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• 1961de Istanbul da do1961de Istanbul da do1961de Istanbul da do1961de Istanbul da doğğğğdu du du du 
• 5 ya5 ya5 ya5 yaşışışışında ilk trafo denemesini yapnda ilk trafo denemesini yapnda ilk trafo denemesini yapnda ilk trafo denemesini yapııııp elektrip elektrip elektrip elektriğğğğe e e e ççççarparparparpııııldldldldıııı
• 6 ya6 ya6 ya6 yaşışışışında duvarlara yanda duvarlara yanda duvarlara yanda duvarlara yağğğğllllııııboya yazboya yazboya yazboya yazıııı yazmaktan evden uzaklayazmaktan evden uzaklayazmaktan evden uzaklayazmaktan evden uzaklaşşşşttttıııırrrrııııldldldldıııı
• 10 ya10 ya10 ya10 yaşışışışında roketlere ve unda roketlere ve unda roketlere ve unda roketlere ve uççççaklara olan ilgisi komaklara olan ilgisi komaklara olan ilgisi komaklara olan ilgisi komşşşşularularularularıııınnnnıııı titrettititrettititrettititretti
• Kalemi ile kendini anlattKalemi ile kendini anlattKalemi ile kendini anlattKalemi ile kendini anlattıııı, , , , ““““GGGGıııırgrgrgrgıııırrrr”””” ıııı ççççok sevdi, film ok sevdi, film ok sevdi, film ok sevdi, film ççççekerek para kazandekerek para kazandekerek para kazandekerek para kazandıııı
• Mahalle mektebinde Mahalle mektebinde Mahalle mektebinde Mahalle mektebinde İİİİftihar Listesi mftihar Listesi mftihar Listesi mftihar Listesi müüüüdavimiydi, davimiydi, davimiydi, davimiydi, üüüüretimden para biriktirdi retimden para biriktirdi retimden para biriktirdi retimden para biriktirdi 
• İİİİTTTTÜÜÜÜ, USC, Stanford, USC, Stanford, USC, Stanford, USC, Stanford’’’’da eda eda eda eğğğğitim alditim alditim alditim aldıııı, e, e, e, eğğğğitim verdi, burslaritim verdi, burslaritim verdi, burslaritim verdi, burslarıııın varln varln varln varlığıığıığıığınnnnıııı kekekekeşşşşfettifettifettifetti
• Duvarlarda baDuvarlarda baDuvarlarda baDuvarlarda başşşşlayan yazlayan yazlayan yazlayan yazıııı ve resim merakve resim merakve resim merakve resim merakıııı onu yerli ve donu yerli ve donu yerli ve donu yerli ve dışışışış basbasbasbasıııınla tannla tannla tannla tanışışışışttttıııırdrdrdrdıııı

• Enerji, Finans, Medya, Enerji, Finans, Medya, Enerji, Finans, Medya, Enerji, Finans, Medya, TelcoTelcoTelcoTelco, E, E, E, Eğğğğitim dikey pazarlaritim dikey pazarlaritim dikey pazarlaritim dikey pazarlarıııı iiiiççççin in in in çöçöçöçözzzzüüüümler mler mler mler üüüürettirettirettiretti
• ÖÖÖÖnce fiilen gernce fiilen gernce fiilen gernce fiilen gerççççekleekleekleekleşşşştirdi, sonra etirdi, sonra etirdi, sonra etirdi, sonra eğğğğitimini verdi, arditimini verdi, arditimini verdi, arditimini verdi, ardıııından yndan yndan yndan yöööönettinettinettinetti
• “Ü“Ü“Ü“Üzerinde Tuzerinde Tuzerinde Tuzerinde Tuşşşş, Arkas, Arkas, Arkas, Arkasıııında Kablo, Tepesinde Anten, Etrafnda Kablo, Tepesinde Anten, Etrafnda Kablo, Tepesinde Anten, Etrafnda Kablo, Tepesinde Anten, Etrafıııında nda nda nda InsanInsanInsanInsan”””” şşşşiariariariarıııınnnnıııı sevdi  sevdi  sevdi  sevdi  
• Halen EczacHalen EczacHalen EczacHalen Eczacııııbabababaşışışışı BiliBiliBiliBilişşşşim im im im İİİİTTTTÜÜÜÜ TeknokentTeknokentTeknokentTeknokent’’’’dededede yeni iyeni iyeni iyeni işşşş alanlaralanlaralanlaralanlarıııı oluoluoluoluşşşşturmakla meturmakla meturmakla meturmakla meşşşşgul...gul...gul...gul...

GGGGüüüündemndemndemndemZafer BABZafer BABZafer BABZafer BABÜÜÜÜRRRR
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• InovasyonInovasyonInovasyonInovasyon ddddüüüüzeyi zeyi zeyi zeyi ööööllllçüçüçüçüldldldldüüüü

• InovasyonuInovasyonuInovasyonuInovasyonu geligeligeligelişşşştirecek gereksinimler tespit edilditirecek gereksinimler tespit edilditirecek gereksinimler tespit edilditirecek gereksinimler tespit edildi

• InovasyonInovasyonInovasyonInovasyon geligeligeligelişşşştirme tirme tirme tirme ççççalalalalışışışışmalarmalarmalarmalarıııınnnnıııın ilk adn ilk adn ilk adn ilk adıııımmmmıııı olarak bir olarak bir olarak bir olarak bir inovasyoninovasyoninovasyoninovasyon
stratejisi olustratejisi olustratejisi olustratejisi oluşşşşturulduturulduturulduturuldu

• InovasyonInovasyonInovasyonInovasyon stratejisini uygulamak stratejisini uygulamak stratejisini uygulamak stratejisini uygulamak üüüüzere, Eczaczere, Eczaczere, Eczaczere, Eczacııııbabababaşışışışı BiliBiliBiliBilişşşşim'in im'in im'in im'in 
hedefleri ihedefleri ihedefleri ihedefleri iççççinde yer alan her bir teknoloji/uygulama konu bazinde yer alan her bir teknoloji/uygulama konu bazinde yer alan her bir teknoloji/uygulama konu bazinde yer alan her bir teknoloji/uygulama konu bazıııında nda nda nda 
yol haritasyol haritasyol haritasyol haritasıııı ve eylem planve eylem planve eylem planve eylem planıııı oluoluoluoluşşşşturulup ve uygulamaya alturulup ve uygulamaya alturulup ve uygulamaya alturulup ve uygulamaya alıııındndndndıııı

• Kurum iKurum iKurum iKurum iççççinde inde inde inde inovasyonuinovasyonuinovasyonuinovasyonu artartartartıııırmak rmak rmak rmak üüüüzere zere zere zere ““““InovasyonInovasyonInovasyonInovasyon ProgramProgramProgramProgramıııı””””* * * * 
uygulamaya aluygulamaya aluygulamaya aluygulamaya alıııındndndndıııı
*Kurumun her *Kurumun her *Kurumun her *Kurumun her ççççalalalalışışışışananananıııınnnnıııın n n n inovasyoninovasyoninovasyoninovasyon etkinliklerine katetkinliklerine katetkinliklerine katetkinliklerine katııııllllıııımmmmıııınnnnıııı artartartartıııırarak, daha yenilikrarak, daha yenilikrarak, daha yenilikrarak, daha yenilikççççi projeler i projeler i projeler i projeler 
üüüüretimiretimiretimiretimi

EczacEczacEczacEczacııııbabababaşışışışı BiliBiliBiliBilişşşşim ve im ve im ve im ve InovasyonInovasyonInovasyonInovasyon ProgramProgramProgramProgramıııı
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• Latince Latince Latince Latince Novus  Novare (yeniNovus  Novare (yeniNovus  Novare (yeniNovus  Novare (yeni bir bir bir bir şşşşey yapmak)ey yapmak)ey yapmak)ey yapmak)
• Oxford Oxford Oxford Oxford DictionaryDictionaryDictionaryDictionary 1548154815481548
• YenilikYenilikYenilikYenilikççççi uygulamalari uygulamalari uygulamalari uygulamalarıııın ticari ban ticari ban ticari ban ticari başşşşararararıııı kazanan halleri kazanan halleri kazanan halleri kazanan halleri 
innovasyondurinnovasyondurinnovasyondurinnovasyondur
• InovasyonInovasyonInovasyonInovasyon, Stratejik yarat, Stratejik yarat, Stratejik yarat, Stratejik yaratııııccccııııllllığıığıığıığın karln karln karln karlıııı uygulamasuygulamasuygulamasuygulamasııııddddıııırrrr
• YeniYeniYeniYenişşşşim? im? im? im? YENYENYENYENİİİİliklikliklik----GiriGiriGiriGiriŞİŞİŞİŞİMMMM (Halil Kulluk(Halil Kulluk(Halil Kulluk(Halil Kullukççççu)u)u)u)

InnovationInnovationInnovationInnovation mu yoksa mu yoksa mu yoksa mu yoksa inovasyoninovasyoninovasyoninovasyon mu?mu?mu?mu?
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İİİİnovasyonanovasyonanovasyonanovasyona DoDoDoDoğğğğrurururu
Bir KuruluBir KuruluBir KuruluBir Kuruluşşşş ÇÇÇÇalalalalışışışışmasmasmasmasıııı
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•KOBKOBKOBKOBİİİİ’’’’lerinlerinlerinlerin teknolojik kapasitelerini, prosedteknolojik kapasitelerini, prosedteknolojik kapasitelerini, prosedteknolojik kapasitelerini, prosedüüüürlerini ve gereksinimlerini rlerini ve gereksinimlerini rlerini ve gereksinimlerini rlerini ve gereksinimlerini 
dedededeğğğğerlendirme amaerlendirme amaerlendirme amaerlendirme amaççççllllıııı yapyapyapyapıııılan aralan aralan aralan araşşşşttttıııırma rma rma rma ççççalalalalışışışışmalarmalarmalarmalarıııı
•ŞŞŞŞirketin zayirketin zayirketin zayirketin zayııııf ve gf ve gf ve gf ve güçüçüçüçllllüüüü yyyyöööönlerini belirleyerek, teknolojik gelinlerini belirleyerek, teknolojik gelinlerini belirleyerek, teknolojik gelinlerini belirleyerek, teknolojik gelişşşşimlerine imlerine imlerine imlerine 
katkkatkkatkkatkııııda bulunacak sonuda bulunacak sonuda bulunacak sonuda bulunacak sonuççççlarlarlarlarıııın n n n üüüüretimiretimiretimiretimi

****TechnologyTechnologyTechnologyTechnology AuditAuditAuditAudit

TanTanıı
veve

Veri Toplama Veri Toplama 

Analiz/SentezAnaliz/Sentez

RaporRapor

Eylem PlanEylem Planıı

Teknoloji Yetenek DeTeknoloji Yetenek DeTeknoloji Yetenek DeTeknoloji Yetenek Değğğğerlendirme*?erlendirme*?erlendirme*?erlendirme*?
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•ŞŞŞŞirketin teknolojik kapasitesinin belirlenmesiirketin teknolojik kapasitesinin belirlenmesiirketin teknolojik kapasitesinin belirlenmesiirketin teknolojik kapasitesinin belirlenmesi
•Yeni teknolojinin gerektirdiYeni teknolojinin gerektirdiYeni teknolojinin gerektirdiYeni teknolojinin gerektirdiğğğği yapi yapi yapi yapıııılanmanlanmanlanmanlanmanıııın den den den değğğğerlendirilmesierlendirilmesierlendirilmesierlendirilmesi
•Yeni teknolojinin edinilmesi/geliYeni teknolojinin edinilmesi/geliYeni teknolojinin edinilmesi/geliYeni teknolojinin edinilmesi/gelişşşştirilmesi itirilmesi itirilmesi itirilmesi iççççin olasin olasin olasin olasıııı iiiişşşşbirliklerinin birliklerinin birliklerinin birliklerinin 
tantantantanıııımlanmasmlanmasmlanmasmlanmasıııı

ÇÇÇÇalalalalışışışışmanmanmanmanıııın Aman Aman Aman Amaççççlarlarlarlarıııı
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•SSSSüüüürdrdrdrdüüüürrrrüüüülebilir blebilir blebilir blebilir büüüüyyyyüüüüme ime ime ime iççççin gereksinimlerin ortaya in gereksinimlerin ortaya in gereksinimlerin ortaya in gereksinimlerin ortaya ççççııııkmaskmaskmaskmasıııı
•ŞŞŞŞirketin girketin girketin girketin güçüçüçüçllllüüüü----zayzayzayzayııııf yf yf yf yöööönlerinin, olasnlerinin, olasnlerinin, olasnlerinin, olasıııı ffffıııırsatlarrsatlarrsatlarrsatlarıııın ve dar bon ve dar bon ve dar bon ve dar boğğğğazlarazlarazlarazlarıııın n n n 
belirlenmesi SWOT analizibelirlenmesi SWOT analizibelirlenmesi SWOT analizibelirlenmesi SWOT analizi
Yeni Yeni Yeni Yeni üüüürrrrüüüün/hizmet/teknoloji/pazarlar in/hizmet/teknoloji/pazarlar in/hizmet/teknoloji/pazarlar in/hizmet/teknoloji/pazarlar iççççin fin fin fin fıııırsatlarrsatlarrsatlarrsatlarıııın taranmasn taranmasn taranmasn taranmasıııı
•AraAraAraAraşşşşttttıııırma kurumlarrma kurumlarrma kurumlarrma kurumlarıııı, , , , üüüüniversiteler, teknoloji aniversiteler, teknoloji aniversiteler, teknoloji aniversiteler, teknoloji ağğğğlarlarlarlarıııı ve dive dive dive diğğğğer aer aer aer ağğğğlarla larla larla larla 
iiiişşşşbirlikleri yapbirlikleri yapbirlikleri yapbirlikleri yapıııılmaslmaslmaslmasıııı
•Potansiyel finans mekanizmalarPotansiyel finans mekanizmalarPotansiyel finans mekanizmalarPotansiyel finans mekanizmalarıııınnnnıııın aran aran aran araşşşşttttıııırrrrıııılmaslmaslmaslmasıııı ve tanve tanve tanve tanıııımlanmasmlanmasmlanmasmlanmasıııı
•İİİİnovasyonnovasyonnovasyonnovasyon ve teknoloji gelive teknoloji gelive teknoloji gelive teknoloji gelişşşştirme tirme tirme tirme ççççalalalalışışışışmalarmalarmalarmalarıııı iiiiççççin ulusal ve in ulusal ve in ulusal ve in ulusal ve 
uluslararasuluslararasuluslararasuluslararasıııı programlarprogramlarprogramlarprogramlarıııın belirlenmesin belirlenmesin belirlenmesin belirlenmesi
•Yeni teknik ve finans kaynaklarYeni teknik ve finans kaynaklarYeni teknik ve finans kaynaklarYeni teknik ve finans kaynaklarıııına ve ina ve ina ve ina ve işşşşbirliklerine ulabirliklerine ulabirliklerine ulabirliklerine ulaşışışışılmaslmaslmaslmasıııı

ÇÇÇÇalalalalışışışışmanmanmanmanıııın Hedeflerin Hedeflerin Hedeflerin Hedefleri
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ÇÇÇÇalalalalışışışışmanmanmanmanıııın Kapsamn Kapsamn Kapsamn Kapsamıııı

Tanı ve Veri ToplamaTanı ve Veri Toplama

• ŞŞŞŞirket irket irket irket ÖÖÖÖz Dez Dez Dez Değğğğerlendirmesierlendirmesierlendirmesierlendirmesi

• ÇÇÇÇalalalalışışışışanlar kurumlaranlar kurumlaranlar kurumlaranlar kurumlarıııında halen etkin olan uygulamalarnda halen etkin olan uygulamalarnda halen etkin olan uygulamalarnda halen etkin olan uygulamalarıııın ve n ve n ve n ve 
yaklayaklayaklayaklaşışışışımmmmıııın n n n inovasyonuinovasyonuinovasyonuinovasyonu nasnasnasnasııııl etkiledil etkiledil etkiledil etkilediğğğğini deini deini deini değğğğerlendirecekerlendirecekerlendirecekerlendirecek

• Kurumun Genel MKurumun Genel MKurumun Genel MKurumun Genel Müüüüddddüüüürrrrüüüü dahil, didahil, didahil, didahil, diğğğğer yer yer yer yööööneticilerin de dahil neticilerin de dahil neticilerin de dahil neticilerin de dahil 
olduolduolduolduğğğğu bir  anket u bir  anket u bir  anket u bir  anket ççççalalalalışışışışmasmasmasmasıııı. Her bir y. Her bir y. Her bir y. Her bir yöööönetici ile ayrnetici ile ayrnetici ile ayrnetici ile ayrı ııı ayrayrayrayrıııı
yapyapyapyapıııılacaklacaklacaklacak

• İİİİnovasyonnovasyonnovasyonnovasyon BasamaklarBasamaklarBasamaklarBasamaklarıııı

• Kurumun Kurumun Kurumun Kurumun inovasyoninovasyoninovasyoninovasyon basamaklarbasamaklarbasamaklarbasamaklarıııında ne durumda oldunda ne durumda oldunda ne durumda oldunda ne durumda olduğğğğunu unu unu unu 
ve gelecekte ne durumda olmasve gelecekte ne durumda olmasve gelecekte ne durumda olmasve gelecekte ne durumda olmasıııı gerektigerektigerektigerektiğğğği dei dei dei değğğğerlendirilecekerlendirilecekerlendirilecekerlendirilecek

• Kurumun Genel MKurumun Genel MKurumun Genel MKurumun Genel Müüüüddddüüüürrrrüüüü dahil, didahil, didahil, didahil, diğğğğer yer yer yer yööööneticilerin de dahil neticilerin de dahil neticilerin de dahil neticilerin de dahil 
olduolduolduolduğğğğu bir  anket u bir  anket u bir  anket u bir  anket ççççalalalalışışışışmasmasmasmasıııı. Her bir y. Her bir y. Her bir y. Her bir yöööönetici ile ayrnetici ile ayrnetici ile ayrnetici ile ayrı ııı ayrayrayrayrıııı
yapyapyapyapıııılacaklacaklacaklacak
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Veri Derleme, Analiz ve SentezVeri Derleme, Analiz ve Sentez

• ŞŞŞŞirket irket irket irket ööööz dez dez dez değğğğerlendirme ve erlendirme ve erlendirme ve erlendirme ve inovasyoninovasyoninovasyoninovasyon basamaklarbasamaklarbasamaklarbasamaklarıııı belirleme belirleme belirleme belirleme 
ççççalalalalışışışışmalarmalarmalarmalarıııınnnnıııın sonun sonun sonun sonuççççlarlarlarlarıııı rapor haline getirilecekrapor haline getirilecekrapor haline getirilecekrapor haline getirilecek

• ŞŞŞŞirketin stratejik analizi birlikte yapirketin stratejik analizi birlikte yapirketin stratejik analizi birlikte yapirketin stratejik analizi birlikte yapıııılacaklacaklacaklacak

• Analiz sonuAnaliz sonuAnaliz sonuAnaliz sonuççççlarlarlarlarıııınnnnıııın sentezi yapn sentezi yapn sentezi yapn sentezi yapıııılacaklacaklacaklacak

ÇÇÇÇalalalalışışışışmanmanmanmanıııın Kapsamn Kapsamn Kapsamn Kapsamıııı
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Raporlama ve ÖnerilerRaporlama ve Öneriler

• Analiz ve sentez sonuAnaliz ve sentez sonuAnaliz ve sentez sonuAnaliz ve sentez sonuççççlarlarlarlarıııınnnnıııın raporlanarak aktarn raporlanarak aktarn raporlanarak aktarn raporlanarak aktarıııılacaklacaklacaklacak

• Kurum onayKurum onayKurum onayKurum onayıııı alalalalıııınacaknacaknacaknacak

• ÖÖÖÖneriler belirlenecekneriler belirlenecekneriler belirlenecekneriler belirlenecek

ÇÇÇÇalalalalışışışışmanmanmanmanıııın Kapsamn Kapsamn Kapsamn Kapsamıııı
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Avrupa Komisyonu tarafından fonlanan 
TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen teknoloji 
yetenek değerlendirme çalış ması yapıldı

• Inovasyona yInovasyona yInovasyona yInovasyona yöööönelik mevcut uygulamalar denetlendi, nelik mevcut uygulamalar denetlendi, nelik mevcut uygulamalar denetlendi, nelik mevcut uygulamalar denetlendi, 
gereksinimler belirlendigereksinimler belirlendigereksinimler belirlendigereksinimler belirlendi

• Inovasyon dInovasyon dInovasyon dInovasyon düüüüzeyi belirlendizeyi belirlendizeyi belirlendizeyi belirlendi

• Inovasyon dInovasyon dInovasyon dInovasyon düüüüzeyini yzeyini yzeyini yzeyini yüüüükseltmek kseltmek kseltmek kseltmek üüüüzere, yol haritaszere, yol haritaszere, yol haritaszere, yol haritasıııı oluoluoluoluşşşşturulduturulduturulduturuldu

GGGGüüüündemndemndemndemMevcut Mevcut Mevcut Mevcut InovasyonInovasyonInovasyonInovasyon DDDDüüüüzeyizeyizeyizeyi
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Toplam

Başarıya Götüren Yolu Bulma

Rekabet Avantajının Korunması

Dengenin Yakalanması

Inovasyon Fırsatlarının Değerlendirilmesi

SWOT Analizi

Rekabetin Değerlendirilmesi

Farkındalık Yaratma

İlgili Sektörü n Tanınması

Yeni Fikirler Üretilmesi

Uygun Ortamın Yaratılması

DeğerŞİRKET ÖZ DEĞERLENDİRMESi

İİİİyileyileyileyileşşşştirilmesi Gereken Konulartirilmesi Gereken Konulartirilmesi Gereken Konulartirilmesi Gereken Konular
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Basamak Basamak ‘‘00’’

Basamak Basamak ‘‘11’’

Basamak Basamak ‘‘22’’

Basamak Basamak ‘‘33’’

İİnovasyonu olmayan geleneksel novasyonu olmayan geleneksel şşirketirket

DDışışararııdan gelen dan gelen öönerileri kabul eden ve nerileri kabul eden ve 
planlama ihtiyacplanlama ihtiyacıında olan nda olan şşirketirket

İşİş alanlaralanlarıınnıın stratejik bakn stratejik bakışış
aaççııssıına sahip na sahip şşirketirket

UluslararasUluslararasıı
yaklayaklaşışımlara sahip, mlara sahip, 
yenilikyenilikççi i şşirketirket

ŞŞirket irket İİnovasyon novasyon 
KarakteriKarakteri

n,n,nnnn

InovasyonInovasyonInovasyonInovasyon BasamaklarBasamaklarBasamaklarBasamaklarıııındaki Yerindaki Yerindaki Yerindaki Yeri
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• ÇÇÇÇalalalalışışışışanlaranlaranlaranlarıııın inovasyon kavramn inovasyon kavramn inovasyon kavramn inovasyon kavramıııı algalgalgalgıııılamalarlamalarlamalarlamalarıııı anlaanlaanlaanlaşışışışılmaslmaslmaslmasıııı
• Mevcut uygulamalarMevcut uygulamalarMevcut uygulamalarMevcut uygulamalarıııın den den den değğğğerlendirilmesi erlendirilmesi erlendirilmesi erlendirilmesi 
• Eksiklik ya da sorun olarak gEksiklik ya da sorun olarak gEksiklik ya da sorun olarak gEksiklik ya da sorun olarak göööörrrrüüüülen noktalarlen noktalarlen noktalarlen noktalarıııın ortaya n ortaya n ortaya n ortaya ççççııııkartkartkartkartıııılmaslmaslmaslmasıııı
• Potansiyelin ortaya Potansiyelin ortaya Potansiyelin ortaya Potansiyelin ortaya ççççııııkartkartkartkartıııılmaslmaslmaslmasıııı
• Mevcut anlayMevcut anlayMevcut anlayMevcut anlayışışışış ve uygulamalarve uygulamalarve uygulamalarve uygulamalarıııın gelin gelin gelin gelişşşştirilmesi itirilmesi itirilmesi itirilmesi iççççin gerekli olan in gerekli olan in gerekli olan in gerekli olan 
çöçöçöçözzzzüüüüm gm gm gm gööööstergelerinin belirlenmesistergelerinin belirlenmesistergelerinin belirlenmesistergelerinin belirlenmesi
• Gerekli alt yapGerekli alt yapGerekli alt yapGerekli alt yapıııınnnnıııın olun olun olun oluşşşşturulmasturulmasturulmasturulmasıııı
• Yeni uygulamalarYeni uygulamalarYeni uygulamalarYeni uygulamalarıııın nasn nasn nasn nasııııl olmasl olmasl olmasl olmasıııı gerektigerektigerektigerektiğğğği ve birbirleri ile ilintileri i ve birbirleri ile ilintileri i ve birbirleri ile ilintileri i ve birbirleri ile ilintileri 
ve gerekli ise entegrasyonun save gerekli ise entegrasyonun save gerekli ise entegrasyonun save gerekli ise entegrasyonun sağğğğlanmaslanmaslanmaslanmasıııı

InovasyonInovasyonInovasyonInovasyon GeliGeliGeliGelişşşştirme tirme tirme tirme ÇÇÇÇalalalalışışışışmasmasmasmasıııı
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AraAraşşttıırma Raporu Sunuldurma Raporu Sunuldu

ICT EICT EICT EICT Eğğğğilimleri AB Stratejileriilimleri AB Stratejileriilimleri AB Stratejileriilimleri AB Stratejileri
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Gelecek Nesil, Gelecek Nesil, “ü“ürrüün n –– servisservis””
olarak deolarak değğil, il, ““iişşlevselliklevsellik””
olarak solarak sıınnııflandflandıırrııllııyor.yor.
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Organizasyon kOrganizasyon küültltüürrüü

MMMMüüüükemmellik kemmellik kemmellik kemmellik ÇÇÇÇemberiemberiemberiemberi
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12345
Yeni fkirlerin oluşmasını sağlamak üzere araştırıcı sorular
sorarım

1
3

12345
Tutkulu bir kişi olduğuma inanıyorum1

2

54321
Gelecek yerine şimdiye odaklanıyorum1

1

12345
Geleneksel düşünceye meydan okumaya istekliyim1

0

12345
Başkalarının benim fikirlerime neden direnebileceklerini
anlıyorum

9

12345Çözümleri önermeden önce gerçek sorunu netleştiririm8

54321Yeni bir şeyleri denemeye tereddüt ediyorum7

12345
Bir şeyleri farklı şekilde yapmanın yollarını bulmaları için diğer
kişileri destekliyorum

6

12345İş hedeflerimiz ve stratejilerimizi destekleyen fikirler öneriyorum5

12345
Başarısızlığı, başarıya giden yolun bir parçası olarak kabul
ediyorum

4

12345Davranışlarımın başkalarını nasıl etkilediğini biliyorum3

12345İşimin resmin büyük parçasını nasıl oluşturduğunu biliyorum2

12345Yaratıcı bir kişi olduğuma inanıyorum1

Çok AzAzOrtaFazla
Çok 
FazlaSorular

Anket SorularAnket SorularAnket SorularAnket Sorularıııına na na na ÖÖÖÖrnekrnekrnekrnek
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Fikirlerimin kolay anlaşılabilir olduğunu temin edebiliyorum23

Şu anda varolan fikirlerimizden daha yeni ve daha iyi olan fikirleri belirleyebiliyorum20

Sıradışı Birşeyler Yapmak

Gelecekte şirketimi etkileyebilecek yeni eğilimlerin olduğu ortamları araştırırım17

Yeni fikirler geliştirirken müşretilerimizin gelecek gereksinimlerini analiz ederim14

Gelecek yerine şimdiye odaklanıyorum11

Geleceğe Bakmak

Çözümleri önermeden önce gerçek sorunu netleştiririm8

İş hedeflerimiz ve stratejilerimizi destekleyen fikirler öneriyorum5

İşimin resmin büyük parçasını nasıl oluşturduğunu biliyorum2

Büyük Resmi Görmek

Stratejik Düşünce

Anket SonuAnket SonuAnket SonuAnket Sonuççççlarlarlarlarıııı 1111



Ekim  07, 2006 – II Rekabet Çalıştayı-Sabancı Üniversitesi 21212121Alternatif fikirlere geniş olarak bakabiliyorum25

Ürün ve hizmetleri iyileştirmek üzere yeni fikirleri belirleyebiliyorum22

Farklı fikirlerle kavramları birbirleri ile ilişkilendirebiliyorum19

Yeni Bağlantıları Keşfetmek

Farklı bakış açılarını kabul ederim16

Yeni fkirlerin oluşmasını sağlamak üzere araştırıcı sorular sorarım13

Geleneksel düşünceye meydan okumaya istekliyim10

Meraklı Olmak

Yeni bir şeyleri denemeye tereddüt ediyorum7

Başarısızlığı, başarıya giden yolun bir parçası olarak kabul ediyorum4

Yaratıcı bir kişi olduğuma inanıyorum1

Yaratıcılığa İnanmak

Yaratıcı Düşünce

Anket SonuAnket SonuAnket SonuAnket Sonuççççlarlarlarlarıııı 2222
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Fikirlerimi eyleme geçirebiliyorum24

Yapabilirim tipinde bir davranış biçimim var21

Eyleme Geçmek

İşimi seviyorum18

Başkalarında tutkuyu ateşleyebilirim15

Tutkulu bir kişi olduğuma inanıyorum12

Tutkulu Olmak

Başkalarının benim fikirlerime neden direnebileceklerini anlıyorum9

Bir şeyleri farklı şekilde yapmanın yollarını bulmaları için diğer kişileri destekliyorum6

Davranışlarımın başkalarını nasıl etkilediğini biliyorum3

Büyük Farkındalık Kazanma

Dönüşümsel Düşünce

Anket SonuAnket SonuAnket SonuAnket Sonuççççlarlarlarlarıııı 3333
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Stratejik DStratejik Düüşşüüncence

YaratYaratııccıı DDüüşşüüncence

DDöönnüüşşüümsel Dmsel Düüşşüüncence

karlkarlıı uygulamasuygulamasıı
yaratyaratııccııllığıığınn
StratejikStratejik

INOVASYONINOVASYON

InovasyonInovasyonInovasyonInovasyon TohumlarTohumlarTohumlarTohumlarıııı
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RadarRadarRadarRadar

Yetenek Profili

90

9090

0
20
40
60
80
100

Yaratıcı Düşünce

Stratejik DüşünceDönüşümsel Düşünce
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• YenilikYenilikYenilikYenilikççççilikilikilikilik potansiyeli yüksek olanlarolanlarolanlarolanlarıııınnnn ggggöööörrrrüüüüşşşşleri alleri alleri alleri alıııındndndndıııı

• Çözüm göstergeleri belirlendibelirlendibelirlendibelirlendi

• Yöneticilerin ggggöööörrrrüüüüşşşşleri veleri veleri veleri ve içtenliği belirlendibelirlendibelirlendibelirlendi

• Öneriler veveveve Inovasyon Modeli oluoluoluoluşşşşturulduturulduturulduturuldu

GGGGöööörrrrüüüüşşşşler ve ler ve ler ve ler ve ÖÖÖÖnerilernerilernerilerneriler
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UzmanlUzmanlııklarklar

MMMMüüüükemmellik kemmellik kemmellik kemmellik ÇÇÇÇemberiemberiemberiemberi
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Kurumlar arasKurumlar arasıı Network (MNetwork (Müüşşteri, teri, ÜÜniversite, Tedarikniversite, Tedarikççi, Yabanci, Yabancıı Ortak)Ortak)

Inovasyon ProgramInovasyon Programıı

Proje TakProje Takıımmıı 22 Proje TakProje Takıımmıı 33 Proje TakProje Takıımmıı 44Proje TakProje Takıımmıı 11

YYÖÖNETNETİİMM

Kurum iKurum iççi Networki Network

Vizyon / StratejiVizyon / Strateji
Yol HaritasYol Haritasıı

Inovasyon Inovasyon 
GrubuGrubu

BaBağığımsmsıız z 
DeDeğğerlendiricilererlendiriciler
DanDanışışmanlarmanlar

InovasyonInovasyonInovasyonInovasyon ProgramProgramProgramProgramıııı ÖÖÖÖnerisinerisinerisinerisi
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StratejiStrateji

MMMMüüüükemmellik kemmellik kemmellik kemmellik ÇÇÇÇemberiemberiemberiemberi
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SeSeSeSeççççilmiilmiilmiilmişşşş olan uygulama alanlarolan uygulama alanlarolan uygulama alanlarolan uygulama alanlarıııında;nda;nda;nda;
•Teknoloji, yeni Teknoloji, yeni Teknoloji, yeni Teknoloji, yeni üüüürrrrüüüün, sn, sn, sn, süüüürererereçççç geligeligeligelişşşştirme tirme tirme tirme ççççalalalalışışışışmalarmalarmalarmalarıııınnnnıııın n n n 
gergergergerççççekleekleekleekleşşşştirilmesi, bu konularda Ttirilmesi, bu konularda Ttirilmesi, bu konularda Ttirilmesi, bu konularda Tüüüürkiyerkiyerkiyerkiye’’’’de de de de ööööncncncncüüüü olunmasolunmasolunmasolunmasıııı ve ABve ABve ABve AB’’’’de de de de 
iiiişşşşbirlibirlibirlibirliğğğği yapi yapi yapi yapıııılmaslmaslmaslmasıııı
•TTTTÜÜÜÜBBBBİİİİTAKTAKTAKTAK----TEYDEB ARGE desteTEYDEB ARGE desteTEYDEB ARGE desteTEYDEB ARGE desteğğğği ali ali ali alıııınmasnmasnmasnmasıııı
•FP7 ARGE projesine dahil olunmasFP7 ARGE projesine dahil olunmasFP7 ARGE projesine dahil olunmasFP7 ARGE projesine dahil olunmasıııı
•İşİşİşİşbirlibirlibirlibirliğğğği ai ai ai ağığığığı kurma kurma kurma kurma ççççalalalalışışışışmalarmalarmalarmalarıııı

InovasyonInovasyonInovasyonInovasyon StratejisiStratejisiStratejisiStratejisi
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•YYYYııııllllllllıııık cironun bellik cironun bellik cironun bellik cironun belli%’’’’sinin (yeni sinin (yeni sinin (yeni sinin (yeni üüüürrrrüüüün ve hizmetler 2 yn ve hizmetler 2 yn ve hizmetler 2 yn ve hizmetler 2 yııııldan daha ldan daha ldan daha ldan daha 
yeni) inovasyon etkinliklerinden oluyeni) inovasyon etkinliklerinden oluyeni) inovasyon etkinliklerinden oluyeni) inovasyon etkinliklerinden oluşşşşmasmasmasmasıııı
• Uluslararası teknolojik işbirliği yapyapyapyapıııılmaslmaslmaslmasıııı
•YapYapYapYapıııısal birsal birsal birsal bir inovasyon programınnnnıııınnnn uygulanmaya bauygulanmaya bauygulanmaya bauygulanmaya başşşşlanmaslanmaslanmaslanmasıııı
•Inovasyon Inovasyon Inovasyon Inovasyon ççççalalalalışışışışmalarmalarmalarmalarıııınnnnıııın tn tn tn tüüüümmmm kurum çalışanlarına 
yaygınlaştırılmasınnnnıııın san san san sağğğğlanmaslanmaslanmaslanmasıııı
•Kurum Kurum Kurum Kurum ççççalalalalışışışışanlaranlaranlaranlarıııınnnnıııın zamanlarn zamanlarn zamanlarn zamanları ııınnnnıııı bellibellibellibelli%’’’’sinisinisinisini daha daha daha daha ççççok yeni ok yeni ok yeni ok yeni üüüürrrrüüüün n n n 
geligeligeligelişşşştirmeye aytirmeye aytirmeye aytirmeye ayıııırmalarrmalarrmalarrmalarıııınnnnıııı sasasasağğğğlamak  (inovasyon programlamak  (inovasyon programlamak  (inovasyon programlamak  (inovasyon programıııı ile ile ile ile 
babababağğğğlantlantlantlantııııllllıııı inovasyon zaman hedefi

Hedefler 2007Hedefler 2007Hedefler 2007Hedefler 2007----2009200920092009
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• SeSeSeSeççççilmiilmiilmiilmişşşş olan uygulama alanlarolan uygulama alanlarolan uygulama alanlarolan uygulama alanlarıııında teknoloji, yeni nda teknoloji, yeni nda teknoloji, yeni nda teknoloji, yeni üüüürrrrüüüün, sn, sn, sn, süüüürererereçççç
geligeligeligelişşşştirme tirme tirme tirme ççççalalalalışışışışmalarmalarmalarmalarıııınnnnıııı gergergergerççççekleekleekleekleşşşştirmek, bu konularda Ttirmek, bu konularda Ttirmek, bu konularda Ttirmek, bu konularda Tüüüürkiyerkiyerkiyerkiye’’’’de de de de 
ööööncncncncüüüü olmak ve ABolmak ve ABolmak ve ABolmak ve AB’’’’de ide ide ide işşşşbirlibirlibirlibirliğğğği i i i 
• SeSeSeSeççççilmiilmiilmiilmişşşş olan uygulama alanlarolan uygulama alanlarolan uygulama alanlarolan uygulama alanlarıııında,nda,nda,nda,

•TTTTÜÜÜÜBBBBİİİİTAKTAKTAKTAK----TEYDEB ARGE desteTEYDEB ARGE desteTEYDEB ARGE desteTEYDEB ARGE desteğğğği almaki almaki almaki almak
•FP7 ARGE projesine dahil olmakFP7 ARGE projesine dahil olmakFP7 ARGE projesine dahil olmakFP7 ARGE projesine dahil olmak
•İşİşİşİşbirlibirlibirlibirliğğğği ai ai ai ağığığığı kurma kurma kurma kurma ççççalalalalışışışışmalarmalarmalarmalarıııına bana bana bana başşşşlanmaslanmaslanmaslanmasıııı

InovasyonInovasyonInovasyonInovasyon StratejisiStratejisiStratejisiStratejisi
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İşİşbirlikleribirlikleri

InovasyonInovasyonInovasyonInovasyon ÇÇÇÇemberiemberiemberiemberi
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•AB AB AB AB ÜÜÜÜlkeleri  ICT lkeleri  ICT lkeleri  ICT lkeleri  ICT şşşşirketleri ile girketleri ile girketleri ile girketleri ile göööörrrrüüüüşşşşmelermelermelermeler
•AB 7. AB 7. AB 7. AB 7. ÇÇÇÇererererççççeve Programeve Programeve Programeve Programıııı ççççaaaağğğğrrrrıııılarlarlarlarıııına proje konsorsiyumlarna proje konsorsiyumlarna proje konsorsiyumlarna proje konsorsiyumları ııı
• Avrupa Komisyonu IST ToplantAvrupa Komisyonu IST ToplantAvrupa Komisyonu IST ToplantAvrupa Komisyonu IST Toplantıııılarlarlarlarıııı

İşİşİşİşbirlibirlibirlibirliğğğği Yolundai Yolundai Yolundai Yolunda
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ARGEARGEARGEARGE‘‘‘‘ninninninnin her her her her ööööptptptptüüüüğğğğüüüü Prens olmaz!Prens olmaz!Prens olmaz!Prens olmaz!

Bol Prensli YBol Prensli YBol Prensli YBol Prensli Yııııllarallarallarallara…………
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TeTeTeTeşşşşekkekkekkekküüüür Ederizr Ederizr Ederizr Ederiz…………


