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T
ürkiye Bilişim Derneği (22) tarafından düzenlenen Bilgi İşlem Merkezi Yöneticileri 
(BİMY) Semineri’nin (BİMY) açılış töreninin ardından çağrılı konuşmacılar ile değişik 
konularda sunum yapan uzman ve yetkililer, araştırma geliştirme (Ar-Ge) ile yenilikçilik 
(inovasyon) konusunda açıklamalarda bulunup başarı için önemli bilgiler verdiler. Başarı 
örneklerinin anlatıldığı seminerde, yenilikçiliğin ne olduğu, yöntem ve trentler ayrıntılı 
bir şekilde katılımcılarla paylaşıldı.  

Yönetim Danışmanı ve Eğitimci Yekta Özözer, “İnovasyonun Matematiği ve Yeni Trendler” başlıklı 
sunumunda, 25 yılı aşkın çalışma hayatı boyunca bizzat uygulama şansını edindiği yenilikçi metotları 

TBD’nin düzenlediği 22. BİMY seminerine katılan çağrılı konuşmacılar, 
yenilikçiliğe dikkat çekip başarı örneklerini anlattılar. Özözer, “Yenilikçiliğin 
arkasında evrensel bir matematik var” derken Berk, girişimciliğin genetik 

olmadığı, öğrenerek edinildiğini belirtti. Benli, “Girişimciler, mutlaka 
inovatif olmak zorunda” uyarısında bulunurken Elgin, hibe 

ve teşvikleri veren kurullarda yatırımcıların olması 
gerektiğini vurguladı. 

aktardı. Yenilikçilik çalışmalarında 
bütünü görebilmenin önemine dikkat 
çeken Özözer, “Yenilikçiliği çok tesadüfü 
yapıyoruz ancak bunun da arkasında 
aslında evrensel bir matematik var” dedi.

“Evrenin ilkesi verimlilik” vurgusu 
yapan Özözer, geniş bir kavram 
olan yenilikçiliğe ilişkin yöntemleri 
birleştirmenin çok zor olduğunu belirtti. 
“Bütünü görebilme”nin önemine 
değinen Özözer, dünyada kullanılan 
farklı yenilikçilik metot ve yöntemlerini 
incelediklerini söyleyip 57 uzmanla 
birlikte yapılan ve 3 milyon 200 bin 
çalışma/projenin incelendiği uluslararası 
bir araştırmanın veri ve sonuçlarını 
katılımcılarla aktardı. 

“İnsan beyni tamamen atalet üzerine 
kurgulanmıştır, bu nedenle çoğu kez 
yenilikçiliği kaçırır” diyen Özözer, 
yaratıcılığı arttırmanın yolunun “zihni 
esnek tutma” becerisini geliştirmekten 
geçtiğini belirtip tek başına yapılan bir 
yenilikçilik metodunun genellikle başarılı 
olamadığına dikkat çekti. Geliştirilen 
her inovasyonun bir sorunu çözmesi 
gerektiğini belirten Özözer, inovasyon ve 
değişim için atılması gereken 8 adımı da 
tek tek ayrıntılı bir şekilde anlattı. 

Özözer, İnovasyon ve değişim için 
“zorunluluk”, “aciliyet” ve “itme”nin önem 
taşıdığına değindiği sunumunu yenilikçiliği 
artırmak için yapılması gerekenleri 
sıraladığı şu mesajlarla bitirdi:  

“Özellikle sorunu zorlu yaşayanlarla 
bağlantı kurun. Şirketlerin mutlaka süreç 
inovasyonu yapması gerekiyor. Pazarda 
büyük inovasyon fırsatları bulunuyor. 
İnsan dokunuşuyla bilişim teknolojilerinin 
işbirliği noktasında oldukça fazla fırsatlar 
var. Pazardaki boşlukları iyi yakalamalı, 
fırsat alanlarına dönüştürmeli ve farklı iş 
modelleriyle inovasyonu geliştirmelisiniz. 
Ürünle müşteri mutlaka bütünleşmeli. Tek 
bir yenilikçilik metodu yeterli olmuyor; 
bağlantı kurup sentezlemek gerekiyor ve 
çevremizde de çok kaynak var.”

Berk: Üretkenliğin genç yaşlarda olması 
gerekiyor

BİMY’22 seminerinin ikinci çağrılı konuşmacısı 
Veysel Berk oldu. Yaptığı buluşlar 2013 yılında Science 
dergisinde yayınlanan, aynı yıl Silikon Vadisi’nde kurduğu 
bilişim ve teknoloji şirketi Wallit’e iki hafta gibi kısa 
bir sürede 1 Milyon Dolar’ın üzerinde yatırım alan 
Berk,  katılımcılara açtığı “Çaycı” kafe ile Evebirilazım 
şirketlerinin kuruluş öyküsünden söz etti. 

Boğaziçi Üniversitesi mezunu Berk, MIT’te 
(Massachusetts Institute of Technology) yaptığı başarılı 
bilimsel çalışmalar sonrasında University of California 
Berkeley’de doktora programına davet edildi. Yaptığı 
buluşlar 2013 yılında Science dergisinde yayınlandı. Aynı 
yıl Silikon Vadisi’nde kurduğu bilişim ve teknoloji şirketi 
Wallit’e iki hafta gibi kısa bir sürede 1 Milyon doların 
üzerinde yatırım aldı. Yatırımcıları arasında HP’nin 
başkan yardımcısı, OpenTable’in Başkanı, PocketGems 
CEO’su gibi  isimler ve Venture Capital şirketleri var.

Oldukça ilgi çeken konuşmasında Berk, Boğaziçi 
Moleküler Genetik ve aynı zamanda fizik bölümünden 
mezun olduğunu, mesleğini yapmak için gittiği University 
of California Berkeley’de ABD’nin eski Enerji Bakanı 
ve Nobel ödüllü bir fizikçi olan Steven Chu ile tanışıp 
kanser hücrelerini izleyebilecek bir mikroskop geliştirme 
projesinde görev aldığını söyledi. Gün ışığını kullanan bir 
mikroskop yaptıklarını, dünyada ilk defa vücudumuza 
giren ve kronik hastalıklara neden olan mikropları canlı 
izleme şansı elde ettiklerini belirten Berk, 14 yıl San 
Francisco’ da yaşadıktan sonra annesinin rahatsızlığı 
ve vatan hasreti nedeniyle Türkiye’ye dönmüş. Berk, 
Türkiye’ye dönünce kendi projelerine yoğunlaşmış ve yeni 
projelerin tohumları da atılmış.

Hem ofisi hem de evi temizletmek için iki hafta 
telefonlarda uğraştığı, şirketlerle görüştüğünü ancak 
“yakında, hemen gelebilecek, pratik, referanslı ve 
güvenilir temizlikçi” bulmanın zorluğu ve sektörünün 
yetersiz olduğunu gören Berk, “Evebirilazim.com” adlı 
internet sitesini kurmuş. “Temizlik hizmetini vermek ve 
hizmeti almak isteyenleri bir araya getirdik” diyen Berk, 
günde yaklaşık 100 başvuru geldiğine dikkat çekti. 
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Ofis için İstanbul Trump Towers’un en alt 
katındaki en son dükkanı kiralayan Berk, çay 
içilebilecek bir yer olmadığını gözlemlemiş. 
“Herkese benden çay” sloganı ile yola çıkıp 
“Çaycı” adlı kafeyi açmaya karar vermiş. 

“En yakın rakibinden 3 kat daha fazla çay içen 
Türkiye’de her gün 250 milyon bardak çay içiliyor. 
Buradan yola çıkarak 15 dakikada çay demlenecek 
bir yer açmaya karar verdik” diyen Berk, günün 
herhangi bir saatinde içilen çayın lezzeti ve tadının 
aynı olması için bir şirketin ürettiği çay makinesini 
“demleme ısısından dakikasına” kadar birçok 
özelliğini değiştirtdiğini söyledi. 

Berk, BİT’i çok iyi kullanan bir şirket olan ve 8 
ayda cirosunu yüzde 200 artıran Çaycı’ya, günde 
bin kişinin 1 TY’ye satılan çayı içmek için geldiğini 
kaydetti. İşe 3 kişi ile başladıklarını şimdi 8 kişi ile 
çalıştıklarını ifade eden Berk, “İlerleyen günlerde 
hem bu sayıyı artırmayı hem de mağaza sayısını 
artırmayı düşünüyoruz” dedi.

Çaycı’nın tüm Türkiye’ye yayılacağını açıklayan 
Berk, üretim aşamasında katkı verdiği mikroskop 
projesi için Stanford Üniversitesi’ne iki ayda bir 
gidip çalışmalara devam ettiğinden söz edip başka 
ihtiyaçlara da el atacaklarını ifade etti. 

Berk konuşmasının sonunda, girişimciliğin 
genetik olmadığı, öğrenerek edinildiğini belirtip 
“Bu yüzden üretkenliğin genç yaşlarda olması 
gerekiyor” dedi. 

Benli: Girişimciler, mutlaka inovatif 
olmak zorunda

İlk gün öğleden sonra İnovasyon ve Girişimcilik 
Enstitüsü Kurucu Ortağı Berrin Benli, “İnovasyon 
ne değildir?” sorusunun yanıtını ilgi çekici bir 
sunumla irdeledi. 30 yıl boyunca yeni projeler, 
yaklaşımlar peşinde koştuğuna değinen Benli, 
inovasyonun tek başına yapılamayacağını, 
işbirlikleri, çok ortaklı iş modellerinin büyük önem 
taşıdığının altını çizip “İnovasyon için işbirliği 
gerekir”  dedi. 

Türkiye’de birçok yeni kavramın moda bir 
trend olarak çok çabuk geliştirilip tüketildiğine 
dikkat çeken Benli, inovasyonun yeni olmadığını, 
yıllardır konuşulan bir konu olduğunu söyledi. 

“İnovasyonu önemsememizin nedeni, içinde 
bulunduğumuz sıkıntılardan bizi kurtaracak, 
refaha ulaşmamızın tek çıkışı olduğumuza 
inanmamamızdır” diyen Benli, “zor anlaşılan, 
yorumlara açık”  olan inovasyonun ne olduğu ve 
hangi kavramlarla karıştırıldığına ilişkin ayrıntılı 
bilgi ve örnekler sundu.

Benli’ye göre, aslında herkesi ilgilendiren bir 
konu olan inovasyon; buluş ya da icat değil ve 
bunlarla çok karıştırılıyor. İcat ya da buluş sadece 
inovasyonu tetikleyen kavramlar. Buluş, bir fikrin 
veya ürünün ilk defa ortaya çıkması ise, inovasyon 
bu buluşun pratikte uygulama bulması, ekonomik 
bir değere dönüştürülmesi veya kendi talebini 
yaratması olarak tanımlanabilir. İnovasyon, 
salt yenilik ve çözüm de değil. Ar-Ge faaliyeti, 
bir inovasyon gibi anılıyor veya algılanıyor. 
İnovasyonda Ar-Ge çok önemli. Ar-Ge’nin 
inovasyona dönüşmesi hepimizin arzusu ama Ar-
Ge faaliyetlerinin hepsi, inovasyona döndürülmek 
zorunda değil. 

İnovasyonun; teknoloji, bilim ve endüstri 
ürünleri tasarımı olmak üzere 3 büyük bileşeni 
bulunduğunun altını çizen Benli, diğer bir 
kavramın ise girişimcilik olduğundan söz etti

Girişimcilik ve inovasyonun birbirini 
tamamlayan iki kavram olduğunu kaydeden Benli, 
“Artık girişimciler, mutlaka ve mutlaka inovatif 
olmak zorunda” dedi.

“Şirketler, rekabet etmek istiyorlarsa 
inovasyonu mutlaka içselleştirmek zorundalar” 
diyen ve inovasyonun yaratıcı fikri başlattığına 
işaret etti. Benli, inovasyonun öncelenmesi/
özümsenmesi için bunun özendirilmesi ve bir 
devlet politikası olarak benimsenmesi gerektiğini 
vurguladı. 

Türkiye’nin böyle giderse 2023 
hedeflerini yakalamasının pek 
mümkün olmadığını düşündüğünü 
belirten Benli, yaratıcı fikrin de 

inovasyonun çok önemli bir 
ateşleyicisi olduğunu ifade etti. 
Yaratıcı fikir açısından geçmişe göre 
daha iyi olunduğunu ancak daha fazla 
proje, çalışma ve girişim gerektiğini 
söyledi.  

“İnovasyonu yapacak ve lehimize 
kullanacağımız çok fazla avantajımız 
var” diyen Benli, sözlerini, “Bakış 
açımızı biraz olsun değiştirdiğimizde 
bile nelerle karşılaşabileceğimizi 
görebilirsiniz” diyerek tamamladı.

Kaftancıoğlu: Motivasyonunuz 
‘iyi bir iş yapmak’ olsun

Seminerin ikinci gününün 
ilk konuşmacısı olan Compos 
Mentis Psikiyatrik Araştırmalar 
ve Eğitim Merkezi’nden insan 
zihninin analiziyle uğraşan analist- 
psikoterapist Cumhur Boratav, 
‘Yaratıcı Düşünce, Yaratıcı Zekâ’ 
sunumuyla yaratıcılıktan başlayarak 
insan zihninin işleyişine kısa bir 
yolculuk yaptı.

İstanbul’da doğup büyüyen, 1997’de radikal 
bir kararla önce Kuşadası’na yerleşen, 2006’da 
ise Nazilli’de kendi ‘İpek Hanım Çiftliği’ni kuran 
Pınar Kaftancıoğlu ise “Sosyal Girişimcilik, Sosyal 
İnovasyon” öyküsünü katılımcılarla paylaştı. 

“Motivasyonunuz ‘iyi bir iş yapmak’ olsun. 
Bu motivasyonla biz uzun soluklu bir yapma 
amacındayız” diyen Kaftancıoğlu, Türkiye’de 
birçok işe ilham verdiklerini düşündüğünü ve 
aslında insanların içinde iyilik olduğunu anlattı. 

“Sonuna kadar dürüstlük ve samimiyet” ile 
davranmanın temel ilkeleri olduğunu kaydeden 
Kaftancıoğlu, konuşmasını, “Biz aslında 
çoklanmak istiyoruz. Gıda sektörünün böyle 
rakiplere ihtiyacı var” çağrısıyla bitirdi.
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Elgin: Yenilikçilerin davranışları, “cesaret, başkaldırma ve akıllı riskler alma” 
başlıklarında toplanıyor

İkinci günün son çağrılı 
konuşması olan Özyeğin 
Üniversitesi Girişimcilik Merkezi 
Direktörü İhsan Elgin de çok çarpıcı 
açıklamalarda bulundu. Dünyanın 
500 şirketi listesinde yer alan 
şirketlerin eskiden 61 yılda geriye 
düştüğüne dikkat çeken Elgin, 
bunun 80’lerde 25, şimdilerde ise 18 
yıla indiğinin altını çizdi. 

İnsanların ürünlere 
adaptasyonunun da kısaldığına 
değinen Elgin, büyük şirketlerin 
küçük girişimleri satın alarak 
sürdürülebilirliği yakalamaya 
çalıştıklarını anlattı. Elgin, dünyada 
kurum içi girişimcilikle ilgili 
araştırmalar yapıldığını söyleyip 
yenilikçilerin davranışlarının, 
“cesaret, başkaldırma ve akıllı 
riskler alma” şeklinde üç başlıkta 
toplandığını belirtti. 

“Dünyayı ileriye götüren herkes 
bencil, kendi başarısına odaklanmış 
kişilerdir” diyen Elgin, yeni iş 
veya girişimi, “Aşırı belirsizlik 
koşulları altında yeni bir ürün veya 
hizmet sunmak için tasarlanan, 
insana dayalı bir kurum” şeklinde 
tanımlayarak yeni girişimlerin; 
büyük şirketlerin versiyonları 
olmadığı, bilinmeyen iş modellerini 
araştıran yapılar olduğuna vurgu 
yaptı. 

“İnsanları girişimci yapabilir 
misiniz?”  sorusunu  “ABD’de girişimcilik dersleri ilkokulda başlatılıyor” açıklamasıyla yanıtlayan Elgin, 
büyük şirketlerin içinde küçük şirketlerin doğmasının sürdürülebilir olduğunu ancak Türkiye’de start-up 
konusunun yanlış kullanıldığını söyledi.

Türkiye’de inovasyonu orta düzey yöneticiler engellediğinden yakınan Elgin, kamunun yeni iş 
modellerine adapte olmasını, girişimci gibi düşünüp davranmasını, sorunları görüp çözmeye çalışmasını 
istedi. Kamunun, yeni işler kurulmasına olanak ve teşvikler vermesini öneren Elgin, kamu kaynağı ile 
işin test edilmesi, çalışıyorsa bunun dışarıda yaşama geçirilmesinin doğru olacağını kaydetti. 

Elgin, Türk insanının her kültürle çalışmaya alışık olduğunu ifade edip, hibe ve teşvikleri veren 
kurullarda akademisyenler bulunduğunu oysa yatırımcıların olması gerektiğinin altını çizdi.
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