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“Ben inovasyon yaptım, oldu!”
Bu sayımızda başarılı olmuş, ödül almış, yenilikçi bilişim projelerini dosya konusu 
yaptık. Dokuz projeye yer verebildiğimiz araştırmamızda, firma yetkililerine projeleriyle 
ve devletin inovasyona (TDK  inovasyon için “yenileşim” sözcüğünü öneriyor) bakışıyla 
ilgili çeşitli sorular sorduk. Genel olarak son on yılda çok önemli teşviklerin sağlandığını 
belirten firma yetkilileri yenileşim (inovasyon) konusunun teşviklerle doğru orantılı 
olmadığını, ülkemizin yenileşim konusunda atacağı adımların doğrudan insana 
ve eğitime yatırımla gerçekleşeceğini belirttiler. Taşıt tanıma projelerini anlatan 
Divit Genel Müdürü Prof. Dr. Muhittin Gökmen’in bu konuda söyledikleri gerçekten 
dikkate değer: “İnovasyon kültürünün yaygınlaşması için farklı olmaktan korkmayan, 
sorgulayan, merak eden, fark yaratmaya çalışan gençler, yetiştirmeye çalışmalı, eğitim 
ve öğretimi bu ilkeler doğrultusunda planlamalıyız (...)Dört dörtlük mühendislik eğitimi 
almış gençleri, bilişim devlerinin ürünlerini pazarlamada kullanmak büyük bir kaynak 
savurganlığıdır.” 

Yenileşim çocukluktan başlayarak gelişen bir yaşam şekli. Bu yaşam şekli, köklerini merak duygusundan 
alan, bireyselliğe saygı gösteren bir aile yapısı, öğrenciyi ezbere koşmayan, her sorunun sorulmasına  
izin veren, farklı düşünen zihinler yetiştiren bir eğitim sistemi, maddi destek ve ürüne/bilgiye/buluşa/
keşife hakkını veren piyasa ve hukuk düzeni gerektiriyor. Eğitim kurumlarını donatmak, yenilikçi olmak 
için değil dünyadaki gelişimi yakalamak ve öğretim kalitesini artırmak açısından önemli. Ancak problemi 
farketmek, analiz etmek, kendinde araştırma ve geliştirme gücü görmek, çözüm için var olan örüntülere  
gönderme yapacak doğru soruyu/soruları sormak, örüntüleri eğip büküp birleştirerek yeni bir çözüm 
modeli geliştirmek, bu modeli teorik ve pratik açıdan sınayarak herkesin kullanalabileceği bir ürün haline 
getirmek öncelikle özgür düşünen, düş kurabilen zihinlerin sinerjisiyle ortaya çıkabilecek bir süreç... Diğer 
yandan, yenilikçi bir ülke haline gelmek, yenilikçiliği toplumsal bir refleks haline getirmek, kendimize özgü 
bir stratejiyi kullanarak sıçrama yapmaktan geçiyor. Başka türlüsü aslının benzeri olmaktan bizi öteye 
götürmez... “Ben inovasyon yaptım, oldu!” cümlesindeki ironide de vurgulandığı gibi inovasyon toplumu 
olmak kişiye ve anlara  değil uzun vadeli planlara bağlı.    

Bu sayımızdaki diğer söyleşilerimizden birini  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek
Kurumu Başkanı Prof. Dr. Bahaeddin Yediyıldız ile yaptık.  Derin bilgisi, üniversitelerin bilim yapmaktan 
uzak kaldığı gibi cesur saptamaları bulunan Yediyıldız, söyleşide Türk medeniyetinin bilgi bankasını 
oluşturmak, bilim ve edebiyatta büyük bir çeviri hamlesine girişmek gibi bizi heyecanlandıran projelerden 
söz etti. Umarız çok kısa zamanda bu projeler gerçekleşir ve internetteki bilgi-yoğun Türkçe içerik oranı 
artar.    

Özgür yazılım, fark yaratanlar, okul, kitap, edebiyat sayfalarıyla, köşe ve makale yazarlarımızın ilginç 
yazılarıyla ağır geçen bu kış mevsiminden sonra size ve bahara bir erken merhaba diyerek herkese iyi 
okumalar diliyorum.
Saygı ve sevgilerimle
Koray Özer 

http://www.bilisimdergisi.org/s141
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