




Ağustos ayında günümüz dünyasının 
en önemli kavram ve gerçekliklerinden 
biri olan “Rekabetçilik” teması ile 
sizlerle buluşuyoruz. “Rekabet” 
kavramının günümüz dünyasında 
önem kazanması ile birlikte 
teknoloji transferi ve bu süreci 
devam ettirecek olan yapılara 
duyulan ihtiyaç giderek artmıştır. 
Bilindiği üzere teknoloji transferi, 
bilimsel ve teknolojik gelişmelerin 
teknolojiyi daha da geliştirerek yeni 
ürünler, süreçler, uygulamalar ve 
hizmetlerde kullanabilecek geniş bir 
kullanıcı kitlesine erişilebilir olmasını 
sağlamak için becerilerin, bilgilerin, 
teknolojilerin, üretim yöntemlerinin, 
üretim örneklerinin ve tesislerin 
kurumlar arasında paylaşılması 
sürecidir. Bu süreç ise sektör 
kuruluşlarının “rekabet avantajı” elde 
edebilmeleri için etkili bir araç olarak 
karşımıza çıkmaktadır. 
Rekabet avantajı için de rakiplerden 
üstün kaynak ve yeteneklere sahip 
olunması gerekmektedir. Bu kaynak 

ve yeteneklerden bazılarını patent 
sayıları, düzenlemiş müşteri ilişkileri, 
marka değeri,  know-how olarak 
sıralayabiliriz. Söz konusu yeteneklere 
ulaşma yolunda teknoloji transferinin 
gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 
Buradan yola çıkarak “Rekabetçilik” 
konusunu farklı açılardan ortaya 
koyan bir bültenle sizlere ulaşmayı 
amaçladık. 
Tema üzerine bir yazı bölümünde 
Savronik Yönetim Kurulu Başkanı, 
ARİNKOM TTO Danışma Kurulu Üyesi, 
Bireysel Katılım Yatırımcısı ve aynı 
zamanda girişimci olan Kenan Işık’ın 
“Rekabet İçinde Rekabetçi Olmak” 
başlıklı yazısını sunacağız. Sayın Işık 
bu yazısında rekabette farklılaşmanın 
önemine dikkat çekiyor. Işık, rekabetin 
kurallarını ve “kural olmayan” kuralını 
özgün tarzıyla anlatıyor. 
Dünyadan Örnekler Bölümünde 
ARİNKOM TTO Genel Koordinatörü M. 
Hakan DAĞ, “Dünyada Rekabetçilik ve 
Türkiye” yazısı ile rekabet konusuna 
küresel bakış açısıyla yaklaşıyor. 
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Dağ, rekabet açısından Türkiye’nin dünyadaki konumuna “Küresel Rekabetçilik Endeksi” çerçevesinde yer veriyor. Aynı 
zamanda “Dünya Rekabet Yıllığı” ölçeğinde ülkemizin dünyadaki konumun dikkat çekerek rekabet gücünün önemi 
konularını mercek altına alıyor. 
ARİNKOM TTO Teknoloji Transferi Grup Yöneticisi Orkun Başkan, Geleceğe Yönelik Eğilimler bölümünde rekabetçiliği 
“Fırsatlara Hazır Olmak” başlıklı yazısıyla ele alıyor. Başkan, bu yazısında rekabette dikkat edilmesi gereken noktaları 
göz önüne sererek başta sektör olmak üzere tüm okurlara gelecek ile ilgili ipuçları sunuyor. 
Rekabet dolu bir dünyadan birbirine rakip olabilecek nitelikte ve kalitede yazılarımızı sizlere ulaştırmak istedik. 
Yaşamımızın her alanda yer alan ve hayatımızın bir parçası olan rekabet konusuna bakış açınıza katkıda bulunmak 
amacıyla derlediğimiz yazılarımızın faydalı olmasını temenni eder, keyifli okumalar dileriz. 
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