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Bugün bir mesleki iletişim grubumda ülkemizin yenileşim yetisindeki gelişimine yönelik bir 
değerlendirme yayınlandı; “Türkiye İnovasyon'da %10'luk bir Sıçrama Gerçekleştirdi” 
başlığında bir paylaşımla... 
 
Yapılan değerlendirme, İsviçre kaynaklı World Intellectual Property Organization isimli 
kuruluşa ait bir rapora dayandırılarak yapılıyordu. 
(http://www.wipo.int/export/sites/www/econ_stat/en/economics/gii/pdf/2014/rankings.pdf#page=2)  
 
Raporu incelediğimde aklımdan geçenleri iki farklı konuda toplayabilirim: 

 

1. İlki ülkelerin konumlandırma / endekslemesi idi; Türkiye, Batı Asya – Kuzey Afrika (!) 
bölgesi içinde ele alaınıyordu.. Ben de uzun bir süredir dikkatimi çeken bu kaymayı 
bu vesile ile duyurunun yer aldığı geniş kitlelere ulaşan gruba hitaben “Küresel 
Endüstryel & Ticari Faaliyetlerde Türkiye'nin Konumu...” konusu ile yazdım: 
 

“... 
 

Geçmişte değişik yön tanımları ile nitelendirilerek Avrupa’da değerlendirilen, 
organizasyon, bütçe ve programlarında kıta Avrupa ile anılan Türkiye, özellikle 
de AB üyeliği adaylığı başlaması ve ilgili süreç geliştikçe küresel 
değerlendirmelerde her geçen gün daha da fazla artan bir eğilimle, 

o Middle East (ME), 
o Middle East & Turkey (MENAT), 
o West Asia - North Africa (WANA), 
o North Africa - West Asia (NAWA), 
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gibi yenileşimci tabirlerle Avrupa dışına mı çıkarılıyor gibi hissediyorum. Hatta 
bazı şirketler biraz daha yumuşak tanımlamalar yapsa da Türkiye’nin 
tanımlamasında kıta Avrupa referansı eskisi kadar fazla değil. 

 

Bunu belirlemeyi tamamen endüstriyel ve ticari endişe ile yapıyor ve ekonomik 
başarıma göre yapılan sınıflandırmaları, baz aldığı göstergeler değiştiğinde 
farklılaşacağı için, sabit olmasını değerlendirdiğim coğrafik konumlandırmaya 
dayalı sınıflandırmalarının dışında tutuyorum.. 

 

Küresel kuruluşlar içinde hiyerarşi ve önceliklerin coğrafi konumları ile yakından 
ilgili olabileceği gibi bir değerlendirmem de var; zaten beni en fazla endişelendiren 
de bu.. Arttığını hissettiğim bu konumlandırma yaklaşımının, tanım ve içeriği 
itibarı ile yenileşim (inovasyon) değerlendirmelerini ve sıralandırmalarını etkileme 
olasığı ve dolayısı ile -özellikle bazı alanlarda- baştan geride başlama olasılığı... 

 

Bu değerlendirmemin teyidi veya yanlış ise düzeltebilmem için yardıma ihtiyacım 
var ve bu yardımı öncelike belirtilen endüstrilere yayılmış 1500+ üyesi bulunan 
iletişim gurubu üyelerimizden istirham etmek isterim... 

 

Türkiye’de ortak girşimi ve yatırımı olan küresel havacılık - uzay & savuınma 
şirketlerinin bu grupta yer alan ilgilileri Türkiye faaliyetlerini bütçe organizasyon, 
bütçe ve programlarında Türkiye’yi hangi coğrafyada ve nasıl bir gerekçe ile 
konumlandırıyor; paylaşmaları mümkün müdür? 

 

...” 
 

Umudum olmasa da, cevap beklerim; elimde bazı tespitler de olsa... 
 
 

2. Raporda belirtilen yenileşim yetisinin gelişimleri belirtilen ülkeleri incelediğimde  
aklıma ikinci gelen de Orkestra şefi Gothold Efraim LESSING’in, 

“Dinleyicinin alkışı, bir orkestranın şef hakkında yargıya varması için ölçü 
değildir.  
Bir şefin ne güçte olduğunu orkestra üyeleri çok defa, şef henüz değneğini 
kaldırmadan önce anlar. Şefin kürsüye gelişi, orkestra önünde duruşu, eseri 
başlatması, bir orkestra sanatçısının ilk sesten önce orkestranın bu şeften neler 
bekleyebileceğini açıklar.” 

söylemi oldu...  
 

Sahi, kimdi sesveren alkışın sahibi dinleyici ve neyi alkışlıyordu?  
 
... 
 
Vakit olsa da, şimdiden şeker tadında bir bayram dilerim. 
 
 


