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Zaman zaman kitaplardan söz ediyorum; bir de, yine bu köşenin ilgi alanına giren 
dergilerimiz var. Sanıyorum, onlardan hiç söz açmadım. Yıl biterken, isterseniz, bu 
dergilerden de birkaçına birlikte göz atalım. 
Elimdeki ilk dergi Bilgi Çağı... Eylül’de yayımlanan 61’inci sayısıyla beş yılını geride 
bırakan Bilgi Çağı’nı Türkiye Bilişim Vakfı çıkarıyor. Vakıf adına imtiyaz sahibi Faruk 
Eczacıbaşı (Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. ve Vakfın Yönetim Kurulu Bşk.) 
derginin başyazarlığını da yapıyor. 61’inci sayıda, ‘editörden’ köşesinde Ersu Ablak, 
‘iletişim’ alanında yayına başlayan bu derginin, artık, bambaşka sektörleri de kucaklayarak 
her alanda daha fazla katma değer yaratmak ve ‘inovasyon’un öncüsü olmak isteyenlerin 
yayını haline geldiğini, söylüyordu. Derginin sürekli yazarları arasında ‘yenilikçilikle’ 
uğraşan çevrelerin yakından tanıdıkları Doç. Dr. Cemil Arıkan (Sabancı Üniversitesi [SÜ] 
Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörü), Selçuk Karaata (TÜSİAD-SÜ Rekabet 
Forumu Direktör Yrd.), Leyla Arsan (TAGES Yönetim Kurulu Bşk.), Şirin Elçi gibi isimler 
var. http://www.bilgicagi.com/ adresinden bu yayın konusunda daha fazla fikir edinebilirsiniz. 

İkinci dergimiz Rekabet Postası, TÜSİAD-SÜ Rekabet Forumu’nun (REF) yayın organı... 
REF’in amacı, “genel olarak küreselleşme, özel olarak da AB ile bütünleşme sürecinde 
uluslararası piyasalarda Türk özel sektörünün kalıcı bir pazar payı elde edebilmesi için 
gerekli rekabet gücü, inovasyon ve teknoloji yönetimi, ve kıyaslama çalışmalarını yapmak” 
olarak tanımlanmış. Funda Kalemci (REF Proje Sorumlusu) ve Selçuk Karaata’nın 
editörlüğünde yayımlanan Rekabet Postası da bu amaca hizmet ediyor. Ekim’de 23’üncü 
sayısı yayımlanan dergiye http://ref.advancity.net/anasayfa.aspx adresinden ulaşabilirsiniz. 
Şimdi sözünü edeceğim yayın, aslında, Rekabet Postası’nı ‘renklendiren’ bir bülten: 
İnovasyonun Renkleri... TÜSİAD ve SÜ’nün ev sahipliğini yaptığı Ulusal İnovasyon 
Girişimi tarafından çıkarılıyor. İlk sayısı bu yılın başında yayımlandı; aylık bir bülten... 
Amacı, “toplumun farklı kesimlerinin, özellikle de şirketlerin inovasyon konusunda bilgilerini 
artırmak ve onları inovasyona teşvik etmek...” Prof. Dr. Dilek Çetindamar (SÜ Öğretim Üyesi 
ve REF Direktörü), Selçuk Karaata, Hakan Günaydın ve Funda Kalemci’den oluşan bir yayın 
kurulu tarafından çıkarılıyor. Verdiğim ikinci adresten bu bültene de ulaşabilirsiniz. 

Mayıs’ta yayın hayatına giren bir dergi var; adı ‘TKD İnovasyon’... ‘TKD’, dergiyi çıkaran 
Türkiye Kimya Derneği’ni simgeliyor. Derneğin ‘inovasyon’ adını taşıyan bir dergi çıkarması 
doğrusu ilgi çekici. Dört ayda bir çıkacak, ‘hakemli’ bir dergi. Marka ve Patent Vekili, ve 
Avrupa Patent Vekili M. Kaan Dericioğlu gibi bir ismin de derginin yazarları arasında yer 
alması önemli; çünkü Dericioğlu, fikrî mülkiyet hakları gibi ileri düzeyde uzmanlık isteyen 
bir alandaki bilgi ve deneyimlerini çeşitli üniversitelerimizdeki hocalığı yanında yazdıklarıyla 
da paylaşan bir insan. TKD İnovasyon, dilerim, yayınını başarıyla sürdürür. 

Ancak, derginin iç kapağında gördüğüm, “Yayın Türü: Gayrisiyasi...” ifâdesini biraz 
yadırgadığımı söylemeden geçemeyeceğim. Hedef kitleniz firmalar ve ele alacağınız, 
yenilikçiliğin teknik, teknolojik meseleleri olsa bile; eğer, asıl üzerinde durmak istediğiniz 
konu, firmaların yenilikçilik yeteneğinin yükseltilebilmesi meselesiyse, ülkenin iktisat, 
sanayi, dış ticaret, para, finansman vb. konuları kapsayan politikalarına; dolayısıyla da bu 
politikalara damgasını vuran iktidardaki partinin siyasetine hiçbir göndermede bulunmadan, 
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bunu nasıl ele alacaksınız? Aslında bu soruyu, açık yüreklilikle gayr-ı siyasî olduğu yazıldığı 
için ‘TKD İnovasyon’la ilgili olarak sordum; ama, dikkat ettim, andığım diğer dergilerde de, 
yenilikçiliğin filizlenip güçlenmesini sağlayacak uygun iklimin yaratılmasıyla yükümlü 
bulunan ‘siyasî iktidar’ın genellikle etrafından dolanılıyor ve bu meseleye pek girilmiyor... 
Yoksa ben mi yanılıyorum? 
CBT. 11 Aralık 2009 

 


