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Giriş
İktisadi kuramların büyük bir çoğunluğu statik çözümleme yöntemine 

dayanır. Bu yöntem, değişime açık pek çok etmenin veri kabul edildiği, 
ceteris paribus (diğer şeylerin değişmediği) varsayımının benimsendiği bir 
çözümleme biçimidir. Teknoloji de bu etmenlerden biridir. Bu kuramlarda 
teknoloji veridir ve çözümleme süresi boyunca değişmeden kalır. Buna 
karşın bu kuramlar ve kuramcıların hemen hepsi teknolojinin varlığını ve 
önemini hiçbir zaman yadsımazlar; ancak belli bir süre için, kısa dönemde, 
teknolojinin değişmeden kalacağını varsaymak işlerine gelir. Freeman’a göre 
“bu iktisatçılar … kendi varsayımlarının ve kabul edilmiş düşünce sistemlerine 
bağlılıklarının kurbanıdırlar (Freeman ve Soete, 1997)”. 

Veri teknoloji varsayımı kuşkusuz ekonomik modellerin basit, kolay ve 
hızlı sonuçlara ulaşmasını sağlamıştır. Ancak ceteris paribus perdesinin 
arkasında kalan teknolojinin, değişime her an açık olduğu, ekonomiyi 
yakından ilgilendiren ve etkileyen bir faktör olduğu da kesindir. O yüzden, 
teknolojik gelişme iktisadi modellere “dışsal değişken” olarak sokulmaya 
çalışılmıştır.  Oysa, teknoloji ve teknolojideki değişmeler, çoğu ekonomik 
modelde yer aldığı gibi, modeli dışarıdan etkileyen, ancak modelin içsel 
dinamikleri tarafından belirlenmeyen dışsal bir değişken değildir. Teknoloji 
ekonomiyi etkilediği gibi, ekonomik gelişmeler de teknolojiyi uyarır. 
Ancak Veblen’e gelesiye ekonomi-teknoloji ilişkisinin yeterince irdelendiği 
söylenemez. Gene de teknolojinin ekonomideki saygın yerine oturması 
için Schumpeter’i beklemek gerekmiştir. Teknolojiye ekonominin “motor”u 
görevini veren J.A. Schumpeter, aynı zamanda teknolojik gelişme türlerini 
ve bu gelişmelerin ortaya çıkış yollarını da ayrıntılı bir biçimde ele almıştır. 

Teknoloji ekonomik hayatın tümünü etkileyebilecek özelliklere sahiptir. 
Teknolojinin üretimden bölüşüme, bölüşümden tüketime, büyümeden dış 
ticarete uzanan etkileri vardır. Her şeyden önce teknoloji üretim sürecinin 
içindedir ve üretimin yapıldığı yer yani işletme düzeyi ile yakından ilişkilidir. 
O nedenle teknoloji ve teknolojik gelişmeler mikro düzeyden başlayıp 
makro sonuçları olan, yeri geldiğinde ekonominin tümünü değiştiren, 
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mikroekonomi ile makroekonominin iç içe geçtiği bir alandır. Teknolojik 
gelişmelerin, öngörülen veya öngörülemeyen her türlü sosyo-politik sonucu 
vardır; bu nedenle teknoloji konusu, ister istemez, kamu otoritelerinin etken 
bir biçimde içinde yer almak istedikleri ve yer aldıkları bir alandır.

Bu nedenle kitap iki ana kesim olarak tasarlanmıştır. Birinci kesim, 
Ekonomi Yazınında Teknoloji başlığını taşımaktadır. Teknolojik gelişmeye 
ilişkin tanımlar, teknolojik gelişmenin iktisadi düşüncedeki yeri, teknolojik 
gelişme ve büyüme, teknolojik gelişme ve kalkınma, teknolojik gelişme 
ve dış ticaret, teknolojik gelişme ve işlendirme, teknolojik gelişmelerin 
kümelenmesi alt bölümleri bu kesimde yer almaktadır. İkinci kesim, Yenilik 
Ekonomisi başlığını taşımakta olup teknolojik bilginin ortaya çıkışı, firma 
düzeyinde benimsenmesi, teknoloji-ölçek ilişkisi, teknolojinin yurt içinde 
ve yurt dışında yayılımı, teknoloji transferi, yenilik sistemleri gibi bölümleri 
kapsamaktadır. İkinci kesimin son bölümü bilişim teknolojisini konu 
edinmekte olup bilişim teknolojisinin olası sosyoekonomik etkileri üzerinde 
durmaktadır.  

Kitabın adının Yenilik Ekonomisi olarak benimsenmesinin nedeni ise 
Birinci kesimde ayrıntısı ile ele alınacağı üzere teknolojik gelişme türleri içinde 
“ekonomik” kaygılardan en fazla etkilenen türe “yenilik” adı verildiği içindir.
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1. Bölüm: Temel Kavramlar
Teknoloji iktisadına başlamadan önce bazı temel kavramları, öncelikle 

teknolojiden ne anlaşılması gerektiğini belirtmemiz gerekmektedir. Bunun 
için de ilk adım olarak teknoloji ile bilim arasındaki ayrımı ortaya koymalıyız.

Bilim, tüme varım veya tümden gelim yöntemleriyle elde edilmiş soyut ve 
sistematik bilgi kümelerinin tümüne verilen addır. Bilim, bilimsel araştırmalar 
sonucu elde edilir. Bilimsel araştırmaların ortak özelliği kullanım amacına 
yönelik olmayışlarıdır. Bilimsel bir araştırma sonucu elde edilen bilginin 
kullanılıp kullanılamayacağı, yararlı olup olmayacağı önceden kestirilemez, 
çünkü bilimin amacı kullanım değeri olan bilgiler üretmek değildir. Bir 
başka deyişle bilim, ticari meta değildir. Buna karşılık teknoloji belli bir bilgi 
birikiminin üretime sokulmuş biçimidir. Tıpkı sermaye, emek, doğa gibi bir 
üretim faktörüdür. Bu nedenle ekonominin içindedir ve ticari bir değeri 
vardır. Ticari değeri olduğu içindir ki teknoloji mülkiyete konu edilebilir. Bilim 
ile teknoloji arasındaki farkı bilimin mülkiyetinin olmaması, teknolojinin 
ise mülkiyet konusu edilmesi biçiminde ortaya koyabiliriz. Ancak bilimsel 
çalışmaların mülkiyete konu olmaması, bilim ile teknolojinin birbirlerinden 
tamamen kopuk hareket ettikleri anlamına gelmez. 

Teknolojik gelişmeler, bilimdeki gelişmelerden bağımsız değildir ama 
her bilimsel buluş, teknolojiye dönüştürülemez veya anında dönüşmez. 
Ekonomik gereksinimler, bu noktada, teknolojik gelişmeleri yönlendiren, 
içselleştiren bir etmen olarak karşımıza çıkar. O nedenle, bilim ve teknolojinin 
karşılıklı olarak birbirlerini etkilediklerini ileri sürmek çok daha doğru olur. 
Bilimsel gelişmeler yeni teknolojilerin ortaya çıkmasını sağlayabileceği gibi 
teknolojideki gelişmeler de bilimin ilerlemesine yardımcı olabilir. Tarihte çoğu 
zaman bilimsel özellikleri tam olarak anlaşılamamış teknik, üretim alanında 
kullanılmıştır. Bu nedenle çoğu zaman teknolojik bilgi, bilimsel bilginin 
önünde yer almıştır. Örneğin buhar makinesinin icadı, bilimsel olarak Carnot 
makinesinin yapılmasından öncedir. Uçak, deneysel olarak sınandıktan on 
yıllar sonra uygulamalı bilimler kuramsal olarak bu olayın nedenselliğini 
kanıtlamıştır. Özetle, bilimsel bilginin mutlaka teknolojik bilginin önünde 
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gideceği gibi bir kanı doğru değildir. Çoğunlukla teknoloji finansal ve sosyal 
getirisi yüksek alanlara işaret ederek bilimsel araştırmaların gelecekte 
gideceği yönü belirlemektedir. Bilimsel araştırmaları bu nedenle tamamen 
ekonomiden soyut, dışsal bir değişken olarak nitelendirmemek gerekir. 
Tersine, sanayileşme süreci bilimi giderek daha çok teknolojiye bağımlı hale 
getirmektedir.  

Teknolojik bilgiye ilişkin birkaç temel özelliği vurgulayacak olursak her 
şeyden önce teknolojik bilgi mülkiyete konu olduğu için rekabete açık bir 
alan değildir. Bir yerde kullanılmaya başlanması diğer kullanıcıların sayıca 
azalmasına yol açar. İkinci özelliği bölünemez olmasıdır. Teknolojik bilginin 
yarısının kullanılıp diğer yarısının kullanılmaması onun değerinin yarı 
yarıya azalması değil tamamen sıfırlanması anlamına gelir. Üçüncü özelliği 
bilginin ön plana çıkarılma, genelleştirme maliyetinin yüksek olmasına 
karşın kopyalama maliyetinin son derece düşük olmasıdır. Bu da teknolojik 
bilgiye ölçek sınırının konulamayacağını gösterir. Böylece teknolojik 
bilginin ölçekten bağımsız bir özelliği vardır. Teknolojik bilginin bir diğer 
özelliği artan getirilere konu olmasıdır. Bir başka deyişle teknolojik bilgi 
kullanmayla aşınmaz, eskimez. Bu özelliği ile herhangi bir ekonomik mal gibi 
orijine içbükey bir üretim olanakları eğrisi aracılığıyla gösterilemez (Dosi 
ve Nelson, 2010:55-59). Tersine, teknoloji, sihirli bir değnek değmiş gibi 
üretim faktörlerinin (özellikle sermaye ile emeğin) verimliliklerini etkiler. Bu 
nedenle eksenlerinde emek ve sermayenin yer aldığı bir diyagramda orijine 
dış bükey eş ürün eğrisi ile gösterilir. Eş ürün eğrisi orijine doğru kaydıkça 
verimlilik artışlarından ve teknolojik gelişmeden söz edilecektir. Teknolojik 
gelişme her iki faktörü aynı anda ve eşit oranda etkilemeyebilir. Bu nedenle 
teknolojik gelişme ile birlikte emek/sermaye karşıtlığı da her zaman için 
ekonomi yazınının içinde yer almıştır.

Teknolojik gelişmeler öngörülmeyen, beklenmeyen bir biçiminde ortaya 
çıkabileceği gibi ekonomik koşulların zorlaması sonucu da belirebilir. 
İlk kategoridekilere otonom teknolojik gelişme ikinci kategoridekilere de 
uyarılmış teknolojik gelişme adı verilmektedir. Teknolojinin içselliği genellikle 
uyarılmış teknolojik gelişmelerde daha çok kendini belli eder. Ancak otonom 
teknolojik gelişmelerin de üretime sokulması ekonominin içsel dinamikleri 
tarafından belirlenmektedir.

Her yeni teknoloji mevcut makine ve donatımı ekonomik eskimeye 
uğratmakta, yeni teknolojinin gerektirdiği makine ve donatımın sağlanması 
gerekmektedir. Bir başka deyişle teknolojik gelişme yeni bir yatırım kararını 
gerektirmektedir. Yeni makine ve donatım biçiminde kendini gösteren 
teknolojik gelişmeye içerilmiş teknolojik gelişme adı verilir. Makine ve 
donatımda herhangi bir değişikliğe yol açmayan teknolojik gelişmeler ise 
içerilmemiş teknolojik gelişme olarak adlandırılır. İçerilmemiş teknolojik 
gelişmeye örnek olarak üretim organizasyonunda gerçekleştirilen yenilikler 
veya üretim sürecinde kullanılmakta olan girdi niteliğindeki bir malzemenin 
yerini bir başka malzemenin alması gösterilebilir.
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Teknolojik gelişmelerin üretim faktörlerinin verimliliğini etkileyeceğini 
belirtmiştik. Emekten yana (emeği çoğaltıcı, sermayeden tasarruf edici) veya 
sermayeden yana (sermayeyi çoğaltıcı, emekten tasarruf edici) teknolojik 
gelişmeler büyüme modellerinde karşımıza çıkacaktır. Hatta teknolojik 
gelişmenin emeğin yerini alacağı ve işsizliğe neden olacağı savı da teknolojik 
ilerlemelerle birlikte hiç gündemden düşmemektedir. Emek dostu teknoloji 
gibi kavramlara teknolojik gelişme-işlendirme bağlamında rastlamaktayız. 

İçerilmiş teknolojik gelişme durumunda teknolojik gelişmenin 
benimsenebilmesi yeni bir yatırım kararının alınmasıyla özdeştir. Yeni bir 
yatırım kararı vermek ise her şeyden önce o yatırımın kârlılık durumuna 
bağlıdır. Bu yüzden teknolojik gelişmenin ekonomik konjonktüre uygun olup 
olmadığı önem kazanır.

Uygun teknolojiden anlaşılması gereken, konjonktüre göre değişebileceği 
gibi, ülkenin kalkınma öncelikleri ve faktör donanımı da uygun teknolojinin 
belirlenmesinde etkili olur. Bazı teknolojiler daha çok emek daha az sermaye 
kullanımına olanak verirler. Bazıları ise daha çok sermaye daha az emek 
kullandırıcı niteliktedir. Teknolojinin bu özelliğinden ötürü teknolojik gelişmeler 
de sermaye-yoğun, emek-yoğun veya doğa-yoğun olarak sınıflandırılmaktadır. 
Uygun teknolojinin seçilmesi, yatırım kararıyla birlikte ele alınması ve 
kararlaştırılması gereken bir konudur ve kalkınma sorunları ile ilişkilidir. 
Faktör donanımına uygunluk ise dış ticaret modellerinde karşımıza çıkacaktır. 
Teknolojik gelişmelerin dış ticaret hadlerine olası etkilerini incelerken ürün 
teknolojik gelişme ve süreç teknolojik gelişme tanımları ile karşılaşacağız.

Teknolojik gelişme yeni bir ürün veya hizmetin ortaya çıkmasına yol 
açıyorsa buna ürün teknolojik gelişme adı verilir. Mevcut ürünün daha farklı 
bir yöntemle, daha az maliyetle veya daha kaliteli bir biçimde üretilmesine 
yol açıyorsa süreç teknolojik gelişme söz konusudur. 

Ürün teknolojik gelişme söz konusu olduğunda iki kavram karşımıza 
çıkmaktadır: Buluş ve Yenilik 

Buluş, o güne kadar insanoğlunun bilmediği bir şeyin keşfedilmesidir. 
Bu keşif bilimsel araştırmaların sonucu olabileceği gibi, tesadüfler sonucu 
da ortaya çıkabilir. Çoğunlukla buluşun neye yarayabileceği önceden 
kestirilemez, gerekli bilimsel araştırmalardan sonra buluşun önemi veya 
önemsizliği ortaya çıkar. Buluş, genellikle, kendini yepyeni bir ürünle veya 
yepyeni bir üretim biçimiyle gösterir. Buna karşılık yenilik, var olan bir 
buluştan yola çıkılarak daha gelişmiş, daha kaliteli, daha işlevsel bir ürün 
veya üretim biçiminin bulunmasıdır.

Kuşkusuz her teknolojik gelişme ekonomiye olan etkisi bakımından 
bir değildir. Bu nedenle, teknolojik gelişmeleri önem sırasına göre de 
sınıflandırmak gerekir. 

Bu noktada değişik yazarlarca farklı isimlendirilse de yenilikler etkilerine 
göre şöyle sınıflandırılmaktadır:

Küçük (minik, birikimli, geliştirici, artımsal) yenilikler, radikal yenilikler, 
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teknolojik sistemler, tekno-ekonomik paradigmalar. 
Küçük (minik, birikimli, geliştirici, artımsal) yenilikler: Genellikle kullanırken 

öğrenme süreci sırasında teknik aksaklıkların giderilmesi veya ürünün daha 
kullanışlı hale getirilmesi sırasında ortaya çıkan küçük ama gerekli ve süreklilik 
gösteren yeniliklerdir. Bu tür yenilikler firma içinde, üretim sırasında, görülen 
gereklilik üzerine gerçekleşir. Küçük yenilikler, teknolojik araştırmaların 
birikimli olma özelliğini göstermesi açısından önemlidir. Gelecekte ortaya 
çıkacak gelişmelerin ardında, geçmişte yaşananların birikimli etkisini bulmak 
mümkündür. Bilgi temelli dinamik artan getiriler kavramının da temelinde küçük 
yeniliklerin birikimli olma özelliği yer almaktadır (Dosi ve Nelson, 2010: 73).  

Radikal yenilikler: Bilimsel temele dayalı, ürün veya süreç yenilik 
biçiminde, çoğunlukla yeni bir buluşla birlikte ortaya çıkan yeniliklerdir. 
Üretime sokulmaları, topluma mal olmaları zaman alır. Belirsizlik ve ciddi 
risk unsuru taşırlar. Ekonomik gelişmeyi normal temposundan çıkaran, 
kesintiye uğratan ve hızlandıran bu tür teknolojik gelişmelere genel amaçlı 
teknolojiler adı da verilmektedir. Buhar gücü, elektrik, içten patlamalı 
motorlar gibi radikal yenilikler genel amaçlı teknolojiler olarak anılmaktadır. 
Mikroelektronik alanında yaşananlar da aynı başlık altına sokulmakta ve 
ekonomiyi normal gidişinden saptıran, hızlandıran genel amaçlı teknolojiler 
arasında sayılmaktadır.  

Teknolojik sistemler (teknolojik rejimler, yenilik öbekleri, geniş yollar): 
Birbirleri ile bağlantılı alanlarda, artarda ortaya çıkan radikal yeniliklerdir. 
Makroekonomik sonuçları olan ve tek bir sektörü değil, diğer sektörleri de 
etkileyerek ekonominin yeniden yapılanmasını gündeme getiren yenilikler 
topluluğudur.  Sanayileri çok geniş çapta etkileyen ve kimi zaman yeni sanayi 
dallarının oluşmasına neden olan bu tür teknolojilere doğurgan teknoloji adı 
verilmektedir. Bilişim teknolojisi doğurgan teknolojiye güzel bir örnektir.

Teknolojik devrim: Kendileri için gerekli koşulları yavaş yavaş ortaya 
çıkaran, benzer ilkeleri izleyen ve aynı dışsallıklardan yararlanan bir dizi 
teknolojik sistemden oluşur. Yenileşme süreci zaman içinde en iyi uygulama 
modelini geliştirir ve buna “teknolojik stil” veya “tekno-ekonomik paradigma” 
adı verilir (Perez, 2001:115-117). Teknolojik gelişmelerin kümelenmesi 
tartışmaları sırasında bu tanımlarla karşılaşacağız.

Teknolojik gelişmelerin bir kısmı yoğun bilimsel araştırmalara ihtiyaç 
gösterir. Uçak sanayisi, kimya ve ilaç sanayisi, optik tıbbi aygıtlar alanındaki 
gelişmeler buna örnektir. Bu bilim ağırlıklı buluş ve yeniliklere yüksek-
teknoloji ürünleri adı verilir. Diğer bir kısım gelişmeler ise basittir. Bilimsel 
temele ağırlıklı olarak ihtiyaç göstermez. Bunlara da hafif teknoloji ürünleri 
denir. Teknolojik gelişmelerin az veya çok bilgi birikimine gereksinim 
duymaları onların, bilme dayalı veya bilimle ilişkili olarak sınıflandırılmalarına 
neden olmaktadır. Son yıllarda bilimle ilişkili teknolojik gelişme tanımının 
daha çok kullanıldığı görülmektedir. Üniversiteler, araştırma laboratuvarları, 
üniversite–sanayi iş birliği sonucu ortaya çıkan teknolojik gelişmelere 
bilimsel temelli yenilikler adı verilmektedir. Bu tür yenilikler kamunun talebi 
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hatta finansal desteği ile ortaya çıkmaktadır.  
Buluşlar üretimde devrim yaratarak ekonominin yeniden yapılanmasına 

yol açar. Bu özelliğinden ötürü buluşun yaygın üretimi, toplumun buluşun 
önemini kavraması ve o buluşu hayata geçirmeye hazır olması ile yakından 
ilgilidir. Buluş için toplumca benimsenme süresinin geçmesi gerekir. Yenilik 
ise yeniliği üretime sokacakların vereceği ekonomik kararı bekler. Bu yüzden 
yenilik ile ekonomik kararlar arasında daha sıkı bir nedensellik göze çarpar. 
Buluş ekonomisinden söz etmek yerine yenilik ekonomisi denilmesinin 
nedenini de bu noktada aramak gerekir. Yeniliğin buluştan ayrılan temel 
özelliği onun uygulanabilir olmasıdır. Radyo bir buluştur. Transistörlü radyo 
yeniliktir. Televizyon bir buluştur. Akıllı televizyon yeniliktir. Telefon bir 
buluştur. Cep telefonu yeniliktir.

İster buluş, ister yenilik biçiminde kendini göstersin, teknolojik 
gelişmeler ya yeni bir ürün ya da mevcut ürünün farklı yöntemlerle 
üretilmesi biçiminde karşımıza çıkar. Teknolojik gelişme sonucu ortaya yeni 
bir ürün çıkmışsa, buna Ürün Teknolojik Gelişme veya Ürün Yenilik denir; 
üretim yöntemi olarak ortaya çıkmışsa Süreç Teknolojik Gelişme veya 
Süreç Yenilik diye adlandırılır. Ürün ve süreç yenilik arasındaki sınırı çizmek 
çok kolay değildir. Bir sektör için süreç yenilik olarak tanımlanabilecek bir 
teknolojik gelişme bir başka sektör için ürün yenilik olabilir. Transistör pek 
çok elektrikli alet için süreç yeniliktir. Oysa transistörün bulunması kendi 
alanında başlı başına bir ürün yeniliktir. 

OECD Oslo 2005 Kılavuzunda yer alan yenilik tanımı yeniliği, yukarıdaki 
sınıflandırmayı da kapsayacak biçimde, geniş ve ayrıntılı bir biçimde 
anlatmaktadır. Buna göre yenilik,

“… işletme içi uygulamalarda, iş yeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde 
yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya 
süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin 
gerçekleştirilmesi” olarak tanımlanmaktadır. Tanımda da işaret edildiği gibi 
yenilikler, ürün ve hizmet, süreç, pazarlama, organizasyonel yenilikler olmak 
üzere sınıflandırılmaktadır (OECD, 2005, aktaran Erdil vd. ,2016:12).

OECD 2018 Oslo Kılavuzu yenilik tanımını yeniden iki kategoriye 
indirgemektedir: ürün yenilik ve iş süreci yenilikleri.

Buna göre ürün yeniliği; mevcut özellikleri veya öngörülen kullanımlarına göre 
yeni ya da önemli derecede geliştirilmiş bir mal veya hizmetin ortaya konulmasıdır.

İş süreci yeniliği; iş sürecinin bir veya daha çok sayıda işlevinin yeni veya 
önemli derecede geliştirilmiş bir biçimde kullanıma sürülmesidir (OECD, 
Eurostat, 2018:21).

OECD 2018 Oslo Kılavuzu, ekonomideki dört sektörü kapsayan bir 
yenilik tanımı ve kapsamı geliştirme hedefinden söz etmektedir. Bu dört 
sektör işletmeler, kamu kuruluşları, hanehalkları ve hanehalklarına hizmet 
eden kâr amacı gütmeyen kuruluşlardır. OECD 2018 Kılavuzu yenilik yapma 
güdüsünü ve sürecini özel sektördeki işletmelerle sınırlandırmamaktadır. 
Kamu kesimi, özellikle kamu işletmeleri yenilik yapabilir. Hatta dijitalleşmenin 
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yaygınlaştığı çağımızda bireyler hanelerinde yenilik geliştirebilirler. Kâr amacı 
gütmeyen kuruluşlar da hanehalklarına hizmet sunarken yenilik yapabilirler 
(OECD, 2018:58). Ancak 2018 Oslo Kılavuzu, “İş Yenilikleri” kavramı ile gene 
firma düzeyinde bir yenilik tanımı yapmaktadır (OECD,Eurostat, 2018:34)

Oslo 2018 Kılavuzu’na göre İş Süreci Yenilikleri:
1. Mal ve hizmet üretimi
2. Dağıtım ve lojistik
3. Pazarlama ve satış
4. Bilişim sistemleri
5. İş idaresi ve yönetim
6. Ürün ve iş süreçleri geliştirme

Böylece Oslo 2005 Kılavuzunda yer alan pazarlama ve organizasyon 
yenilikleri ayrıntılı olarak süreç yenilikler arasına sokulmaktadır (bkz. OECD, 
Eurostat, 2018:74-75).

2018 Oslo Kılavuzu ayrıca yenilik etkinliklerinden söz etmektedir. Bunlar:
1. AR-GE Etkinlikleri
2. Mühendislik, tasarım ve yaratıcılık etkinlikleri
3. Pazarlama ve marka tanıtımı etkinlikleri
4. İşçilerin eğitimi
5. Yazılım geliştirme ve veri tabanı oluşturma etkinlikleri
6. Yenilik yönetimi etkinlikleri (OECD, Eurostat, 2018:35)

Bütün bu etkinliklerin temel amacı bir yeniliğe imza atmaktır, aksi durumda 
firma içi olağan etkinlikler arasında sayılabilirler (OECD, Eurostat, 2018:88).

OECD 2018 Oslo Kılavuzu yenilik yapan aktörleri firma ile sınırlamamış 
olsa da gene firma özelinde tanımlar vermektedir. Buna göre, gözlem dönemi 
içerisinde bir veya daha çok sayıda yeniliğe imza atmış olanlar yenilikçi firmalardır. 
Gözlem dönemi içerisinde yenilik yapmamışsa da önceki dönemlerde yenilik 
yapmış ve yenilikler üzerinde çalışmaya devam eden firmalar aktif-yenilik 
firmaları olarak tanımlanmaktadır (OECD, Eurostat, 2018:34). 

Görüldüğü gibi 2018 Oslo kılavuzunda da firma, yeniliğin hayata geçtiği 
yerdir. Ancak firma tek başına değildir. Firma içinde veya dışında yer alan 
AR-GE birimleri, üniversiteler, kamu veya diğer finansal kuruluşlar, diğer 
firmalarla bağlantılar, kurumsal yapılar ve hukuki düzenlemeler hep birlikte 
sürecin aktörleri arasında yer alır.

Teknoloji, girdilerin çıktıya nasıl dönüşeceğini anlatan bir “tarif”tir. Tarif, 
kullanılacak girdi miktarını, niteliğini, hangi oranda ve hangi sırayla bir araya 
getirileceğini anlatır. Teknoloji, girdilerin çıktılara dönüştüğü toplumsal bir 
süreç olarak tanımlanır (Dahlman, Westphal (1982) aktaran Erdil vd. 2016:7).

Araştırma-Geliştirme (AR-GE) bu sürecin olmazsa olmaz aşamalarından 
biridir. Frascati AR-GE faaliyetini şöyle tanımlamaktadır: Araştırma ve 


