
 

 

TEKNOLOJĠ YÖNETĠMĠ VE TEKNOLOJĠ YÖNETĠM SÜRECĠ 

Dilek Arzu AKOLAġ* 

ÖZET 

Bilim ve teknolojinin temel amacı, araştırmacı insan gücü kaynaklarını 

geliştirerek, ucuz ve kaliteli yeni ürünlerin üretimini sağlamak ve refah seviyesinin 

artırılmasına hizmet etmektir (Güleç 1994 1). Özellikle iletişim alanındaki teknolojik 

gelişmeler, sadece uluslararası ticari faaliyetin gelişmesine neden olmamış, aynı 

zamanda diğer ülkelerdeki hayat tarzları ile olan bağlantıyı artırarak, uluslararası 

pazarları bir araya getirmiş, bu durum işletmeler için, içinden çıkılmaz bir durum 

yaratmışsa da “Teknoloji Yönetimi” ile bu sorun giderilmeye çalışılmıştır.  

Kavramsal olarak hazırlanan bu çalışma ile sorun teşkil eden teknoloji yönetimi 

konusu detaylı bir şekilde ele alınarak, konunun anlaĢılması ve baĢarıyla 

uygulanabilmesi için öneriler geliĢtirilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Teknoloji Yönetimi, Bilişim Teknolojisi 

1. GĠRĠġ 

Yirminci yüzyılın ikinci yarısından itibaren teknoloji alanında yaĢanan 

önemli geliĢmeler ve bu geliĢmelerin toplum ve ekonomi yapısı üzerindeki 

büyük etkisi, bu dönemin teknoloji çağı olarak adlandırılmasına yol açmıĢtır. 

Günümüzde teknoloji çağı, insanla teknolojiyi öylesine bütünleĢtirmiĢtir ki her 

ikisini birbirinden ayrı düĢünmek imkânsız hale gelmiĢtir.  

Günlük yaĢantının ayrılmaz bir parçası haline gelen teknoloji kelimesi 

eski Yunanca da “techne” yani sanat, beceri kökünden türemiĢtir (Gönen ve 

Hablemitoğlu, 1998: 78). Teknoloji, bir Ģey yapmanın yeni yolunu icat etme 

olarak düĢünülebileceği gibi, yeni teknolojinin de onu uygulayacak araca sahip 

olan insanlara yarar getirmesi halinde yaygınlaĢacağı söylenebilir (Albert ve 

Hahnel, 1994: 265). Aksi takdirde yeni teknoloji kullanımından kalkacaktır.  

Hangi sektörde olursa olsun, iĢletmeler teknoloji ihtiyaçlarını belirledikten 

sonra, yapılması gerekenler: Programların etkin bir Ģekilde yönetilmesini 

sağlamak, bunun için gerekli ortamları oluĢturmak, katılımcıları (iĢletme içi ve 

dıĢı) teĢvik etmek ve kaynaklarını tespit etmektir (Compton, 1999: 504). 

Özellikle son yıllarda çarpıcı geliĢmeler gösteren teknolojik ilerlemeler, 

iĢletmelerin teknoloji konusu üzerinde daha fazla durmasına yol açmıĢtır. 

ĠĢletmeler sadece üretim (mühendislik) teknolojisi üzerinde değil, yönetim 

(süreç) teknolojilerindeki ilerlemeleri de dikkate almalıdır. Çünkü bu 

teknolojiler iĢletmelerin kendi üzerlerinde, yan sanayilerinde, rakipler ve 

müĢterileri üzerinde köklü değiĢime yol açarak, bu teknolojilerin 
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benimsenmesini karmaĢık bir hale getirmiĢtir. Bu nedenle teknoloji yönetimi 

günümüz çağdaĢ iĢletmelerinde hayati önem taĢıyarak sosyal bilimler ve 

mühendislik bilimleri arasında köprü görevi görmektedir.  

Bir baĢka ifade ile teknoloji yönetimi; yönetim ile teknik uzmanlık 

arasında bağlantıyı kurmalı, teknoloji transferi, teknoloji pazarlaması, teknolojik 

planlama, araĢtırma-geliĢtirme, tasarım, imalat, prototip oluĢturma, test etme gibi 

teknoloji temini ve teknoloji geliĢtirilmesine yönelik faaliyetleri planlamalı, 

örgütlemeli koordinasyon ve kontrolü ile ilgilenmelidir (Sarıhan, 1998: 49). 

Çünkü karĢılaĢılan yoğun rekabet ortamında, ancak teknolojik geliĢme ve 

yenilikleri takip eden ve bunları en iyi Ģekilde yöneten iĢletmeler baĢarılı 

olacaktır.  

2. TEKNOLOJĠ YÖNETĠMĠ  KAVRAMI VE TANIMI 

21. yüzyıla girerken; yönetimde, kuruluĢlarda önemli değiĢikler 

yapabilecek üç ayrı itici güç -teknoloji, iĢlerin kürselleĢmesi ve küresel ölçekte 

tüm endüstriyel faaliyetler- bulunmaktadır (Senge, 1997: 109). Teknoloji 

dünyadaki değiĢimi uyaran bu geliĢmelerin baĢında gelmekte olup teknolojide 

meydana gelen değiĢim, üretim ve tüketim biçimlerini sürekli değiĢtirmektedir 

(Kazgan, 1997; 33). Çünkü teknoloji doğa değil insandır, aletlerle ilgili değil, 

insanın çalıĢma, yaĢama ve düĢünme biçimi ile ilgilidir (Drucker, 1998: 267). 

Aynı zamanda teknoloji zamanı ve mekân boyutlarını bağdaĢık hale getirerek 

tecrübeyi geliĢtirmekte ve değiĢtirmektedir (Boorstin, 1999: 252). Bu değiĢimler 

iĢ ve refah düzeyindeki değiĢiklikler olarak kendini göstermektedir (Toffler, 

1996: 199). ĠletiĢim teknolojilerinde yaĢanan hızlı geliĢmeler, bu yeni üretim ve 

tüketim biçimlerinin ve değiĢikliklerin dünyaya daha çabuk yayılmasına yol 

açacaktır.  

Bu bilgiler doğrultusunda, teknoloji nedir? sorusu yöneltildiğinde, 

teknoloji hakkında, içinde doğduğu ve geliĢtiği topluma bağımlı olan ve 

toplumsal yapının en önemli belirleyicilerinden biri olarak, icat  ve keĢifle 

topluma mal edilen süreçlerdir (Erkan, 1998: 24) denebileceği gibi, toplumun 

endüstriyel yeteneklerine iliĢkin bilgi birikimi (Budak, 1998: 21), insanın 

çevresini değiĢtirmek için sahip olduğu ve kullandığı teknolojilerin tümü 

(ġimĢek, 1975: 4), makine ve sistemler bütünü (Hançerlioğlu, 1986: 16) veya 

daha genel bir ifadeyle; insan ihtiyaçlarını karĢılamak amacı ile ürün ve 

süreçlere bilginin uyarlanmasıdır (Tekin v.d., 2000: 2) denilebilir.  

Teknolojinin küreselleĢme ve rekabet süreçlerini hızlandırma etkisi ve 

özellikle son yıllarda çarpıcı boyutlara varan teknolojik geliĢmeler, iĢletmeleri 

teknolojik yenilikleri izlemek zorunda bırakmıĢtır. Bu durum iĢletmelerin üretim 

ve yönetim amaçlı teknolojilerini bir araya getirerek koordine etmelerini zora 

sokmuĢtur. Bu sorunların çözümü için “teknoloji yönetimi” kavramı 

geliĢtirilmiĢ ve bu kavram günümüz modern iĢletmelerinde önemli bir yer 

edinmiĢtir.  
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Teknoloji yönetimi; “bir organizasyonun stratejik ve taktik amaçlarının 

Ģekillendirilmesi ve bunlara ulaĢılmasında ihtiyaç duyulan teknolojik kapasitenin 

planlanması, geliĢtirilmesi ve uygulanması (Sarıhan, 1998: 49) için mühendislik 

bilim ve yönetim disiplinlerinin birbirine bağlanmasıdır (Judd, 1993: 159)”. 

Teknoloji yönetiminin baĢarısı, teknolojinin temel olarak Ar-Ge grubunun 

sorumluluğunda olduğu yaygın görüĢünün aksine, örgütün tamamının 

teknolojiye dayalı olarak hayatını sürdürmesi ve bazı görevlerin tüm örgüt 

tarafından kabul edilmesine bağlı olacaktır. 

3. TEKNOLOJĠ YÖNETĠMĠNĠN AMACI, KAPSAMI VE SINIRI 

Teknoloji yönetimi temelde: Örgüt hedeflerini Ģekillendirme ve bunlara 

ulaĢabilme amacıyla, teknolojik yeteneklerin planlanması, geliĢtirilmesi ve 

uygulanmasında, mühendislik,  bilim ve yönetim disiplinlerinin birbirine 

bağlanması amacını gütmektedir (Akın, 1998: 160). 

Teknoloji yönetiminin kapsamı incelendiğinde; teknolojik tahmin, 

planlama, risk analizleri, Ar-Ge yönetimi, teknolojik yeniliklerin yönetimi, 

teknolojik rekabet stratejileri, teknoloji transferi ve seçimi, teknolojinin 

ticarileĢtirilmesi, mühendis ve bilim adamlarının yönetimi, teknoloji ve örgütsel 

değiĢimler (Sarıhan, 1998: 50-51), yeni ürün ve süreç geliĢtirme (Tekin v.d., 

2000: 12-13) ve sıralanan bu konularla ilgili olarak yönetim ile teknik uzmanlık 

arasında bağlantı kurularak yönetim faaliyetlerinin sürdürülmesi (Öğüt, 2001: 

179) gibi konuların bu kapsam içerisinde yer aldığı bilinmektedir.  

Teknoloji yönetimi ele alınırken, bu alanda yer alan bazı kavramların 

bilinmesi yararlı olacaktır: 

Teknoloji: Toplumun endüstriyel yeteneklerine iliĢkin bilgi birikimi 

olarak tanımlanırken; 

Teknik: Kullanılan her hangi bir üretim yöntemini ifade eder. Bu 

kavramlara bağlı olarak; 

Teknolojik değiĢme: Endüstriyel bilgi birikiminde kaydedilen artıĢlardır, 

Teknikte değiĢme: Kullanılmakta olan malzemenin, makinenin, ürünlerin 

ve örgütlenme biçiminin niteliğindeki değiĢikliktir (Barutçugil, 1981: 45). 

BuluĢ (Ġcat): Bir iĢi yapmanın yeni bir yolunu sunan veya yeni bir hizmet 

sağlayan yeni bir ürün, süreç, prosedür veya sistemin oluĢturulması olarak 

tanımlanabilir (Compton; 1999: 455). 

Teknolojik yenilik: Yeni teknolojilerin yaratılması ve uygulanması amacı 

ile bilgilerin kullanılmasıdır. 

Ürün teknolojisi: Mühendis veya tasarımcı tarafından ürünün içine 

tasarlanan teknolojilerdir.  
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Süreç teknolojisi: ĠĢletmelerin ürün ya da hizmetlerin üretiminde 

kullanılan makine araç ve gereçlerin durumunu gösterir (Budak, 1998: 19). 

 Alternatif teknoloji: Günümüz teknolojilerinin neden olduğu sorunları 

çözebilmek amacıyla geliĢtirilen teknolojidir. 

Teknolojik altyapı: Bilgi toplumu bağlamında altyapı, araĢtırma ve bilim 

merkezleri ile kullanıcıları birbirine bağlayan fiber-optik kablolu iletiĢim 

ağlarıdır.  

Jenerik teknoloji: Temel araĢtırmaları hedef olan bir düĢüncenin 

pazarlanabilir bir teknolojiye dönüĢebileceğini ispatlayan, laboratuar 

çalıĢmalarıdır (Tekin v.d., 2000: 3–8). 

Ġleri teknoloji: En az girdiyle, birim zamanda en iyi kalitede mal, hizmet 

ve bilgi üreten teknolojidir (Öğüt, 2001: 171–175) gibi kavramlar göze çarpar.  

ĠĢletmeler tarafından üretilen mal veya hizmet, teknolojinin üç boyutunun 

ürün teknolojisi, süreç teknolojisi ve iletiĢim teknolojilerinin- bileĢimi olarak 

ortaya çıkar (Kobu, 1993: 105). Mal veya hizmet üretiminde kullanılan bu 

teknolojiler ise iĢletmeler tarafından farklı Ģekillerde elde edilebilir. Teknoloji 

temininde kullanılan farklı yollar Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır (Sarıhan, 1998: 53). 

 Firma içi Ar-Ge çalıĢmaları ile yeni ürün ve proses elde edilebilir.  

 Teknoloji transfer (lisans alma, yabancı sermaye ortaklığı, joint venture 

vb. yollarla) edilebilir.  

 Mevcut teknoloji kullanılabilir.  

Bağımsız araĢtırmacılar ve bilim adamlarının, üniversite araĢtırma 

laboratuvarlarının, kamu araĢtırma kuruluĢlarının, kâr amacı olan veya olmayan 

araĢtırma enstitülerinin ve ortak araĢtırma merkezlerinin aracılığı ile teknoloji 

temin edilebilir (Budak, 1998: 43). 

ĠĢletmeler teknoloji, teknolojik tahmin ve planlama konularına dikkat 

etmelidir. Çünkü önceden tahmin edilen ve planlanan bir teknoloji ile 

iĢletmedeki kaynaklar, daha etkin ve verimli kullanılabilecektir. 

4. TEKNOLOJĠ YÖNETĠMĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER 

ĠĢletmelerin teknoloji ihtiyaçları; iĢletmenin ürünleri ve süreçleri için 

izlediği strateji, rakiplerinin yaklaĢımları ve teknolojinin sunduğu fırsatları 

içeren bazı konularla Ģekillenir (Compton, 1999: 465). Bu konular; verilmesi 

gereken kararların çokluğu, alternatif kararlar arasındaki iliĢkiler, karar alma 

sürecinde pek çok mekanizmanın yer alması, ürün tasarımı ve müĢteri 

beklentilerinin karĢılanması gibi karmaĢık seçeneklerden oluĢur. Teknoloji 

yönetimi, yönetim ile teknoloji arasındaki iliĢkilerin yeniden gözden 

geçirilmesini sağlayarak, yöneticilerin karĢı karĢıya kaldığı karar verme 

problemlerinin çözümüne yardımcı olur.  
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Teknoloji yönetiminin iĢletmelerde baĢarılı olması, aĢağıda sıralanan 

faktörlere bağlıdır (Manger, 1988: 12–13): 

 Teknolojik yenilikle ilgili kararların yönetim tarafından kabul edilip 

kararlara katılımları sağlanmalı,  

 Teknoloji yönetiminin her aĢamasında eĢit zaman ve enerji harcanmalı,  

 Uzun dönemli rekabeti sürdürecek kapasitede inĢa edilecek teknoloji alt 

yapısı için bir vizyon oluĢturulmalı,  

 Altyapı kaliteyle birleĢtirilmeli ve kalitenin sürekli geliĢtirilmesi 

sağlanmalı, 

 ĠĢletme yönetimi, teknolojiyi maliyet unsuru olarak görmemeli ve 

teknoloji ile ilgili yapılan harcamaları iĢletmenin yatırımı olarak kabul 

etmeli,  

 Teknolojinin getirileri kabul edilmiĢ standartlarla değil uygun standartlar 

kullanılarak ölçülmeli,  

 Teknoloji yönetimi ile yönetimsel karar alma sürecini etkileyecek sosyal, 

eğitsel, siyasi ve iktisadi güçler değiĢtirilmeye çalıĢılmalıdır.  

 Teknoloji yönetimi, iĢletmedeki yeni organizasyon anlayıĢını ve bu 

anlayıĢtan oluĢan iĢletme amaçlarını takip edecek yapıda oluĢturulmalı,  

 Tüm teknolojik geliĢmeler ve bunlardan oluĢan yeni bilgilerin, örgüt 

içinde benimsenmesi amacıyla örgüt içi ve dıĢından uygun 

organizasyonlar oluĢturulmalı ve örgütün, üretim ve iĢletme stratejisi 

tamamıyla uyumlaĢtırılmalı, 

 Teknoloji, iĢletmenin değiĢiminde pozitif bir güç olarak kullanılmalı ve iĢ 

gücüde değiĢime hazır hale getirilmeli,  

 Teknoloji kullanımı ile ilgili uzman personel alınmalı, mevcut personel 

eğitilmeli veya yetenekli iĢ gücü kullanılmalıdır (Tekin v.d., 2000: 27). 

Bu bilgiler doğrultusunda, teknoloji yönetiminin oldukça karmaĢık bir 

yükümlülük olduğu (Akın, 2001: 305) ve bu yüzden baĢarılı sonuç vermesi 

ancak yukarıda sıralanan sistematik görüĢlerin yerine getirilmesine bağlıdır, 

denilebilir. 

5. TEKNOLOJĠ YÖNETĠMĠNĠN TARĠHSEL GELĠġĠMĠ VE 

KONUYA ĠLĠġKĠN YAKLAġIMLAR 

Teknolojinin geçmiĢi, insanlık tarihi kadar eskidir. Ġnsanoğlunun doğada 

bulunan maddeleri kendi yararına Ģekillendirmek amacı ile kullandığı farklı 

yöntemlerin tümü, teknoloji olarak adlandırıldığından teknoloji tarihinin, 

insanların ilk alet ve araç yapmaya baĢladıkları taĢ ve tunç devrine dayandığı 

söylenebilir (Britanica, 1992: 116). Bilinen en eski teknolojilerden oluĢan taĢ 

alet imalatı mineroloji ve jeolojinin ortaya çıkıĢından önce iki milyon yıl 

boyunca geliĢimini sürdürmüĢtür (Akın, 2001: 153). 

Teknoloji her dönem varlığını devam ettirmiĢtir. Teknolojinin tarihsel 

geliĢimi kısaca Ģu Ģekilde özetlenebilir; “Ġ.Ö.Üçüncü bin yılda bilim öncesi 
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teknoloji, piramitlerin yapımında kullanılan muazzam taĢ blokların kesilmesini 

ve nakledilmesini; Ġ.Ö.Üçüncü yüzyılda Ġskenderiye limanı giriĢinde yükselen 

muazzam bir fener kulesi inĢaatını -o zamana kadar yapılanların en yükseği- ve 

Ġ.S. Ġkinci yüzyılda, Roma‟da modern zamanlara kadar aĢılamayan lağım ve çöp 

kanalları ve halkın daha rahat yaĢamasını sağlayan çeĢitli düzeneklerle birlikte 

bir su sistemi (pek çok ve sıcak su sağlayarak) oluĢturulması baĢarıldı.  

19.Yüzyıla kadar Batı teknolojisi Çin‟in yüzlerce yıl gerisinde iken, bu 

yüzyılda James Watt‟ın buhar makinasını keĢfetmesi ve benzeri çalıĢmalar 

sonucu Batı teknolojisi Çin‟i yakalayıp geçmiĢtir. Bu durum; bilimsel 

araĢtırmanın, soyut bilgi özelliği taĢıyan türünün, pratik teknolojinin bilgisiyle 

birleĢmesi olarak da açıklanabilir (Heibroner, 1996: 52-54).” 

“Birinci Endüstri Devrimi, endüstriye mekanizasyonu kazandırırken, 

II.Dünya SavaĢı ile birlikte Ġkinci KuĢak Endüstri (Sanayi) Devrimine Ģahit 

olunmaktaydı. Bu devrimle birlikte gelen otomasyon, insanları zahmetli iĢlerden 

kurtardı ve mekanizasyondan daha güvenilir araçları endüstrinin hizmetine 

sundu (Budak, 1998: 18). Endüstride bu geliĢmeler sayesinde “bir yanda kitle 

üretimi, yeni sektörlerin geniĢlemesi pazar boyutlarının büyümesi, verimliliğin 

sunduğu ölçek ekonomisi için yeni teknolojik sistemler” (Güleç, 1994: 80) 

geliĢtirildi.  

Günümüz teknolojisinin geliĢimi, yüksek teknoloji alanında 

yaĢanmaktadır. Yüksek teknolojinin kapsadığı alanlar Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

 Bilgisayar 

 Mikro-Elektronik  

 Robotlar 

 ĠletiĢim Teknolojisi 

 Biyo-Teknoloji 

 Yeni (Ġleri) Malzemeler  

 Elektronik ticaret, Ġnternet, Intranet, Ekstranet 

 Kimya ve Fermantasyon Üretimi 

Teknolojinin, çağdaĢ yaĢamı geliĢtirmeye yönelik olumlu katkılarının yanı 

sıra, insan yaĢamı üzerindeki risklerinin belirlenmesi ile toplumda, teknolojiye 

karĢı giderek artan güvensizlik oluĢmaktadır. Teknolojik geliĢmelerin yol açtığı 

bazı olumsuzluklar Ģu Ģekilde özetlenebilir (Gönen ve Hablemitoğlu, 1998: 80-

81); 

 Toplumda Tekbiçimcilik: Teknoloji ile elde edilen yığın üretim tüm 

insanlar için standardize edilmiĢ ürünler sağlarken, kitle iletiĢimi de ulusal 

farklılıkları giderek azaltmaktadır.  
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 ÇalıĢma YaĢamında Etkinliğin Sınırlanması: Teknoloji ile uzmanlaĢma 

sürat ve çıktı maksimizasyonu gerektiren rasyonel ve etkin 

organizasyonlar oluĢturmakta ve bu ortamda çalıĢanlar teknolojinin 

geliĢtirdiği araçların çalıĢma düzenine ve temposuna uyduğundan bir 

anlamda teknolojinin kontrolü altına girmekte ve insan etkinliği 

sınırlanmaktadır.  

 Ġnsana Müdahale: Teknolojinin geliĢtiği toplumlarda iliĢkiler daha 

fonksiyonel ve formeldir. Burada, teknolojik mantalite ağırlıklı 

olduğundan, insan yaĢamını yakından etkileyecek olayların 

zamanlanması, Örn; doğacak bebeklerin cinsiyetinin belirlenmesi, 

kadınların ileri yaĢta çocuk sahibi olabilmesine iliĢkin geliĢmeleri kontrol 

etme ve koĢullandırmaya iliĢkin pek çok teknik kullanılabilmektedir.  

 Doğaya Müdahale: Teknoloji yeryüzündeki canlı yaĢamını ve kaynak 

dengesini etkilemektedir. Ayrıca genetik mühendisliği ve biyo-

teknolojideki ilerlemelerin ticari amaçlara ve toplumlararası politikada 

güç oluĢturmaya yönlendirilmesi, insan dahil tüm canlı türlerinin 

devamını tehdit etmektedir.  

ĠĢte bu noktada, alternatif teknoloji ortaya çıkarak, çağdaĢ teknolojilerin 

neden olduğu olumsuzlukları gidermeye çalıĢmaktadır.  

Teknoloji yönetimi ele alındığında, farklı iki yaklaĢım söz konusudur 

(Sarıhan, 1998: 30). Bu yaklaĢımlardan birincisi, mikro yaklaĢım olup; burada 

teknoloji firma düzeyinde planlanıp koordine edilir (Akın, 2001: 161). Makro 

yaklaĢımda ise teknoloji yönetimi ülkenin sosyal ekonomik kalkınma 

hedeflerine uygun olarak, bilim-teknoloji planlaması, politika tespiti ve 

teknolojik yatırımlar ve teknolojik alt yapıyla ilgili faaliyetlerin yürütülmesi gibi 

konular ele alınmaktadır (Sarıhan, 1998: 50). 

6. TEKNOLOJĠ YÖNETĠM SÜRECĠ 

Teknolojik yenilik geliĢtirme süreci, belli bir yolun izlendiği iyi 

yapılandırılmıĢ ve basit adımlardan oluĢan bir süreç değildir. Bu süreç; buluĢ 

veya fikir aĢamasından baĢlayan, Ar-Ge faaliyetinin gerçekleĢtirilmesi ve Ar-Ge 

faaliyeti sonucu ortaya çıkan yeni ürün ve hizmetlerin pazara ve müĢterilere 

sunumuna dek yapılan uzun bir süreçtir. Bütün bu süreçlerde alınan kararlar 

iĢletmenin geleceği için önemlidir.  

Teknolojik süreç incelenirken üç önemli konu ortaya çıkmaktadır. Bunlar 

(Compton, 1999: 435-439): 
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 Çekmeye karĢı itme felsefesi: Teknolojik süreç incelenirken, 

geliĢmelerin akıĢ yolunun dikkate alınması gerekir. Temel araĢtırma ile 

ortaya çıkan, düzenli bir Ģekilde uygulamalı araĢtırma yolu ile geliĢen ve 

nihai ürüne ulaĢan geliĢmeler lineer model olarak tanımlanan bir yol izler. 

Bu modelde, temel araĢtırma fikirlerinin çıkıĢ noktası olarak; Ģirket 

bünyesinde, üniversitelerde devlet veya baĢka Ģirketlerce geliĢtirilen bilgi 

ve anlayıĢın, sonucu olarak ortaya çıkar. Burada fikirlerin sistem boyunca 

kendi yollarını iterek, yeni ve ilginç, ürün ve süreçlere yol açmaları 

beklenir.  

 Teknolojik bağlılık: Teknolojik geliĢmenin izlediği yolu tahmin etmek 

oldukça güçtür. Teknolojik ilerlemeler nadiren tek baĢlarına ortaya 

çıkarlar ve çoğunlukla aynı, hatta daha önceki geliĢmelere ve ilgili diğer 

teknolojilerdeki ilerlemelere, entellektüel ve ekonomik olarak bağlıdırlar. 

ġekil 2.1.‟de teknolojik bağlılığa bir örnek verilmeye çalıĢılmıĢtır.  

 Teknolojistlerin  kardeĢliği: Bir topluluk olarak teknolojiyle uğraĢanlar 

kendilerini teknik kardeĢliğin üyeleri gibi görürler. Burada ortak çıkarların 

Ģekillendirilmesi, yakın kiĢisel iliĢkilerin geliĢtirilmesi ve bazı araĢtırma 

yönetimlerinin baĢarısının kaynaklarının anlaĢılması, teknoloji sürecinde 

önemli olan kardeĢlik hissini doğurur. 

ġekil 1‟de transistörün icadıyla mümkün olan teknolojik bağlılıklar yer 

almaktadır. 
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ġekil 1: Transistörün Ġcadıyla Mümkün Olan Teknolojik Bağlılıkların 

Gösterimi 

Kaynak: (Compton, 1999: 439). 

Bu bilgiler doğrultusunda, teknolojik yenilik süreci yönetiminde yer alan 

önemli karar noktalarına gelindiğinde, stratejik karar noktaları Ģunlardan 

oluĢmaktadır;  

6.1. Stratejik Teknoloji Planlaması 

Teknolojik yenilik sürecinde teknoloji planlaması iĢletmenin geleceğe 

dönük faaliyetlerinin yürütülmesinde ve rekabetçi gücün sürdürülebilmesinde 

büyük önem taĢır. Burada ilk dikkate alınması gereken nokta iĢletme için 

gereken stratejik teknolojilerin -iĢletmeye rekabetçi özellikler sağlayan ve hızla 

değiĢen temel yeteneklerdir- belirlenmesidir (Akın, 1998: 163). Bu bağlamda 

asıl inceleme konusu olan teknoloji stratejisi veya bir baĢka deyiĢle stratejik 
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teknoloji; bir iĢletmenin teknoloji geliĢtirme ve kullanma yaklaĢımı olarak 

tanımlanırken, stratejik teknolojinin; piyasaların ve müĢteri tabanlarının 

geniĢletilmesi amacıyla yeni ürün geliĢtirme üzerinde yoğunlaĢması gerekirken, 

teknoloji planlamasının da; ürün kalitesinin artırılması, maliyetlerin 

düĢünülmesi ve verimliliğin artırılması üzerinde odaklanması gerekmektedir 

(Akın, 2001: 286). Bu bilgiler doğrultusun da, stratejik teknoloji planlamasında 

dikkat edilecek noktalar Ģu Ģekilde sıralanabilir (Sarıhan, 1998: 54): 

 ġirketin hangi teknolojik konularda güçlü hangilerinde zayıf olduğunun 

tespiti,  

 ġirketin teknolojik gücünü etkileyen içsel ve dıĢsal faktörlerin 

belirlenmesi,  

 ġirketin teknoloji satın alma ihtiyacının olup olmadığının belirlenmesi ve 

eğer varsa uygun teknoloji temin etme kanallarının belirlenmesi, 

 ġirket için makro teknolojik planlama yapılması, 

 ġirketin mevcut kaynakları ile hangi yeni ürün, proses ve hizmeti ne kadar 

sürede üretebileceğinin belirlenmesi, 

 Bu yeni ürünler için Ģirket kaynaklarının ne Ģekilde kullanılacağının 

belirlenmesi, 

 ġirketin teknolojik planıyla, iĢletme stratejisinin bütünleĢtirilmesi. 

Önemli teknolojik yenilikler yoluyla stratejik avantaj kazanmaya çalıĢan 

Ģirketler, bu sürecin faaliyet Ģeklinin uzun ve zahmetli olduğunu kabul etmeliler, 

çünkü buradaki en önemli problem, fikrin pratiğe ilk indirgeniĢi olan yeniliğin 

nadir olarak planlanabilen ve yöneticilerin kolaylıkla kontrol edemediği bir süreç 

olduğudur. 

6.2. Teknolojik Tahmin 

Teknolojik tahmin, önceden görülebilir bazı anlamlı yararlar 

sağlayacağına ve ne zaman olacağına iliĢkin önemli iĢaretler bulunan teknolojik 

bir yenilik, bilimsel bir ilerleme ve buluĢun tanımlanması veya tahmin 

edilmesidir (Akın, 2001: 161). BaĢka bir ifadeyle, teknoloji ihtimaller aralığını 

tanımlamaya yardım ederek, bir Ģirketin stratejik düĢünüĢü ile ilgili hale gelir 

(Compton, 1999: 421). Teknolojik tahminde yer alan önemli stratejik kararlar ise 

(Sarıhan, 1998: 54–55); 

 Yeni teknolojik trendlerin izlenmesi, 

 Hangi teknolojilere yatırım yapılması gerektiğinin öngörülmesi, 

 Hangi yeni ürün yada hizmet kavramının, müĢterilerin ihtiyaçlarına uygun 

olduğunun belirlenmesi, 

 ġirkete rekabet üstünlüğü sağlayacak yeni fikirlerin öngörülmesi. 
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6.3. AraĢtırma ve GeliĢtirme Yapılması 

AraĢtırma, incelenen konunun anlaĢılması yada bilimsel bir bilginin 

geliĢtirilmesine yönelik sistematik bir çalıĢma iken, GeliĢtirme ise; araĢtırmadan 

elde edilen bilgi ve anlayıĢın faydalı malzemelerin, aletlerin, sistemlerin, 

prototip ve süreçlerin tasarım ve geliĢtirilmesini kapsayan yöntemlerin 

üretilmesine yönelik sistematik bir kullanım olup, kalite kontrolü, rutin ürün testi 

ve üretimini kapsar (Compton, 1999: 455). Bu konuda dikkat edilmesi gereken 

noktalar Ģu Ģekilde sıralanabilir (Sarıhan, 1998: 421): 

 ġirketin Ar.-Ge. ihtiyaçlarının belirlenmesi, 

 Ar-Ge çalıĢmalarının planlanması, 

 Ar-Ge‟nin Ģirket içinde örgütlenmesi veya projelendirilmesi 

 Yeterli tecrübeye ve bilgiye sahip Ar-Ge ekibi kurulması  

6.4. Teknolojinin TicarileĢtirilmesi ve Pazarlanması 

Teknolojik yeniliğin baĢarısı; iyi iletiĢim kaynaklarının amaca yönelik 

dağıtımı, örgüt içinde üst düzey yönetim desteği ve teknolojinin pazar ile 

uyumlu hale getirilmesi ile ortaya çıkar (Compton, 1999: 421). Teknolojinin 

ticarileĢtirilerek pazarlanması sırasında baĢarılı olmak için dikkat edilecek 

hususlar Ģu Ģekilde sıralanabilir (Sarıhan, 1998 55–56); 

 Yeni geliĢtirilen ürün ve hizmetin patentinin alınarak, markasının 

tescillenmesi, 

 Yeni geliĢtirilen ürün, proses ve hizmet için pazar stratejisinin 

belirlenmesi, tanıtımının yapılması ve satıĢ sonrası teknik hizmetlerin 

örgütlenmesi, 

ġirketlerde uygulanan teknolojik yenilik süreci ġekil 2‟deki gibi 

gösterilebilir.  

 

ġekil 2: ġirket Ġçindeki Teknolojik Yenilik Süreci 

Kaynak: (Ġnceler-Sarıhan , 1998: 56). 
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7. TEKNOLOJĠ YÖNETĠMĠ VE BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠSĠ 

ĠLĠġKĠSĠ 

Dünya ekonomisi her geçen gün küreselleĢmektedir. Özellikle 1960‟ların 

sonlarından itibaren gittikçe mükemmelleĢen teknolojiler, ortaya konulan yeni 

teknik ve makineler, sadece basit bir kazanç aracı değil aynı zamanda orijinal ve 

yaratıcı fikirlerin kaynağı olarak daha çok sayıda bilgiyi daha kısa sürede 

sağladığından yaratıcı fikirlere de esin kaynağı olmuĢtur (Budak, 1998: 80). 

GeliĢen yeni teknolojiler bilhassa biliĢim ve multi-medya teknolojileri; 

insanların çalıĢma tarzlarından, yaĢam tarzlarına, eğlence kültüründen ticari 

faaliyentlerine kadar pek çok alanda yeni uygulamaları gündeme getirmiĢtir 

(Keser, 2000; 91). Ortaya çıkan yeni uygulamalar pek çok alanda değiĢimi ve 

yeniden yapılanmayı zorunlu kılarken, değiĢim ve yeniden yapılanmaya yol açan 

zorlayıcı faktörler de Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır (Aktan, 1997: 282-284); 

 GloballeĢme ve rekabet, 

 Uluslararası ve bölgesel entegrasyonların önem kazanması, 

 Bilgi teknolojilerindeki geliĢmeler, 

 Malzeme teknolojisindeki geliĢmeler,  

 Yeni teknolojik buluĢlar, 

 Yeni oluĢan pazarlardan pay kapma yarıĢı,  

 Ekonomik kalkınmanın itici gücünün insan kaynağı olduğunun 

anlaĢılması, 

 Tüketicilerin bilinçlenmesi ve tüketici beklentilerinin değiĢmesi,   

 Uluslararası ticaretle standardizasyona gidilmesi. 

Son elli yıldır bilgi teknolojisi VERĠ‟de yani teknolojide - özellikle 

bilgisayar Ģebekelerinin ve bilgisayara dayalı büyük veri tabanlarının evrimi ile 

zengin bir enformasyon kaynağı sunulmuĢ (Compton, 1999: 517) - yoğunlaĢmıĢ, 

ancak yeni bilgi devrimleri “bilgi” üzerinde odaklanarak yapılacak iĢlerin ve bu 

iĢleri yapacak kurumların yeniden tanımlanmasına yol açmıĢtır (Drucker, 1999; 

111). 

Bu bağlamda bilgi iĢlem gücündeki önemli artıĢ; bilgiyi toplayan, iĢleyen, 

saklayan ve dağıtımına hizmet eden biliĢim teknolojisini, teknoloji yönetiminin 

en önemli aracı haline getirmiĢtir, çünkü yönetmek ancak bilgi ile mümkün 

olacaktır (Sarıhan, 1998: 190). 

Günümüzde, bilgisayar ve biliĢim teknolojilerinin her alanda önemli 

katkılar sağladığı bilinmektedir. Bu katkılar kısaca Ģu Ģekilde sıralanmıĢtır; 

 BiliĢim teknolojilerinin kullanılmasıyla insanların birbirleriyle olan 

iletiĢimi kolaylaĢmıĢ,  

 Bilginin bir yerden baĢka bir yere taĢınması sorunu ortadan kalkarak  tüm 

ilgililerin bilgiye istedikleri Ģekilde ulaĢma imkânı sağlanmıĢ,  

 Bilgi paylaĢımı artmıĢ,  
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 PaylaĢımın doğurduğu sinerjik etkiyle yeni fikir ve buluĢların doğması 

kolaylaĢmıĢ, dolayısıyla rekabetin boyutlarının değiĢmesine yol açmıĢtır.  

BiliĢim teknolojisinin her yerde ve her iĢe uygun hale getirilmesi 

teknolojinin kendisini görünmez kılarken, geliĢtirilen yeni teknolojiler de bir 

önceki teknolojiyi kullanılmaz hale getirmektedir (Brown, 1998: 158–159). 

Teknolojide yaĢanan bu hızlı değiĢim, insanı belirsizliklere doğru sürüklerken, 

gelecekte bocalayan insanlar, özellikle yöneticiler ne yapacaklarını bilmez bir 

durumda (Budak, 1998: 81) bilgi çağı olarak adlandırılan bu dönemde örgüt 

sistemlerini öğrenmeye açık “dijital sinir sistemi” (Gates, 1999: 32) (bir Ģirketin 

düĢünce ve faaliyetlerinin bütün biçimlerini birbirine sıkıca bağlayan dijital 

yöntemlerin tümünü içerir. Finansman ve üretim gibi temel faaliyetler, buna ek 

olarak müĢterilerden alınan bilgiler, bir Ģirketin sayısal araçlar kullanan, hızla 

uyum gösterip tepki veren bilgi iĢçilerinin kolaylıkla eriĢebileceği verilerdir. 

Güvenilir bilgiye anında eriĢebilmesi, strateji saptamayı tek baĢına yapılan bir 

faaliyet olmaktan çıkarır ve günlük çalıĢma faaliyetlerinin içinde sürekli bir 

prosese dönüĢtürür) ya da “dijital bilgi teknolojileri” haline getirmelidirler 

(Öğüt, 2001: 183). 

Bilgi ve bilgi teknolojilerinin bu denli önem kazanması üzerine bütün 

geliĢmiĢ ülkeler, Gayri Safi Milli Hâsılalarının beĢte birini bilginin üretimine ve 

dağıtımına harcamıĢlardır (Drucker, 1993: 259). Bu durum, bilgiye dayalı 

ekonominin hızla geniĢlemeye devam ettiğinin açıkça bir göstergesidir. Bunun 

için yalnızca bilgisayar, iletiĢim ve eğlence sektörlerine bakmak yeterli olacaktır. 

Çünkü her ülke, her Ģirket, her birey giderek daha fazla bilgiye -patentler, 

prosesler, beceriler, teknolojiler, müĢteri ve tedarikçilere iliĢkin bilgi ve 

geçmiĢin tecrübelerine kısaca Entellektüel Sermayeye (zenginlik yaratmak üzere 

kullanımına sokulabilen entelektüel malzeme olup, bilgi enformasyon, 

entellektüel mülkiyet ve deneyimdir)- dayanır hale gelmektedir. 

Bilindiği gibi bilgiye dayalı ekonomiler (bilgi ekonomisi) sınırı olmayan 

ve sonsuz seçenekler sunan bir yapıya sahiptir. Bilgi otobanları-süper otoyolları-

(bilgisayarlar arasında etkileĢimle -iki yönlü- ses, metin, görüntü alıĢveriĢi 

yapılmasına imkân veren ve alt yapısını telefon ve kablolu televizyon hatlarıyla, 

iletiĢim uydularının oluĢturduğu iletiĢim ortamı (Özçağlayan, 1998: 129) 

geliĢtikçe ve bu yollarda yer alanların sayısı arttıkça, bilgi ağları geliĢmekte, bu 

arada yaygın olarak kullanılan internet zaman ve mekân farkını ortadan 

kaldırarak bireyleri, kurumları gerçek yaĢamın önüne geçmeye baĢlayan sanal 

bir evrende birbirine yakınlaĢtırmakta ve birbirleriyle haberleĢme zorluğu çeken 

her türlü araĢtırma ve geliĢtirme birimini birbirini izleyen paylaĢan ve bilgide 

bilgi yaratan bir küresel ağ haline getirmektedir (Düren, 2000: 59). 

Sonuç olarak; yeni teknolojik geliĢmeler ve bilginin artan önemi 

karĢısında, iĢ yapma biçimlerini ve örgüt yapılarını değiĢtirmek zorunda kalan 

örgütlerin, teknoloji yönetimlerini daha etkili kılmak amacıyla aĢağıdaki 

uyarıları dikkate almaları önerilebilir (MaĢrap, 1999: 134): 
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 Mevcut durum ve teknolojileri belirlemek,  

 Geleceğe yönelik etkin bir organizasyon planı yapmak,  

 Yüksek ve ileri düzeydeki projelere yoğunlaĢmak,  

 Yeni teknolojilere yoğunlaĢmak,  

 Bilgi çalıĢanlarını hazır hale getirmek ve sayılarını çoğaltmak,  

 Yeni organizasyon modelini tüm organizasyona yaymak,  

 ĠletiĢim sistemini kurmak,  

 Teknoloji ile iĢ/iĢletmenin bütünleĢmesi (Tekin ve Ömürbek, 2009: 119), 

 Farklı teknolojilerin sinerjistik (birlikte çalıĢmanın etkisi) etkilerinin 

ölçülerek  en iyi olanlarının seçilmesi, 

 Güçlü bir teknoloji liderliği ile teknolojik geliĢmenin sağlanması, 
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