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Bilişimde başarılı inovasyonlarla ödüller aldık ama…
Devletin inovasyon desteklerini genelde “iyi ve anlamlı bir seviyede” bulan 
yetkililer, mevcut potansiyeli değerlendirecek cesur adımlar atılması ve 
“içselleştirilen” desteklerin, daha ileriye taşınıp yaygınlaştırılmasını istiyor.

Aslıhan Bozkurt

B ilişim Dergisi olarak Mart 
sayımızda, ülkemizdeki 
kimi teknoparklarda, 
geçen yıl geliştirilip bilişim 
sektöründe uygulamaya 

konulan “inovasyon/yenilikçi” bazı projelerine 
yer verdik. Sayfalarımızda, “bir ülkede 
sürdürülebilir büyüme, refah ve istihdamın 
sağlanması için çok önemli ve tek çözüm” 
olarak görülen inovasyona örnek gösterilen bu 
projelerin, ne zaman başladığı, bütçe-maliyeti, 
amacı, içeriği, hedefi, yarattığı katma değer, 
farklılığı-özelliği-önemi, topluma katkısı ve 
kazandırdıklarını yansıtmaya çalıştık. Bunun 
için başta ODTÜ, Hacettepe, Bilkent Cyberpark 
ve İTÜ ARI teknokentleri yetkililerinden yardım 
aldık. Yetkililerin bildirdikleri şirketlerden 
Etiya, DİVİT, Mantis, Minder, Mobiliz, Natek, 
Valensas ve Viavis gönderdiğimiz soruları 
yanıtlayarak ya da projelerini anlatarak 
dosya sayfalarımızda proje ve görüşlerini 
okurlarımızla paylaştılar.  
Etiya, Telaura CRM Suite; DİVİT, Entegre Taşıt 
Tanıma; Mantis ise Sakuwassa projelerini; 
Minder,  Mindolog adı verilen Beyin Bilgisayar 
Arayüz Aletleri Kullanarak Psikolojik 
Rehabilitasyon ve Karar Destek; Mobiliz, 
Araç Takip ve Filo Yönetim; Natek, Erişim 
Kontrol sistemlerini; Valensas, Yemeksepeti 
iPhone; Viavis de Damar Ekranı Projesi’ni 
tanıttı. Şirket yetkililerinin bizlerle paylaştığı 
teknoparklarımızda 2011’de geliştirilen 
inovasyon projelerini alfabetik sıra ile 
yansıtıyoruz.

 Türkiye, yenilikçi düşünce açısından 
çok büyük potansiyel taşıyor
Teknoparklarda bilişim alanında inovasyon 
gerçekleştirip dosya çalışmamıza katkı veren 
“başarılı/ödüllü” proje yöneticileri, devletin 
inovasyon desteklerinin genel olarak iyi ve 
“anlamlı bir seviyede” bulurken şirketlerin 
desteklenmesinde son yıllarda epeyce 
yol alındığının altını çiziyor.  Türkiye’nin 
yenilikçi düşünce açısından çok büyük 
potansiyel taşıdığına inanan yetkililer, bu 
potansiyelin değerlendirilmesi için daha cesur 
adımlar atılması,  desteklerin danışmanlık 
hizmetleriyle yaygınlaştırılıp daha ileriye 
taşınması gerektiğinde hemfikir. 
Hükümetin teşvik, destek ve yol göstericiliğine 
ihtiyaç duyulduğuna işaret edilirken özgün 
teknoloji ve uygulamaların geliştirilmesi 
için de kaynak harcanması isteniyor. Ayrıca 
teşviklerin, sadece ilgili devlet kurumlarının 
ve akademisyenlerin değerlendirmesiyle 
değil, sanayi ve teknoparkların da yer alacağı 
daha geniş katılımlı kurullar tarafından 
değerlendirilmesi ve daha esnek bir şekilde 
kullandırılması öneriliyor.
En üst düzeyde sürekli olarak teknoloji 
üretme kararlılığının ifade edilmesi, bu yönde 
politikalar geliştirilmesi; üniversitelerdeki 
bilgi birikiminin, teknolojiye dönüştürülmesi; 
teknoloji geliştiren şirketlerin yatırımlarını 
arttıracak mekanizmaların oluşturulması; 
kaynak, olanak ve eksikliklerin rasyonel 
şekilde değerlendirerek uygun stratejiler 
geliştirilmesi gerektiği vurgulanıyor. 
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ODTÜ-KOSGEB Teknoloji Geliştirme 
Merkezi’nde faaliyette bulunan Minder Bilişim 
kurucularından Ahmet Engin Bayrak, genç 
ve eğitimli nüfusun nedeniyle inovasyona 
hazır olan bir toplum olduğumuzu düşünüyor. 
Teknoloji ve inovasyonu destekleyen 
hükümetin bu desteğini tüm üniversitelere 
aktarmasını bekleyen Bayrak, yazılım 
teknolojilerindeki mevcut yetenek ve eğilimleri 
dünyaya öncü olabilme fırsatı olarak görüyor.

ODTÜ Teknokent’te faaliyet gösteren 
damarları kızılötesi ışınlarla çok net, üç 
boyutlu ve renkli görüntüleyen Viavis’ten Emre 
Yılmaz,  ülkemizin yenilikçi düşünce açısından 
çok büyük potansiyel taşıdığını ancak bu 
potansiyelin değerlendirilmesi için daha cesur 
adımlar atılması gerektiğini belirtiyor. 
İTÜ ARI Teknokent’te plaka, marka, tip ve hızı 
tanıyabilen ilk sistemi geliştiren Dijital Video 
ve İmge Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 
(DİVİT) ortağı ve Genel Müdürü Prof. Dr. 
Muhittin Gökmen,  teknoloji üretiminin Türkiye 
için yaşamsal bir öneme sahip olduğunun 
altını çiziyor. 

Türkiye’nin bir yol ayrımında bulunduğuna 
işaret eden Gökmen,  “Öncelikle 
teknolojiyi kendimiz üretmek zorunda 
olduğumuzu anlamamız, içselleştirmemiz, 
yaygınlaştırmamız,  bunun toplum olarak en 
öncelikli konularımızdan biri olduğunu sürekli 
vurgulamamız gerekiyor” diyor. 
Hacettepe Üniversitesi Teknokent’te 
geliştirdikleri “akıllı bir sanal dedektif”  olan 
Sakuwassa Projesi hakkında bilgi veren Mantis 
Yazılım Danışmanlık Ldt. Şti. ortaklarından 
Prof. Dr. Hayri Sever, üretim sonrasında, 
ürünleştirme, iş geliştirme, tanıtım ve satış 
giderleri desteklenmediği için iç kaynaklara 
çözüm bulmak zorunda kalındığını belirtti. 
Sever, bu tür Ar-Ge projelerinin, ürünleşip 
sahada kullanılması için hükümetin, 
Teknokent kapsamında faaliyetlerini yürüten 
yazılım şirketlerine farklı destek platformları 
oluşturması gerektiğini düşünüyor. 
Bilkent Cyberpark Ankara Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi’nde GPS uydularıyla 7 gün 24 
saat sistematik bir şekilde araçları izleyip 

kontrol eden sistemi üreten Mobiliz Bilgi 
ve İletişim Teknolojileri A.Ş. Genel Müdürü 
Levent Aydoğan ve Genel Koordinatörü Adil 
Masaracıoğlu, özellikle teknoloji ve ürünlerin 
dünya pazarlarına sunulabilmesi için 
hükümetin teşvik, destek ve yol göstericiliğine 
sektörün ihtiyacı olduğuna dikkat çektiler.  
Hacettepe Üniversitesi Teknokent’te, ilk milli 
bilişim güvenliği yazılımı paketini geliştiren 
Natek Bilişim, Bilgisayar, Eğitim, Danışmanlık 
Tic. San. Ltd. Şti. yetkilileri,  inovasyonun 
gelişmesi için destek mekanizmaları daha 
etkin hale getirilip miktarı arttırılması, doğru 
bir denetim ve kontrol mekanizmasının 
kurulmasını istediler.

Yemeksepeti iPhone ile mobil platformda 
yemek siparişini gerçekleştiren Valensas 
Teknoloji Hizmetleri A.Ş. kurucuları Akın 
İdil ve Bilge Algül, yenilikçi projelerde temel 
sıkıntıların başında istihdam, uzman ekip ve 
eğitimin geldiğini vurguladılar. 

İnovasyon, ayakta kalabilmenin ön 
şartlarından 
Latince bir sözcük olan “innovatus”tan 
türetilen inovasyon, “toplumsal, kültürel ve 
idari ortamda yeni yöntemlerin kullanılmaya 
başlanması” anlamı taşıyor. Başta gelişmiş 
ülkeler olmak üzere, pek çok ülkede önemi 
anlaşılan, devlet politikalarının odağı haline 
gelen inovasyon, günümüzün hızla değişen 
rekabet ortamında ayakta kalabilmenin ön 
şartlarından biri. 
Günümüzde özelikle uluslar arası arenada 
var olmak isteyen şirketler, ürün, hizmet 
ve üretim yöntemlerini sürekli değiştirme 
ve yenilemek zorunda. İşte bu değiştirme 
ve yenileme işlemi de “inovasyon” olarak 
adlandırılıyor. 
İnovasyon aynı zamanda, yeni veya 
iyileştirilmiş ürün, hizmet veya üretim yöntemi 
geliştirme ve bunu ticari gelir elde edecek 
hale getirmek için yürütülen tüm süreçleri 
de kapsıyor. Yeni veya iyileştirilmiş ürün, 
hizmet veya üretim yöntemi geliştirme, yeni 
düşüncelerden doğduğundan inovasyonda 
süreklilik, yeni fikir ve kavramlar hep önem 
taşıyor.

Avrupa’nın inovasyon liderleri
Avrupa Komisyonu’nun yayımladığı raporda Türkiye, en az yenilikçi ülkeler 
sınıfında yer aldı.

Avrupa Komisyonu’nun yılda bir kez yayımladığı İnovasyon Birliği Skorbord isimli 
raporu, 2011 yılında Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ar-Ge ve inovasyon performansını 
gösteriyor. Rapora göre, 2011’de kimi ülkelerin Ar-Ge harcamalarının önemli ölçüde 
azalttığı, kimilerinin de tam gaz inovasyona yatırım yaptığı görülüyor. 34 Avrupa 
ülkesinin incelendiği araştırmada, 16 ülkenin Ar-Ge ve inovasyon karnesinin, AB 
ortalamasını tutturduğu veya daha yüksek olduğu görülüyor. Ülkelerin inovasyon 
performansını ölçümlemek üzere yapılan araştırmada, insan kaynağı yatırımından, 
girişimcilik ve entelektüel sermayeyi desteklemeye kadar pek çok gösterge dikkate 
alınıyor.
İnovasyon karnesi AB ortalamasından yüksek olan ülkeler, inovasyon liderleri olarak 
raporda yer alırken, Türkiye ve Bulgaristan gibi inovasyon notu, AB ortalamasından çok 
düşük olan ülkeler “mütevazi ölçüde yenilikçi ülkeler” sınıfında yer alıyor.
Ar-Ge ve inovasyonda AB ortalamasını yakalayan ülkeler; Estonya, Güney Kıbrıs, Slov-
enya, Fransa, İrlanda, Luxemburg, Avusturya, Hollanda, İzlanda, İngiltere ve Belçika.
Ar-Ge ve inovasyon notu AB ortalamasından yüksek olan inovatif ülkeler; Almanya, 
Danimarka, İsveç ve Finlandiya. 
Türkiye, Bulgaristan, Romanya ve Litvanya gibi ülkeler, yenilikçik performansı AB 
ortalamasından çok düşük olan ülkeler kategorisinde yer alırken, İspanya, İtalya, 
Macaristan ve Yunanistan gibi işsizliğin yoğun olduğu ve krizin çarpıcı bir biçimde 
etkilerini gösterdiği diğer AB ülkeleri de AB ortalamasından düşük olan ülkeler kate-
gorisinde yer alıyor.
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