
Cin Fikir/Proje Nerede?
Gündem öyle hızlı kirleniyordu ki birinciliği sessizliğe verdiler… Sessizce beklemek, 
arada dağlara taşlara denize ve uzaklara bakmak hakkımız… Gündeme kaptırdık 
mı aradığımız soruların yanıtını bulamayız. Bizleri öne taşıyacak daima geleceğin 
gündemidir. Bugünün gündemin hasatı dün bu gündemi ekenlerindir… O yüzden 
teknik gündemler dahil, herkesin konuştuğu değil konuşmadığı bizim işimize yarar. 
Bugünün gündemi bizi biraz daha figüran yapmaktan öteye maalesef götürmüyor…

Y
azıma böyle girişimin nedeni, ülkemizdeki 
milyonlarca insanın akıl enerjilerinin 
gereksiz gündemler peşinde nasıl 
harcandığını görmek… Nasıl bir 
suçlanma, kaçma, kovalama, dizi/film 

hayal dünyasında yaşıyoruz şaşırıyorum… Oysa 
biz kalkınmak istiyoruz değil mi? O kadar teşvik, 
teknokent boşa mı? Turnayı gözünden vuran fikir/
proje niye yok, paraysa para, destekse destek… 

Demek ki biz şirketlerin, üniversitelerin, 
girişimcilerin önünü açıyoruz ama fikirlerin o fikirleri 
geliştirecek beyinlerin daha iyi projeler üretmesi için 
önlerini açamıyoruz… Böyle mi düşünmek lazım…

Cin fikirler/projeler gençlerden çıkacağına göre 
öncelikle genç beyinleri girişken, soru soran, 
düşünen insanlar haline getirmemiz gerekiyor. 
Uyuyan genç beyin istemiyoruz! Ezberleyen 
genç beyin istemiyoruz! Düşüncesini korkmadan 
söyleyecek insanlar istiyoruz! 

Hadi bunu elde ettik, başka ne gerek? 

Soru soran genç beynin kaçıncı liğde ve hangi 
şartlarda oynadığını bilmesi gerekiyor ki kendini 
bilsin… Üstüne yaşıtı bir Batı Avrupalı ne yaşıyorsa 
(teknolojide) aynısını yaşaması gerekiyor ki sorunları 
zamanında görsün… Cin fikirliler arasında dolaşmak 
da insanı cin fikre güdüler… Aynı zamanda nereye 
odaklanacağını bilen öneren insanlar da çok önemli… 
Öyleyse bu tür insanlarla iletişim halinde tutmak 
gerek genç beyinleri… 

Eğitime hiç girmiyorum, o zaten sorun 
çözme teknikleri, kişisel gelişim, öğrenilmiş 
çaresizliği al aşağı etme yöntemleriyle  olmazsa 
olmazımız…

Sorunu gören genç beyin, teknoloji hırsı varsa, 
girişkense bu sorunları çözmek için mutlaka 
adım atacak ve kafasında çözümler için çeşitli 
düşünceleri çarpıştıracaktır. İşte cin proje/
fikir ancak o zaman ortaya çıkar… Ondan sonra 
bir cin fikrin/projenin desteklenme süreci 
başlıyor. Bunun için de melek yatırımcılar veya 
devlet bir oyuncu olabilir. Devlet teşvik için 
kurumlar kuruyor, peki neden Proje Parlatma 
Kurumu kurmuyor (Cin Fikir Kurumu nasıl?) 
Proje Parlatma Kurumu, bir fikri ticari görürse 
sahibini alır, ona eğitim verir, onun adına 
şirket kurar, patent başvurusu yapar, yer verir, 
fikir ürüne dönüşene kadar da destek verir. 
Pazarlama bu süreçte  işin yüzde altmışıdır, 
hatta bazen yüzde sekseni… Öyleyse Proje 
Parlatma Kurumu fikir sahibine bu konuda da 
destek verir, ürünün pazarlamasına da katkı 
verir. Böylece ürün sahibi ıvır zıvır bir sürü işle 
değil projesini geliştirmekle uğraşır… 

Bunu bir sağlayalım siz görün cin fikir ve 
projeleri… Önce insan aklına destek! Bunu 
akıl edebiliyorsanız sonrası zaten arkadan 
gelir… Zamanımızı, aklımızı lütfen başkasının 
gündemine harcamayalım… Kendi gündemimiz 
daha değerli…

Koray Özer
koray.ozer@tbd.org.tr 

http://www.bilisimdergisi.org/s177
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