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Yeni ça¤›n itici güçlerinden yarat›c›
düﬂünme ve inovasyon üzerine
‹çinde bulundu¤umuz global ça¤da
de¤iﬂimler, yeni teknolojilerin de
etkisiyle büyük bir h›z kazand›.
De¤iﬂen dünya ve yeni teknolojiler
ile birlikte sahip olunan yetkinlikler,
iﬂ modelleri ve iﬂ yap›ﬂ ﬂekilleri de
inan›lmaz bir h›zla de¤iﬂiyor. Yeni
teknolojiler ve yapay zekân›n da
hayat›m›za entegre olmas›yla,
de¤iﬂimlerin art›k çok daha h›zl›
yaﬂanaca¤›n› ﬂimdiden
öngörmemiz gerekiyor.
Bu h›zl› de¤iﬂim içerisinde ister
bireyler, ister iﬂletmeler olsun,
varl›klar›n› sürdürebilmek için hem
rekabet edilebilir, hem de en iyi
olmak zorundalar. Bu da ancak
sürekli geliﬂim prensibi
çerçevesinde, yarat›c›l›k ve
inovasyon ile mümkün. ‹çinde
bulundu¤umuz küresel rekabet
ortam›nda, iﬂletmelerin var olabilme
ve rekabet edebilme güçleri, sürekli
yeni fikirler üretmeyi ve inovatif
olmay› zorunlu k›l›yor. Müﬂteri
ihtiyaçlar›n›, yarat›c› ve yenilikçi
uygulamalarla buluﬂturabilmek ve
yüksek katma de¤er sa¤layacak
yeni ürünler ortaya koyabilmek son
derece önemli hale geldi. Bu
nedenle, de¤iﬂimin d›ﬂ›nda kalmak
istemeyenler, önce gelece¤i
tasarlamak ve sonra onu yönetmek
zorundalar. Yenilikçi bir firma,
ülkeye daha fazla istihdam
yaratarak ülke kalk›nmas›nda etkin
bir rol oynayabiliyor. Bu ba¤lamda,
bilim, teknoloji, mühendislik, sanat
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Dünya Ekonomik Forumunun
(World Economic Forum)
yay›nlad›¤› “2020 y›l›nda sahip
olunmas› gereken en önemli
yetkinlikler” raporunda yarat›c›l›k,
ilk üç s›ralama içerisinde yer
alm›ﬂt›r. Gelecek yarat›c› insanlarla
ﬂekillenece¤inden, yaﬂam boyu
ö¤renme felsefesinde olan,
teknolojik yenilikleri takip eden
yarat›c› ve tasar›mc› insan gücü,
gelece¤in ﬂekillenmesinde en
önemli unsurlar olarak karﬂ›m›za
ç›kacak. Bu kapsamda geliﬂen ve
geliﬂecek olan yeni teknolojiler, farkl›
ve yeni iﬂ modellerinin de ç›kmas›na
öncülük edecek.
Her yenilik, ihtiyaca cevap veren
yarat›c› bir çözüm önerisi ile baﬂlar.
Fark yaratacak fikirlerimizi bir de¤er
zincirinin içine yerleﬂtirmek ve
özellikle sanayide inovatif çal›ﬂmalar
yaparak, bu yenilikleri iyi bir
pazarlama stratejisi ile piyasaya
sürebilmek önemli bir rekabet
avantaj›n› da beraberinde
getirecektir.

ve matematik (STEAM) e¤itimi alm›ﬂ
nitelikli insan gücü de önemli bir
yer tutuyor. Yarat›c›l›k, ‹novasyon,
Ar Ge, Fikri ve S›nai Mülkiyet Haklar›
çal›ﬂmalar›n›n gerisinde kalan
ülkeler, rekabet güçlerini de
kaybediyorlar. Bu nedenle
inovasyona yap›lan yat›r›mlar›,
sürdürülebilir büyüme ve de¤er
yaratmak için stratejik bir öncelik
olarak kabul etmek gerekiyor.
Dünyadaki tüm sistemler, insan
akl›n›n birer ürünü. Dünya
nüfusunun yaklaﬂ›k 7,5 milyar
oldu¤u düﬂünüldü¤ünde,
milyarlarca yarat›c› beynin yeni
çözümler ve farkl› fikirler üretebilmek
için çal›ﬂt›¤›n› düﬂünmek bile büyük

heyecan uyand›rabiliyor. Bu
ba¤lamda, bilgiye sahip olmak,
bilgiyi yarat›c› ve do¤ru bir ﬂekilde
kullanabilmek de büyük önem
taﬂ›yor. Bilgiyi üreten ve üretti¤i
bilgiyi ürüne ve yat›r›ma
dönüﬂtürebilen toplumlar ise daha
güçlü ve teknolojik aç›dan daha
ileri ülkeler haline geliyorlar.
Ünlü yönetim bilimci ve yazar Peter
Drucker’›n, “Mükemmelli¤i
yakalayanlar, beyinlerinin en
becerikli k›s›mlar›na ulaﬂarak,
ondan yararlanmakta usta
olanlard›r” sözüyle, yarat›c› fikirler
üretmenin ve bu fikirleri do¤ru bir
ﬂekilde hayata geçirmenin önemini
vurgulam›ﬂt›r. Bununla birlikte,

Bilgiyi üreten ve üretti¤i bilgiyi
teknoloji ve ürüne dönüﬂtürebilen
toplumlar hem güçlü, hem de refah
seviyesi yüksek ülkeler haline çok
daha kolay dönüﬂmektedirler.
Küresel rekabette, ﬂirketin sahip
oldu¤u bilgi ve inovasyon gücü
önemli avantaj sa¤lar. Bu nedenle,
bilim ve teknolojiyi ekonomik ve
toplumsal faydaya dönüﬂtürmek,
istihdam›n artt›r›lmas›, k›sacas› ülke
gelece¤inde yeni baﬂar› hikayeleri
yazabilmek için, inovatif çal›ﬂmalara
h›z vermek ve bu çal›ﬂmalar›
sistematik bir ﬂekilde hayata
geçirebilmek büyük önem
taﬂ›maktad›r. Art›k günümüzde yeni
zenginliklerin ve f›rsatlar›n, yarat›c›
ve inovatif fikirler sayesinde
kazan›laca¤› kabul edilmiﬂ
durumdad›r.

Teknolojik yenilikleri yak›ndan takip
etmek, birkaç y›l sonra hayat›m›zda
olabilecek muhtemel yenilikler
konusunda mümkün oldu¤unca
öngörü sahibi olabilmek, bununla
birlikte de¤iﬂimin beraberinde
getirece¤i f›rsatlar› etkin biçimde
de¤erlendirebilmek, önemli bir
rekabet edici üstünlük
kazand›rabilir.
Dünyan›n en inovatif markalar› ve
en de¤erli ﬂirketlerine bakt›¤›m›zda,
ﬂirketlerin büyümesinin inovasyon
ile çok yak›ndan iliﬂkili oldu¤unu
görüyoruz. ‹novasyonu bir yaﬂam
tarz› olarak benimseyenler,
rekabette de bir ad›m önde
oluyorlar.
Eylül 1998’de kurulan Google,
sadece 10 y›lda dünyan›n en
de¤erli ﬂirketleri aras›nda yerini
alm›ﬂken, dünyan›n en inovatif
ﬂirketleri aras›nda kiﬂiselleﬂtirme
devrimini gerçekleﬂtiren Apple da,
son birkaç y›ld›r zirvedeki yerini
korumaya devam ediyor. Özetle
diyebiliriz ki, gelece¤in teknoloji ile
ﬂekillenece¤i içinde bulundu¤umuz
dinamik ça¤da hayata geçen
özgün ve yarat›c› fikirler, farkl›

deneyimler yaratarak insan
yaﬂam›n› zenginleﬂtirip, yeni
teknolojiler ve çok büyük katma
de¤erler yaratabiliyor. ‹nsanlar›n
hayatlar›na dokunarak sürdürülebilir
de¤er yaratabilmek, inovasyon
konusundaki yetkinli¤imizi
sistematik olarak geliﬂtirmek, hem
rekabet gücümüzün artmas›na,
hem de ülkenin ekonomik
büyümesine do¤rudan katk›
sa¤layacakt›r.
‹htiyaca cevap veren yarat›c› fikirler
ile baﬂlayan ve hiç bitmeyen bir
de¤iﬂim ve süreç yolculu¤u olan
inovasyon, ekonomik büyümenin
de en temel unsurlar›ndand›r.
Albert Einstein’›n, “Dünyadaki tek
s›n›rs›z maden kayna¤›, insan›n
hayal gücüdür” söylemi
do¤rultusunda, s›n›rs›z bir kaynak
olan hayal gücümüzü, yarat›c›
potansiyelimiz ile birleﬂtirerek
inovatif çal›ﬂmalar ile katma de¤eri
yüksek ürünlere dönüﬂtürebilmek,
küresel rekabet ortam›nda
sürdürülebilir baﬂar›n›n ard›ndaki
en kuvvetli güç olmaya her zaman
devam edecektir.

89 Bak›ﬂ 142

