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TBD Üyesi Nihan Tuna’nın başkanlığını yaptığı “Türkiye’de İnovasyon 
Kültürü ve Stratejisi” oturumuna, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği 
Daire Başkan Vekili Hakan Karataş, TÜRKSAT bilişimden 

sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Yeşilçimen, Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Altan Özkil ile Labris’ten Oğuz Yılmaz, panelist olarak katıldı. Türkiye’de 
inovasyona yönelik bir ekosistemin varlığının tartışıldığı panel, bu ekosistemin kendi 
kültürünü oluşturması için yapılması gerekenlerin saptanmasını amaçladı.  

Panelin ilk konuşmacısı olan Yrd. Doç. Özkil, “Türkiye’de yenilik yaratma 
(inovasyon) kültürü ve stratejisi” başlıklı bir sunum yaptı. Özkil, inovasyonun, 
uluslararası düzeyde kabul gören kaynakların başında gelen 2005 tarihli Ekonomik 
Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (The Organisation for Economic Co-operation and 
Development –OECD) ve Eurostat’ın birlikte yayınladığı Oslo Kılavuzu’nda yer alan 
tanımını anımsattı. Buna göre inovasyon, “Yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş 
ürün (mal ya da hizmet) veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş 
uygulamalarında, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir organizasyonel 
yöntemin uygulanması” olarak tanımlanıyor. İnovasyon aktörlerine ilişkin 
değerlendirmelerde bulunan, inovasyona etki eden faktörleri, yenilikçilik kültürünü 
aktaran Özkil, yapılan bir araştırmadan söz etti. Özkil, inovasyon için önerilerini ise 
şöyle sıraladı:

Ortak hedef, etkin işbirliği, üst düzey sahiplenme ve geniş katılım olmalı; paydaş 
performansları ölçümlenmeli; tüm paydaşların çıkarları gözetilmeli; Doğru ve 
nitelikli personel konfigürasyonu sağlanmalı; Şeffaflık ve hesap verebilirlik önemli; 
Bölgesel ortaklıklar, bölge ve sektöre özel girişim sermayesi fonu ve iş melekleri ağı 
gibi finansman mekanizmaları geliştirilmeli; Orta veya uzun vadede sektörel odaklı 
inkübasyon faaliyetleri desteklenmeli; İnovatif kümelenmeye doğru ilerlerken yeni 
sektörel şirketlerin kurulması özendirilmeli ve etkin bir izleme ve değerlendirme 
süreci oluşturulmalı. 

TÜBİTAK Daire Başkan Vekili Karataş, devlet eliyle neler yapıldığı ve neler 
yapılması gerektiğine ilişkin açıklamalarda bulunup Gayri Safi Milli Hâsıla (GSMH) 
içinde Ar-Ge’ye ayırdıkları pay açısında Çin’den sonra Türkiye’nin en büyük gelişmeyi 
gösterdiğine işaret etti. Karataş, “Uygun eğitim sisteminiz yoksa, uygun bir 
ekosisteminiz olması da mümkün değil” ifadesini kullandı. 

Teknoloji politikaları konusunda en üst kurul olan Bilim ve Teknoloji Yüksek 
Kurulu’nun (BTYK) aldığı kararları ve 10. Kalkınma Planı’nda yer verilen yenilik ve 
teknoloji kavramlarından söz eden Karataş, BTYK’nın son kararında yerli teknolojilere 
yüzde 15’e kadar indirim yapılmasının öngörüldüğünü anımsattı.  Karataş, 2023’te her 
ilde bir Bilim Merkezi kurulmasının hedeflendiği ve projeleri desteklemek üzere 200 
bin TL’lik proje performans ödülleri verildiğini bildirdi. 

“Üretmek ve küresel pazarda payımızı artırmak, ihracat yapmak gerekiyor. Biz 
uygulama sahasında varız” diyen TÜRKSAT Genel Müdür Yardımcısı Yeşilçimen, 

Yrd. Doç Özkil, inovasyon aktörlerine ilişkin 
değerlendirmelerde bulunup inovasyon için önerilerini sıraladı. 
TÜBİTAK’tan Karataş, devlet eliyle neler yapıldığı ve neler 
yapılması gerektiğine ilişkin açıklamalar yaparken TÜRKSAT 
Genel Müdür Yardımcısı Yeşilçimen,  geliştirilen e-devlet 
projelerinin uluslararası alanda pazara sunulması için bir 
çalışma yaptığını duyurdu. İlk gün ayrıca, bir panelde, “ciddi 
oyun” formatında hazırlanan e-öğrenme simülasyonlarına 
ilişkin bilgi verildi.
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kamudaki inovaktif yaklaşımları anlatırken TÜRKSAT’ın Türkiye’nin 
yazılım konusunda büyük bir potansiyeli olduğunu ve bu potansiyelin ülke 
yararına katma değer üretmesi için üzerine düşen görevi en iyi şekilde 
yerine getirmeye çalıştığını belirtti.

TÜRKSAT’ın e-devlet projelerinde üstelendiği entegratör görevini 
yerine getirirken bilişim firmalarına bir ekosistem oluşturduğuna 
değinen Yeşilçimen, bu ekosistemin büyük ölçekli e-devlet projelerinin 
başarılmasında önemli bir katkı sağladığını belirtti.  

Yeşilçimen, “TÜRKSAT  olarak ekosistemde oluşturulan ürünleri, 
uluslararası alanda Türkiye adına pazarlama gayreti içindeyiz.  Bu 
sayede ülkemizde yazılım firmalarının güçlenmesi ve çalışmalarının yurt 
dışına açılmasına önemli katkı sağlayacaktır. Bu çalışmalar ile yazılım 
firmalarımız ayrıca inovativ yapılanmaya teşvik edilmiş olmaktadır” diye 
konuştu.

Labris’ten Yılmaz ise, İnovaLİG’de, aldıkları İnovasyon ödülüne ilişkin 
ayrıntılı açıklamalarda bulunurken bir  fikrin çok hızlı ürünleştirilmesi 
gerektiğine dikkat çekti.

Öğrenmeyi inovasyonla desteklemek…

İlk günün son oturumu olan “Ciddi oyun nedir?” oturumuna ODTÜ 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysi İşler, Bilten Genel Müdürü Sevilay İmre 
ve HRİKa Çözümler Kreatif Satış ve Pazarlama Direktörü Pınar Türker 
katıldı. Dünyada farklı sektörlerden birçok saygın kurum, değişik 
alanlarda çalışanlarını bilinçlendirmek için kullanılan “ciddi oyun” 
formatında hazırlanan e-öğrenme simülasyonları konusunda bilgi veren 
konuşmacılar, bu oturumda ciddi oyunların tasarımında izlenen ilkeleri 
anlatıp farklı ciddi oyunlardan örnekler verdiler. 

İmre, “Öğrenmeyi inovasyonla destekleyerek ciddi bir gelişme 
sağlamayı düşünüyoruz” derken, Türker, hacklenmesi zor, bilgi güvenliği 
konusunda farkındalıkları yüksek olan bireylerden söz edip ciddi oyunlara 
değindi.

“Ciddi oyunlar, deneyerek öğrenme için çok etkili araçlardır” diyen 
Türker, oyunların beynin öğrenme kuralları baz alınarak hazırlandığını 
anlattı. Şimdi bilgi güvenliği konusundaki oyunlar üzerine çalıştıklarını 
bildiren Türker, Türkiye’de de ciddi oyunlar konusunda daha fazla 
istekli olunmasını ve gönüllü olarak bu alanda daha fazla yer alınmasını 
istediklerini belirtti. 

Prof. Dr. İşler ise, ciddi oyunda, oyun tasarımı ve öğrenme kuramının 
bir araya getirilmesinin önemli olduğunu vurguladı. FATİH Projesi 
kapsamında oyunlarla öğretmenleri eğitme projelerinin TÜBİTAK 
tarafından desteklendiğini bildiren İşler, “Oyun endüstrisi ve tasarımından 
alacağımız çok şey var” dedi. 
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