyabilmek, yeni 
pazarlara girebilmek ve en önemlisi rakiplerinin önüne geçebilmek için, 
kurumlar kullandıkları teknolojiyi araç olarak kullanmaktadırlar. Daha modern, 
az maliyet getirecek, ürün ve hizmet anlayışında toplam kaliteyi sağlayacak, 
müşteri memnuniyetini en üst seviyede gerçekleştirebilecek bilgi ve teknolojiyi 
girdi olarak kullanabilen kurumlar ayakta kalabilmekte, rakiplerinin önüne 
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geçebilmektedirler. Bu da mevcut kullanılan üretim, yönetim, pazarlama ve 
iletişim teknolojilerinde daha ileriye gitmeyi, gelişmeyi zorunlu kılmaktadır.  

Makro açıdan bakıldığında da, ülkelerin teknolojik olarak ilerlemeleri, 
araştırma geliştirme faaliyetlerine ayırdıkları kaynaklar, uluslararası bilimsel 
dergilerde yayınlar ve alınan patentlerin sayılarını ortaya koymaktadır. Artık 
ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, bu ölçütler göz önüne alınarak değerlendirmeye 
alınmaktadır.  

2. Teknolojik Gelişmenin Aşamaları 

Her değişim süreci gibi, teknolojik gelişim de, bir süreci beraberinde 
getirmekte, belli adımlar, yöntemler ve ilkeler doğrultusunda 
gerçekleştirilebilmektedir. Aksi taktirde, bir değişimden söz edilebilir ama, bu 
gelişmeyi sağlayacak, kalıcı ve yapıcı bir ilerleme olmayacaktır.  

Aslında teknolojik olarak bir kurumun kendisini daha ileri seviyelere 
taşıması, o kurumun en önemli hedeflerinden biri olmalıdır. Bu hedefe ulaşmak, 
kurumun, daha fazla büyümesini, Pazar payının artmasını, müşteri profilinin de 
değişmesini beraberinde getirir.  

Teknolojik gelişmenin var olabilmesi için;  

 bir ürün veya üretim yönteminin, buluş (invention),  

 yenilik(innovation) ve  

 yayılma (diffusion) aşamalarından geçmesi gerekiyor (http: //mimoza. 
marmara. edu. tr/~asoyak/ulser-kapitalizm(alkan). pdf).  

Bir kurum, üretmiş olduğu ürün ve hizmetlerde kullandığı yöntemleri 
değiştirecek, yeni yöntem ve modeller bulacaktır.  

Bulmuş olduğu bu yöntem ya da modelleri, herkesin kullanımına açabilecek 
platformları yaratabilecek, resmi kimlik kazandırabilecektir.  

Söz konusu bu buluşunu, daha geniş kitlelere ulaştırabilecek altyapıyı 
sağlayarak, transfer edebilecek duruma getirecektir.  

Kurumların, bütün bu aşamaları geçebilmesi için;  

 Bilgisayarlaşma 

 Hızlı haberleşme 

 Robotlaşma gibi dünyadaki son teknolojileri uyarlayabilmesi ve kurumsal 
politikaları ve uygulamaları, kurum içine yerleştirebilmesi gerekmektedir 
(http://www.canaktan.org/canaktan_personal/canaktan-arastirmalari/degisim/ 
aktan-yeni-dinamikler. pdf).  
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3. Teknoloji Transferi 

Teknoloji bilgisini yaratan Ar-Ge ve inovasyonun içerdiği karmaşık ve 
maliyeti yüksek bir “diğerlerinden öğrenme” prosesi, fikir ve tekniklerin bir 
yerde geliştirilip bulunduğu ve başka yerde uygulandığı bir proses veya devlet, 
firmalar, finansal kuruluşlar, araştırma, geliştirme ve eğitim kuruluşları, sivil 
toplum örgütleri vb. değişik paydaşlar arasında, bilgi, deneyim ve ekipman akışı 
gibi bir dizi etkileşim içeren geniş bir proses bütünü (Uyanık, 205: 10) olarak 
tanımlanabilen teknoloji transferi, hem bir kurumun, hem de bir ülkenin 
gelişmişlik düzeyini gösteren en önemli parametrelerden biridir. Nitekim 
teknoloji transferi kavramından söz edilirken, genellikle gelişmiş ülkeleden, az 
gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere olan transfer kasdedilir (Çam, 2005: 31).  

Teknoloji transferinin gerçekleşebilmesi için, o konuda gerçekten teknolojik 
bilgi ve birikim konusunda yeterliliğe sahip olan, bir kurum ya da ülkenin var 
olması gerekir. Zira belli bir alanda marka olmuş, üretim süreçlerinin sonucu 
istenilen verimli sonucu elde etmiş olduğu ispatlanmış, global ölçekte 
düşünebilen ve davranabilen kurumlar ve bu ülkelerin faaliyet gösterdiği ülkeler 
söz konusudur.  

3. 1. Süreç Olarak Teknoloji Transferi 

Daha önce de belirtildiği üzere, teknolojiyi başka ülkelere, kurumlara 
transfer edebilmek için, belli aşamaları tamamlamak gerekmektedir. Bu 
anlamda dört temel süreçten bahsedilir (Çam, 2005: 32).  

 Dünyadaki teknolojik gelişmelerin izlenmesi: Teknolojiyi transfer 
edecek bir kurum ya da ülke, öncelikle bu alanda, dünyada neler olduğunu, 
gelişmeleri izlemelidir. Bu anlamda, kendi zayıf ve güçlü yönlerini daha iyi 
teşhis etme şansını yakalmış olacak, pazardaki fırsatları daha iyi 
değerlendirebilecektir. Böylece, son eğilimlerin neler olduğunu anlayacak, 
kendisinin öne çıkabileceği alanları da belirlemiş olacaktır.  

 İhtiyaç duyulan teknolojinin edinimi: Bir kurumun ya da ülkenin üretim 
süreçlerinde kullanması gereken, maksimum kalitedeki üretimi gerçeklştirmeyi 
sağlayacak en uygun ve ihtiyacını karşılayabilecek teknolojiyi belirlemesi 
aşamasıdır. Bu durumda bu tarz bir teknolojiyi transfer edecek kurum, o 
teknolojinin uzmanı olarak, transferde avantaj sağlamış olacak, transferi 
yapacağı kurumun gerçekten ihtiyacını karşılayacağını düşündüğü teknolojiyi 
onlara sunmuş olacaktır.  

 Gereksinim duyulan teknolojilerin seçilmesi: Teknoloji transferi 
yapılacak ülkenin ya da kurumun, kendisni zayıf hissettiği ve ihtiyaç duyduğu 
teknolojilerin seçilmesi aşamasıdır. Bu aşamanın titizlikle aşılması gerekir zira, 
bazen çok yüksek, ileri düzeydeki teknolojileri transfer etme çabası sonucu, 
istenilen sonuç elde edilememektedir. Çünkü bu teknoloji, teknolojiyi ithal eden 
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ülkenin ya da kurumun ihtiyacını karşılayamamıştır. Ya bir numara küçük ya da 
bir numara büyük gelebilmektedir.  

 Seçilen teknolojinin ülkeye ithali: Teknoloji tarnsferi yapacak ülke ya da 
kurum, transferi gerçekleştireceği pazarın, ekonomik, hukuki, politik ve diğer 
koşullarını çok iyi irdelemek durumundadır. O ülkenin ithalat rejiminin tüm 
detayları hakkında bilgi toplaması gerekir. Karşılaşabileceği her türlü sorun ya 
da engeli önceden öngörmek ve belirlemek zorundadır. Bir başka deyişle, ithalat 
sürecini bütün aşamalarıyla etkin bir şekilde yönetebilmelidir.  

Bu aşamalardan sonra, gerek teknolojiyi kendi ülkesine ithal eden kurum, 
gerekse transferi gerçekleştiren, ihraç eden kurum, iki temel aşamayı da göz 
önüne almalıdır:  

 Teknolojilerin ulusal koşul ve teknolojilere uyarlanması: Gerek 
teknolojiyi transfer eden ülke ya da kurum ya da ithal eden ülke ya da kurum, o 
ülkenin koşullarını göz önüne alarak bu transferi geçekleştirmelidir. Örneğin 
serbest ticaret koşullarının neler olduğu, vergi politikası, patent politikaları gibi 
tüm detaylar hakkında bilgi toplanmalı ve eyleme geçilmelidir. İthalatı 
gerçekleştirecek kurum da, aynı şekilde, elde edeceği teknolojiyi, süreçlere nasıl 
uygulayacağını, faaliyet gösterdiği pazar ve ülkenin koşullarını göz ardı 
etmeksizin gerçekleştirmelidir.  

 Üretime geçilmesi, geliştirilmesi ve yayılması: Teknoloji transferi 
sonucunda, teknolojinin transfer edildiği kurum ya da ülke, bu teknolojiyi 
üretim süreçlerine aktarabilmelidir. Amaç daha kaliteli, verimli bir üretim süreci 
ise, bu anlamda elde edilen teknoloji, tüm süreçlerde maksimum kapasitesinde 
kullanılır hâle getirilmeli, üzerine belki farklı teknik ve yöntemler eklenmeli, 
geliştirilerek yaygınlaşması sağlanmalıdır.  

3. 2. Teknoloji Transfer Yöntemleri 

Teknoloji transferi yapılırken, transferin yapılacağı ülkenin koşullarına göre, 
farklı yöntemler kullanılmaktdır. Bu hem teknolojiyi transfer edecek kurumun 
kurumsal yapısı, politikaları açsından, hem de ithalatı gerçekleştirecek ülkedeki 
kurumun kendi iç dinamikleri açısından önemlidir. Genellikle teknoloji 
transferinde aşağıda yazılı olan yöntemler kullanılır (Çam, 2005: iii);  

 Doğrudan yabancı sermaye yatırımları 

 Lisans anlaşmaları 

 Yönetim sözleşmesi 

 Teknik yardım sözleşmesi 

 Anahtar teslim anlaşmalar 

 Teknik iş birliği 
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 Makine donanım alımları 

 Finansal kiralama(leasing) 

 Yabancı uzman çalıştırılması 

 Serbest bölgeler 

 Uluslararsı taşeronluk 

 Ar-Ge faaliyetleri 

 Diğer yöntemler 

Bir kurum ya da ülke, teknoloji transferini gerçekleştirirken, bu 
yöntemlerden hangisini/lerini uygulayacağına, kurumun yapısal özellikleri, 
transfer edilecek teknolojinin niteliği, kolay adapte edilebilirliği, ülkenin teşvik 
politikaları, ekonomik, mali ve finansal koşullar, hukuki yapı, mevzuatın 
elverişliliği gibi birçok bileşeni göz önüne alarak karar vermek durumundadır. 
Aksi taktirde, bu unsurlar, transfer sürecini engelleyebilir, transferin doğru 
zaman ve koşullarda gerçekleşmesine set vurabilir.  

3. 3. Teknoloji Transfer İlkeleri 

Teknoloji transferinin istenilen sonucu vermesi için, bir başka deyişle 
başarıyla sonuçlanması için, belli ilkelerin var olması gerekir. Bunlar (Roberts, 
1988: 37);  

 Kontrol: Teknoloji transferinin tüm aşamalarının kontrol edilmesi ve 
transferi gerçekleştirecek kurum ya da ülkenin oluşabilecek zarar ya da 
sorunları kontrol altında tutabilme ilkesidir.  

 Zamanlama: Global ölçekten hareketle, tüm ekonomik, politik, sosyal, 
kültürel ve de en önemlisi, rekabet koşullarını ve değişiklikleri düşünerek, 
transferi gerçekleştirmek için, doğru zamanı belirlemek 

 Feragat etme: Teknoloji transferini gerçekleştiren kurum ya da ülke, 
teknolojiyi kullanacak kurumun, o teknoloji üzerinde yapacağı değişiklikleri, 
ekleme ya da çıkarmaları kabullenmeli, bu anlamda kendi geliştirdiği orijin 
hâlinden, çok daha farklı bir şekle dönüşümünü saygıyla karşılayabilmelidir.  

 Kâr/Zarar etme: Teknoloji transferinin en temel hedeflerinden biri olan 
kâr elde etme, büyüme ve gelişme boyutları açısından değerlendirildiğinde, 
bazen, kurum istediği başarıyı elde edemeyebilir. Bir başka deyişle, hedefine 
ulaşamayabilir. Bazen maalesef beklentinin aksine, kurum, kar yerine zarar elde 
edebilecektir. Bu olasığın da var olabileceği her zaman göz önünde 
bulundurulmalıdır.  

Öte yandan, Haspeslagh ve Jemison, 1991 yılında yaptıkları bir çalışmada 
(Campodall’Orto, 1997: 295), teknoloji transferinin başarıyla sonuçlanması için, 
her iki tarafın da benimsemesi geren ilkeler olduğunu vurgulamışlardır. Bu 
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ilkeler aslında, bu transferin gerçekleşmesi için gerekli altyapıyı da 
oluşturmaktadır;  

 Transferi yapan ve ithal eden kurumların, karşılıklı olarak, birbirlerinin 
kurumsal yapı ve kültürünü çok iyi özümsemesi.  

 Teknolojiyi kullanacak nitelikli kişilerin varlığı ve transferi yapan kurumun 
personeli arasındaki etkileşim.  

 Transfer edebilme kapasitesinin var olması ve transferi kabul edebilecek ve 
uyarlayabilecek kurumsal yeteneğin var olması.  

 Transfer sürecini hızlandırabilecek sağduyunun her iki tarafca sağlanması.  

 Elde edilecek kazanımdan beklentinin elde edilebilmesi.  

3. 4. Teknoloji Transferinde Kurumsal Destek 

Kurumların sahip olduğu bilgi birikimi, tecrübe ve diğer kurumlara göre 
farkındalık yarattıkları yetenekleri, onların konumlarını gerek ulusal, gerekse 
uluslararası piyasalarda sağlamlaştırdığı gibi, lider konumuna getiren değerler 
olarak da ortaya çıkar. Nitekim birçok kurum sahip olduğu teknik bilgi ya da 
insan gücü sayesinde, birçok kuruma dışarıdan destek vermekte, hatta bunu 
ticarileştirerek, franchising sistemleri çerçevesine bile taşımaktadır.  

3. 4. 1. Danışmanlık Sistemi 

Günümüzde özellikle birçok kurumun, bazı faaliyet alanlarını 
dışkaynaklama yoluyla devreye soktuğu bilinen bir gerçektir. Örneğin, daha 
önce hiç girmediği bir pazara girmek isteyen bir kurum, o pazarla ilgili Pazar 
araştırmasını bir başka kuruma yaptırabilir. Ya da, daha önce üretimde 
kullanmadığı bir teknolojiyle ilgili detaylı bilgiyi, bu konuda bilgi ve tecrübeye 
sahip bir danışmanlık kurumundan elde edebilir. Özellikle danışmanlık 
hizmetleri kapsamında çoğu firma, bilgisini, tecrübesini, zaman zaman 
faaliyetlerini, zaman zaman da insan gücünü bu anlamda talepte bulunan diğer 
kurumlarla paylaşmaktadır. Teknoloji transferinde, hem bu teknolojiyi transfer 
edecek kurum, hem de transfer konularıında geçmiş tecrübelerden yararlanarak 
yol gösterecek kurum, danışmanlık hizmeti sunmuş olur.  

3. 4. 2. Devlet Desteği 

Teknoloji transferi, daha önce de sözü edildiği üzere, hem kurumların 
gelişmesinde, hem de makro boyutta, ülkelerin gelişmesinde önemli bir etkendir. 
Bunun en güzel örnekleri Uzak Doğu ülkelerinden Japonya, Güney Kore’dir. 
Devlet bu ülkelerde finans, koruma, teşvik politikalarıyla, yatırımların, gelecek 
vadeden sektörlere ulaşmasını sağlamıştır (Çam, 2005: 64). Bu hedefe yönelik 
olarak, birçok ülkede devletin kendisi gerek bilgi, gerekse finansal, ekipman, 
insan gücü anlamında destek vermektedir. Hatta bu tarz destekleri, ülkenin 
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ekonomi politikaları içine dahil ederek, devlet desteğini zorunlu hâle getiren 
ülkeler mevcuttur.  

Ayrıca, birçok ülkede, devletin araştırma, geliştirme, kapsamında faaliyet 
gösteren kurumları da, özel sektöre aynen bir danışmanlık firması gibi destek 
vermektedirler. Ülkemizde de, bunun en güzel örnekleri olarak, TÜBİTAK, 
TURDOK; Teknoloji Geliştirme Vakfı gibi kurumlar mevcuttur.  

3. 5. Teknoloji Transferini Özendiren ve Engelleyen Unsurlar 

21. yüzyılın önemli eğilimlerinden biri olarak göze çarpan teknoloji transferi, 
birçok kurum için, büyümek, yenileşme, yeni pazarlara girme açısından önemli 
bir araç olmasına rağmen, sürecin hızlı ve etkili bir şekilde işlemesi ve 
sonuçlanması açısından bazı önemli unsurlara dikkat etmekte fayda vardır. Eğer 
yeterli önlem alınmazsa ve süreç iyi yönetilemezse, teknoloji transferi istenilen 
sonucu vermeyecektir. Aslında kurumların yaptığı her türlü değişim, bir 
dirençle karşılaşmaktadır, teknoloiyi transfer etme kararı da, bir kurumun 
önemli değişim kararlarından biridir ve bu sürecin etkin bir şekilde yönetilmesi 
gerekir.  

Teknoloji transferini engelleyebilecek unsurları, kurum içi ve kurum dışı 
olmak üzere ikiye ayırmakta fayda vardır. Kurum içi faktörlerin başında (Dalgıç, 
1982: 106);  

 Kurum strateji ve politikalarının ağır ve doğru işlememesi.  

 Ar-Ge çalışmalarının yeterli olmaması.  

 Organizasyonel yapının elverişsizliği.  

 Yeterli finansal desteğin sağlanamaması.  

 Nitelikli, transfer konusuna hâkim personel olmaması sayılabilir.  

Bunların yanı sıra, yönetsel problemler de bazen bu tarz değişimlere engel 
teşkil edebilir. Örneğin aile yönetimiyle yönetilen kurumlarda, özellikle 
değişime direnç gösteren birinci kuşakla, ikinci ve üçüncü kuşak arasında görüş 
ayrılıklarının var olması, kurumsal karar verme mekanizmalarının ağır işlemesi, 
bazen, kurum dışında meydana gelen değişimlere hızlı ve zamanında cevap 
verilmesi gerekirken, aksi şekilde davranılması gibi örnekler verilebilir.  

Kurum dışı faktörler olarak da; transferi yapma konusunda, devlet desteğinin 
az olması ya da hiç olmaması. Örneğin teşvik politikaları, hukukî yapı ve vergi 
politikalarının, transfer sürecini zorlaması ya da transferin yapıldığı ülkenin 
koşullarının yine aynı şekilde prosedürel anlamda zorlayıcı olması ve sürecin 
etkinliğini engellemesi, piyasa koşullarının uygun olmaması, rakiplerin varlığı 
ve bu değişim kararını engelleme girişimlerinin olması vb. unsurları sayabiliriz.  
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4. Türkiye’de Teknoloji Transferi Politikaları ve Mevcut Durum 

Türkiyenin günümüzde de hâlen baz alınan ve henüz yinelenmeyen bilinen 
ilk bilim ve teknoloji politikası, 1993-2003 dönemine aittir (http: //www. 
inovasyon. org/html/AYK. TMMOBsem. Ocak96. htm) ve Türkiye’ nin 
teknoloji yeteneğini yükseltmek, çağın jenerik teknolojileri tabanında 
‘innovation’ yeteneğini kazanmak ve dünya teknolojisini yakalamak, 
Türkiye’de teknoloji geliştirmek gibi, makro planda, çok taraflı ve geniş 
kapsamlı düzenlemeleri gerektiren bir atılımı gerçekleştirmek anlamında farklı 
hedefleri içine almakla beraber, bugün gelinen nokta itibariyle bakıldığında, bu 
politikanın revize edilmeye ve global ölçekte gelişitirilmeye ihtiyacı olduğu 
söylenebilir.  

Türkye’de genel anlamda teknoloji politikaları konusunda bazı problemler 
olduğu göze çarpmaktadır. Maalesef bu konuda çalışma yapan kişi ve kuruluşlar, 
etkili bir politikanın var olmadığı ve var olan uygulamaların da yetersiz olduğu 
görüşündeler.  

Örneğin; TBV Genel Sekreteri Behçet Envarlı’ya göre (http: //bilgicagi. 
com/index. php?option=com_content&task=view&id=231&Itemid=455): bu 
konudaki en üst mercii olan, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun almış 
olduğu kararların gerek kamu, gerekse toplumun diğer kesimlerine 
yaygınlaştırılmasında neredeyse yirmi yılı aşkın bir süredir ciddi sorunlar 
yaşanmaktadır. Özellikle teknoloji tasarlama ve transfer etme kararı alan, 
uygulayan, sonuçları yansıtan ve denetleyen organlar arasında katılım ve 
sahiplenme düzeyinde büyük bir farklılık var. Toplumun farklı paydaşları da 
göz önüne alınarak ve onların da bu konuda hassasiyet göstermeleri zorunluluğu 
getirilerek, politika üretilmelidir.  

Ülkemizde mevcut politika ve gelişmeler açısından bir değerlendirme yapıldığında; 
özellikle çalışmamızın konusu olan, teknoloji transferi açısından alınan kararlar ve 
geleceğe yönelik hedef ve faaliyetlerin var olması, olumlu adımlar atıldığının bir 
göstergesidir. Zira, BTYK’nın 2006/201 no’lu kararı gereğince TÜBİTAK 
koordinasyonunda hazırlanan, 2008-2010 dönemine ait Yenilik Strateji’ne göre (http: 
//www. tubitak. gov. tr/tubitak_content_files/BTYPD/btyk/15/15btyk_karar. pdf), bir 
eylem planı ortaya konulmuştur. Buna göre;  

Amaç: Ülkedeki bilim ve teknoloji kapasitesini en etkin şekilde kullanmak.  

Stratejiler 

 Genel bilim ve teknoloji yapısını desteklemek.  

 Bilim ve araştırma alanında çalışan bilim insanı sayısını, yetkinligini ve 
yeteneklerini artırmak.  

 Yerel ve uluslararası araştırmacılar ve araştırma kuruluşları ile etkin ilişki 
ve işbirligi oluşturmak.  
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 Bilim ve araştırmanın ekonomik kalkınma ve yaşam kalitesine katkı 
yapacak şekilde bilgi transferi için destekler tasarlamak ve kapasite oluşturmak.  

Eylemler 

 Özel sektörün mevcut Ar-Ge ve yenilik performansının analiz edilmesi.  

 Bilim alanı ve sanayi arasındaki ortak Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi.  

 Bilim ve araştırma altyapısının desteklenmesi.  

 Temel bilimler ve teknoloji araştırmalarının desteklenmesi.  

 Bilim ve araştırmayı destekleyen kurumların yenilikçiliğin 
desteklenmesine öncelik vermesinin sağlanması.  

 Akademik ve sanayi destek programlarının yenilikçiliği içerecek şekilde 
çeşitlendirilmesi.  

 Bilim ve araştırma kuruluşlarının faaliyet ve sonuçlarının yayılımının 
teşvik edilmesi.  

 Araştırma merkezlerinin firmalar ile olan yenilik ilişkilerinin 
güçlendirilmesi.  

 Akademik araştırmacıların sanayi ile olan ilişkilerinin analizi.  

 Araştırma merkezlerinin dünya çapında yetenek ve başarı sahibi 
araştırmacıları istihdamı için teşvikler sağlanması.  

 İşgücünün geleceğin iş sahaları için uygun yeteneklerle donatılması için 
eğitim programlarının oluşturulması.  

 Araştırmaların ticarileştirilmesi için uygun destek programları 
geliştirilmesi yolunda kararlar alınmıştır.  

5. Teknoloji Transferinde Yeni Eğilimler 

Avrupa Birliği ve Amerika gibi gelişmiş ülkelerin, gelişmişlik düzeylerine 
önemli bir katkısı olduğu inkar edilemeyen teknolojik gelişme ve teknoloji 
transfer faaliyetleri kapsamında, fikri ve sınai mülkiyet haklarının evrensel 
olarak korunması gibi bazı temel unsurların, devlet politikaları kapsamına dâhil 
edilmiş olduğu görülmektedir. Özellikle, teknoloji boyutu, ticari anlamda fikrî 
mülkiyet haklarına yönelik oluşturulan platformlar ve ilgili anlaşma ve yasalarla, 
desteklenerek, gündeme konulmuştur. 14 Haziran 1967’de kurulan Dünya Fikri 
Mülkiyet Örgütü, özellikle endüstriyel buluşlar, ticari markalari hizmet 
markaları, ticari unvan ve isimler, haksız rekabete karşı korunma gibi konularda 
kararlar almış ve devamında, Ticaretle Bağlantılı Fikrî Mülkiyet Hakları 
Anlaşması (TRIPS) imzalanmıştır (Çam, 2005: 72-74). Bu anlamda Türkiye’de 
de, ulusal yasaların, TRIPS yasasıyla uyumlu hâle getirilmesine yönelik 
girişimler vardır. Örneğin; 1995 Haziranında yürürlüğe giren patent, ticari 
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marka, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretlerle ilgili fikri ve sınai haklar yasası, 
uyumlaştırma açısından olumlu bir adımdır (a.g.e.: 79).  

21. yüzyılın üretim ve piyasa koşullarıyla ilgili değişim süreçlerine 
bakıldığında, özellikle öne çıkan yeniliklerden bazılarını aşağıdaki gibi 
sıralayabiliriz (http://paribus.tr.googlepages.com/akyuz. doc);  

 Yüksek Teknoloji ve Bilgisayarlar.  

 Karmaşık Ürün Yapıları.  

 Üretim Sistemlerindeki Değişim.  

 Ürün Geliştirme Sürecindeki Temel Yaklaşımlar.  

 Üretimde Bilgi ve Teknoloji Kullanımının Artması.  

 Yetişmiş İnsan Gücüne Olan İhtiyacın Artması.  

 Finans Piyasalarının Globalleşmesi.  

 Global Finansal Yönetim Anlayışının Ortaya Çıkması.  

 Yeni Finansal Tekniklerin Ortaya Çıkması.  

Tüm bu gelişmler, doğal olarak, teknoloji transfer süreçlerini etkilemekte, 
teknolojiyi üretme, yaygınlaştırma ve daha sonra da uluslararası platformlara 
taşıma, transfer etme idealini öne çıkarmaktadır. Zira, bu değişimlere ayak 
uydurmak, bu değişimleri kurumun yakalayabileceği fırsatlar hâline 
dönüştürmek, bir kurum için, büyümek, farklı pazarlara girebilmek için 
öncelikli hedeflerden biridir.  

6. Know-how (Bilgi Birikimi) Kavramı 

Bilinen bir işin hayata nasıl geçirilebileceği bilgisidir (Tiwana, 2003: 94). 
Bir başka deyişle, bir kurumun sahip olduğu teknik bilgi ve tecrübeyi ifade eder.  

Modern yönetim anlayışı, artık kurumların sahip olduğu temel kaynakları ve 
süreçlerde kullandıkları girdileri ortaya koyarken, bilgiyi en önemli unsur olarak 
öne çıkarmaktadırlar. Zira bir kurumun sahip olduğu finansal kaynaklar, insan 
kaynağı, makine ve araç-gereçlerden farklı olarak, bilgi, o kurumu öne 
geçirecek, hatta, bu saydığımız tüm kaynakları elde etmeye yarayacak önemli 
bir araçtır. Burada bilgi derken aslında, kurumun sahip olduğu, idari, teknik, 
üretim, yönetim gibi kurum içinde üretilmiş ve kurum süreçlerinde kullanılan 
her türlü bilgi kasdedilmektedir. Öte yandan, bizim daha çok üzerinde durmak 
istediğimiz teknik bilgi ve birikimi ifade eden, “know how” kavramı, 
Barutçugil’in (Barutçugil, 2002: 64) tanımlamasıyla, bir kurumun yapısal 
kapitalleri arasında yer alan sistem ve süreçlerle ilgili bilgidir.  

Eğer bir kurum, sahip olduğu değerleri, onu öne çıkartacak, farkındalık 
yaratabilecek şekillere dönüştürebilirse o kurum, büyür, gelişir ve pazarın lideri 
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konumuna geçer. İleri teknolojili ürün ve hizmet üreten, diğer rakiplerinden 
farklı olarak, farklı ve stratejik yeteneklere sahip insan gücünün var olduğu bir 
kurum, bu üstünlüklerini, farklı pazarlara girme ve transfer etme yolunda 
kullanabilir. Zira bu üstünlükler, o kurumun geçmişten gelen, sahip olduğu tüm 
bilgiyi içeren unsurlar olup, doğru yönetilir ve doğru zamanlama sağlanırsa, 
hem kurumun, hem de kurumun faaliyet gösterdiği sektör ve ülkenin gelişmişlik 
düzeyine katkı sağlar. Bunun en güzel örneklerinden biri Japonya’dır. Özellikle 
elektronik, otomotiv alanlarında artık dünya markası olmuş bir ülkedir ve bu 
ülkenin ihraç ettiği sayısız teknoloji, bugün ülkemiz dahil birçok gelişmiş 
ülkede dahi kullanılmaktadır. Örneğin, Dünya Ticaret Örgütünün 1996 yılı 
üretim rakamlarına göre dünya otomobil üretiminde Japonya % 33.0, Avrupa 
Birliği % 31.0, ABD % 28.0, Güney Kore % 6.0 ve diğer ülkeler % 2.0 paya 
sahiptir (http://www.dtm.gov.tr/dtmadmin/upload/EAD/IstatistikDb/dun1. doc) 

Tablo: 1’de görüldüğü üzere, 1996 yılında Japon otomobil üreticileri iç 
pazarın % 97’sine hâkim oldukları gibi ABD’de % 20, Avrupa’da % 4 üretim 
payı elde etmişlerdir.  

Bu gelişmede en önemli rol, Japonya’nın “transplant üretim” olarak 
isimlendirilen yeni bir teknolojiyi üreterek bunu transfer etmesi olmuştur. 
Özellikle, yatırımın yapıldığı ülkede yeni istihdam yaratması, yerli sanayiye ve 
ekonomiye kaynak sağlaması nedenleriyle de, toplumlarda yerli üretimi 
sahiplenme duygusu yaratarak, ürüne sosyo-ekonomik rekabet gücü sağlaması 
açısından son derecede avantajlı bir tekniktir.  

Tablo: 1: Otomobil Üretiminde Ülke-Bölge Durumu-1996 
ÜRETİMİN YAPILDIĞI ÜLKELER -1000 ADET 

ÜRETİCİ 
ÜLKELER 

AB ABD Japonya G, Kore Diğer Toplam 

ADET 
  

ADET 
  

ADET 
  

ADET 
  

ADET 
  

ADET %  

AB 8, 945 
0

290 0 0 1, 923 
7 

11, 158 100 

ABD 3, 585 
6

5, 463 
6 

0 0 818 9, 866 100 

JAPONYA 499 2, 360 
0 

7, 864 
8 

0 935 11, 658 100 

G. KORE 0 0 0 2, 109 
2 

177 2, 286 100 

DİĞER 32 0 0 0 611 
5 

643 100 

TOPLAM 13, 061 8, 113 7, 864 2, 109 4, 464 35, 611    

Kaynak: WTO Annual Repori, 1997.  

7. Yabancı Pazarlara Girmek ve Büyümek için “Know How”ın 
Teknoloji Transferinde Rolü 

Bir ülkenin gelişmişlik düzeyi, eskiden ürettiği çelik ve enerji miktarı ile 
ölçülürken artık; enformasyon teknolojisini oluşturan mikroelektronik, 
telekomünikasyon ve bilgisayar teknolojilerinin imkânları ile elde edilen, 
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işlenen, iletilen, saklanan, bilgi miktarı ile ölçülmeye başlanmıştır. Bu yeni 
dönemde gelişmişlik kriterlerinde fizikî miktarlardan çok daha farklı bilgiye 
dayalı miktarlar ağırlıkla yer almaktadır. Sanayinin kurulmasında, 
yenileştirilmesinde, işletiminde yer alan bu yeni teknolojiler, edinilip üretebilir 
olmak; ülke ekonomisi için olduğu kadar ülkenin bütünlüğü ve güvenliği 
açısından da son derece önemli bir değer taşır olmuşlardır (http://ekutup.dpt. 
gov.tr/bilim/yucelih/biltek03.pdf).  

Bir ülkede yeni teknolojilerin bulunması, kullanılması ve yaygınlaştırılması, 
o ülkenin farklı katmanlarını da etkilemektedir. Örneğin yeni bir teknoloji 
demek, yeni iş gücünün doğması demektir, buna bağlı olarak yeni mesleklerin 
ortaya çıkması demektir. Aslında teknolojik gelişme, beraberinde sosyal ve 
ekonomik gelişmeyi de getirmektedir. Nitekim, bilgi teknolojilerinin yaygın 
olarak kullanılmaya başlanmasıyla, bilgi toplumu olma yolunda atılan adımlar 
hızlanmıştır. Bu toplumun eğitim ve kültür seviyesinin de yükselmesine yol 
açmaktadır. Aslında zincirin parçaları gibi, her bir parrçayı oluşturan, büyümek, 
gelişmek, ürün ve hizmet kalitesini arttırmak, iyileştirmek, insan kaynağının 
niteliğini arttırmak, ileri teknoloji odaklı üretim ve hizmet yapmak gibi hedefler, 
sonunda, kurumu, pazarda daha sağlam bir konuma getirecek, bu altyapı, 
kurumun farklı pazarlara girmesine araç olacağı gibi, pazar payını büyütmesine 
de aracı olacaktır.  

Yeni pazarlara girmek ve dolayısıyla da büyümek ve gelişmek için teknoloji 
transferini yöntem olarak kullanmak, akılcı bir seçimdir. Zira, teknoloji, her 
işletmenin üretim sürecinde ihtiyacı olan bir girdidir ve birçok kurum, 
kullandığı teknolojiyi, kendisi üretemediği zaman, bir yerlerden ithal etme, satın 
alma yoluna gitmektedir. Bu durumda, elinde uygun, süreçlerde kullanıldığında, 
elde edilen çıktıtan tatmin olunan, sonuçları kanıtlanmış teknolojilere sahip olan 
kurum ya da kurumlar, bunu pazarda bir üstünlük olarak kullanabildikleri gibi, 
yabancı ve farklı pazarlara girmek için de kullanabilirler. Çünkü artık bu 
teknoloji konusunda, yeterli, doğru bilgiye ve tecrübeye sahip oldukları için, 
bunu yaygınlaştırma ve paylaşma amacını gütmeleri kaçınılmaz bir hedeftir. 
Aslında bilgi toplumu olmak demek de böyle bir şeydir; elindeki kaynağı, 
bilgiyi, teknolojiyi, başkalarıyla da paylaşmak. Böylece, daha kaliteli ürün ve 
hizmet üretmek, dolayısıyla da, daha kaliteli bir yaşamın yollarını açmak.  

Yukarıda sözünü ettiğimiz yabancı pazarlara girmek için teknolojiyi transfer 
ederek, büyüyen, gelişen ülkelere örnek olarak yine Japonya verilebilir. 
Japonya’nın gelişmesindeki, ekonomik olarak büyümesindeki en önemli etken, 
farklı yerlerden satın aldığı teknolojiiyi, aynen kullanmayıp, kendi bilgi ve 
tecrübesini yansıtarak, yeniden, farklı bir teknoloji üretmesi ve bunun sonuçlarının 
garantisinden emin olduktan sonra da, farklı ülkelere transfer edebilmesi olmuştur 
(http://www.ekonomi.name/dunya-ekonomisi/japon-pazarlama-tarzi.html).  

Aslında, bir kurumun sahip olduğu ve elde edeceği her türlü bilgi, başarılı 
olmasında önemli bir faktördür. Know how, bir kurumun sermayesidir, onun 



 91 

farklı ürünler üretmesi, rakiplerinin önüne geçmesini sağlaması açısından bir 
katma değer yaratmaktadır. Aynı zamanda, bir kurumun, pazar araştırması ya da 
araştırma –geliştirme çalışmaları sonucu elde edeceği bilgi de, o kurumu, 
karşılaşacağı tehlikelerden, problemlerden en az zararı alması yolunda 
engelleyecktir. Bugün, yabancı pazarlara girmiş, teknolojisini transfer etmiş 
birçok kurumun, pazarlama, büyüme stratejilerini incelediğimizde, yaptıkları ön 
bilgi toplama çalışmalarının, önemli bir başarı kriteri olduğunu görmekteyiz. 
Örneğin; ABD’nin, yeni pazarlara girişi konusunda çalışan uzmanlar, giriş 
stratejisi için belli koşulların yerine getirilmesini zorunlu kılarken, en başta, 
mevcut ticaret anlaşmaları kapsamındaki hakları konusunda bilgi vermekte, 
ayrıca pazara giriş engelleri konusunda güncel bilgiler sunmaktadırlar (http: 
//www. dtm. gov. tr/dtmadmin/upload/EAD/TanitimKoordinasyonDb/pazara. 
doc). Kurumun bu yolla elde edeceği bilgi de, onun entelektüel sermayesini, bir 
başka deyişle, know how’ını oluşturur.  

Ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı sağlamak ve bu avantajını 
sürekli kılmak isteyen işletmelerin rakiplerine göre daha kaliteli ürünü, daha 
kısa sürede üretebilecek uygun teknolojiyi seçmeleri gerekiyor. Bunu 
sağlamanın en önemli yollarından biri, Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık vemektir. 
Böylece, elde edilebilecek bilgi, kurumun üreteceği ürün ya da hizmette 
farklılık ortaya koyacaktır. Yanı sıra, kurum araştırma faaliyetleri sonucu elde 
edeceği bilgiyle, yabancı pazarlara girebilmenin daha kolay yollarını 
keşfedecek, pazarda, karşılaşabileceği tehlikeleri daha hızlı ve kolay yollarla 
fırsata dönüştürebilecektir.  

Türkiye’de Ar-Ge faaliyetlerine harcanan para ve insan gücü maalesef 
istenilen düzeyde değildir. Türkiye, ülke sıralamalarında genellikle son sıralarda 
yer almaktadır. Aşağıda Tablo 2’de görüldüğü üzere, Ar-Ge harcamasının gayri 
safi yurt içi hasılaya oranı ve kişi başına düşen Ar-Ge, yıllar itibarıyla 
incelendiğinde, 1992 yılında, % 4. 2 iken, 1999 yılında, % 6. 3’e çıkmıştır ama, 
bu gelişme tatmin edici değildir. Bu oran, kişi başına düşen ar-ge harcamaları 
açısından değerlendirildiğinde, 1992’de, 91. 436 TL  (13. 1 Amerikan Doları) 
iken, 1999’da, 7. 387. 828 TL (17. 5 Amerikan Doları)’dir. Öte yandan, Türkiye 
İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen 2005 yılı Ar-Ge Faaliyetleri 
Araştırması sonuçlarına göre de; Türkiye’de Ar-Ge harcamalarının Gayri Safi 
Yurtiçi Hasıla (GSYİH) içindeki payının ‰ 7,9 olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, 
2005 yılında Ar-Ge harcamaları satın alma gücü paritesi cinsinden 2004 yılına 
göre % 19.71 artarak 3.653 milyon ABD Doları’ndan 4.373 milyon ABD 
Doları’na yükselmiştir. Satın alma gücü paritesi cinsinden kişi başına düşen Ar-
Ge harcaması ise aynı yıllarda 51.4 ABD Doları’ndan 60.7 ABD Doları’na 
yükselmiştir. (http: //www. tuik. gov. tr/PreHaberBultenleri. do?id=574) 

AB, millî gelirinden sadece % 1.96’sını, ABD % 2.59’unu Japonya, % 3.12’sini 
ve Kore’de, % 2.9’unu araştırma geliştirme harcamalarına ayırmaktadır (http: //eur-
lex. europa. eu/LexUriServ/site/en/com/2005/com2005_0118en01. doc),  
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Tablo 2 
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME     

432. ARGE Harcamasının gayri safi yurt içi hasılaya oranı ve kişi başına düşen   AR-GE 
harcaması 

Gross domestic expenditure on R &D (GERD) as a percentage of GDP and GERD 
per capita   

 ARGE Harcaması-R&D expenditure   

      
Satın 
alma   

      
gücü 
paritesi Dolar 

    Türk Lirası 
Current 
pop US $ 

    Turkish Lirası $ (1) 

ARGE harcaması          
Gross domestic expenditure on R&D          
(gerd)(000 000)................................ 1992.... 5,356,814 1436.1 767.5 

  1993.... 8,776,139 1476.5 785.3 
  1994.... 13,991,270 1154.8 476.1 
  1995.... 29,509,395 1302.8 639.0 
  1996.... 66,727,983 1719.1 817.8 
  1997… 141,781,665 2011.7 933.3 
  1998… 260,422,137 2114.3 1005.1 
  1999… 489,162,882 2636.0 1157.7 

AR-GE harcaması GSYİH          
GERD/GDP 
(%o)................................................. 1992.... 4.9 4.9 4.9 

  1993.... 4.4 4.4 4.4 
  1994.... 3.6 3.6 3.6 
  1995.... 3.8 3.8 3.8 
  1996.... 4.5 4.5 4.5 
  1997… 4.9 4.9 4.9 
  1998… 5.0 5.0 5.0 
  1999… 6.3 6.3 6.3 

Kişi başına düşen AR-GE harcaması-          
GERD per capita............................. 1992.... 91,436 24.5 13.1 

  1993.... 147,521 24.8 13.2 
  1994.... 230,971 19.1 7.9 
  1995.... 478,707 21.1 10.4 
  1996.... 1,064,197 27.4 13.0 
  1997… 2,268,144 32.2 14.9 
  1998… 4,003,292 32.5 15.5 
  1999… 7,387,828 39.8 17.5 

(1) İthalat ağırlıklı ortalama dolar kuru (1) Import weighted average exchange rate (US $) 

http://www.die.gov.tr/konularr/arastirmaGelistirme. htm. 
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 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bilim ve teknolojinin ekonomik kalkınma ve toplumsal refah açısından 
stratejik önemi olduğu kaçınılmaz bir gerçektir. Bu anlamda, eğer, bilim ve 
teknoloji politikaları doğru seçilir ve uygulanırsa, ülkemizin bilim ve teknoloji 
kapasitesinin artacağı kousunda şüphe yoktur. Özellikle, bilim ve teknolojiyi, 
ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürecek mekanizmaların devreye 
sokulması gerekmektedir.  

Kaliteli ürün ve hizmet üretebilmenin en önemli araçlarından biri kullanılan 
teknolojidir. Bu teknolojinin uygunluğu, farklı şekillere dönüşebilme özelliği, 
daha az maliyetli olması, pazarda rekabet üstünlüğünü sağlayacak farklı 
özelliklere sahip olması gibi faktörler transfer etme yollarını açmada kilit rol 
oynarlar. Artık sadece teknoloji üreten ya da başka yerlerden satın aldığı 
teknolojiyi kullanan kurumlar piyasada var olmamaktadır, yanı sıra, bu 
teknolojiyi, yenileştirerek, değişik ve üstün nitelikli teknolojiler yaratan ve bu 
yeni formdaki teknolojiyi de başka yerlere, özellikle yabancı pazarlara transfer 
edebilen kurumlar, gelişmeye, büyümeye aday konumuna gelmektedir. Bu 
teknoloji, onlara farklı kapılar açacaktır, çünkü sahip oldukları bu yeni, rekabet 
üstünlüğü sağlayan teknoloji, o kurumun sahip olduğu önemli bir sermayedir; 
bilgidir, tecrübedir, kısaca “know-how”ıdır.  

Dünyanın gelişmiş ülkelerine bakıldığında, başarılı olmalarının ardında, 
öncelikle, sağlam altyapıya sahip olmaları, gerçekten kaliteli ürün ve hizmet 
üretebilmeleri ve doğru pazarlama stratejilerini kullanmaları ama en önemlisi 
de, doğru zamanı yakalayıp, kendi geliştirdikleri teknolojileri, başka ülke ve 
kurumlara satabilme, transfer edebilmeleri gibi çağı yakalama, çağın ötesine 
geçme girişimleri gelmektedir. Aslında tüm girişimler, onların sahip olduğu, 
diğer kurumların belki bildiği ya da bilmediği, farkında olduğu ya da olmadığı 
bilgi ve tecrübeleri sayesinde gerçekleşmiştir.  

Tarım toplumlarında, bir ülkenin ya da kurumun sahip olduğu toprak ya da 
ürün onu öne çıkartırken, sanayi toplumunda, bunların yerini, sahip olunan 
makine, araç-gereç ve tabii ki, bunları kullanabilecek insan almıştır. Bilgi ve 
teknoloji çağı olarak ifade edilen 21. yüzyılda ise artık, kurumların ve ülkelerin 
sahip olduğu toprak, malzeme, makine değil, bilgi ve tecrübeleri, sermaye olarak 
addedilmekte ve gelişmelerine, büyümelerine katkı sağlamaktadır. Burada, doğal 
olarak insan, iş gücü ya da emeği de göz ardı etmemek gerekir. Zira, bir kurumun 
sahip olduğu kurumsal bilgisi, tecrübesi, kısaca, “kow-how”ını oluşturan 
birikimin ana kaynağı, istihdam ettiği iş gücüdür. Bir kurum eğer nitelikli, doğru 
işi, doğru zamanda ve doğru kaynakları kullanabilen çalışanlara sahipse, doğru 
yönetsel modelleri kullanarak, bu iş gücünün sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi, 
süreçlere aktarabilirse, pazarlayabileceği, yenileştirebileceği, farklı ürün ve 
hizmetler üretebilir, yeni teknolojiler geliştirebilir ve bunları büyümek, gelişmek 
ve yeni pazarlara girebilme yolunda kullanabilir.  
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