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Ajanda

Uluslararası İnovasyon Yönetimi standartlarında çalışmalar ve gelişmeler
Diğer ulusların standartları
ISO-56000* standartlar serileri
Yazımı devam eden standartlar
Mevzuat, OSLO Kılavuzu ve diğer dokümanlar ve tanımlar
İnovasyon yönetimi prensipleri
ISO56000 İnovasyon Yönetimi – Tanımlar terimler standartı
o Başlıca kavramlar
o İyileştirme, geliştirme,
o Buluş, yaratıcılık,
o Ar-ge ve İnovasyon
o İnovasyon yönetimi ve ilişkili diğer terimler
• İnovasyon çeşitleri ve dozu
o Ürün inovasyonu
o Süreç inovasyonu
o Hizmet inovasyonu
o Diğer inovasyon çeşitleri (pazarlama, organizasyon vb)
o Arttırımsal / radikal inovasyon
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Müjgan ÇETİN ve İNOVASYON Yönetimi
MTC139 Türkiye
İnovasyon Yönetimi
Ayna Komite
2020-…….

ISO-TC 279

Küresel
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KIM - MBA
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ULAKNET
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2010-2014

İnovasyon Yönetim
Sistemi Standartlar
Serisi yazım
çalışmaları

IMProve
2015-2019
Akredite Koza Yönetim A.Ş.
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Madrid
2012
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~8000 öğrenci
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İnovasyon Yönetimi Standartı Serileri
5 standart yayınlandı. (https://www.iso.org/committee/4587737/x/catalogue/p/1/u/1/w/0/d/0)
•
•
•
•
•

ISO-56000:2020 İnovasyon Yönetimi Terimler ve Tanımlar-Türkçe
ISO 56002: 2019 Innovation management system — Guidance
ISO 56003:2019 Tools and methods for innovation partnership — Guidance
ISO/TR-56004:2019 Innovation management assesment – guidance
ISO/DIS 56005 for intellectual property management — Guidance

Çalışılan standartlar
•
•
•
•

ISO/CD 56001 Innovation Management System - Requirements
ISO/CD 56006 Strategic intelligence management — Guidance
ISO/AWI 56007 idea management — Guidance
ISO/AWI 56008 tools and methods for innovation operation measurements
— Guidance

Türk standardı olarak yayımlanmıştır. TSE sayfasından
(https://intweb.tse.org.tr/Standard/Standard/StandardAra.aspx)

Türkçeleştirme
Mesleki Yeterlilik
Sertifikasyon

MTC139 Türkiye İnovasyon
Yönetimi Ayna Komite

TSE’den Alabileceğiniz İnovasyon Standartları
https://intweb.tse.org.tr/Standard/Standard/StandardAra.aspx
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TSE CEN/TS 16555-1 İnovasyon yönetimi-Bölüm 1:İnovasyon yönetim sistemi 40,00 TL + %8 KDV 18.12.2013
TSE CEN/TS 16555-2:2014 İnovasyon yönetimi - Bölüm 2: Stratejik istihbarat yönetimi (431,16 TL + %8KDV)
TSE CEN/TS 16555-2:2014 İnovasyon yönetimi - Bölüm 2: Stratejik istihbarat yönetimi 45,00 TL + %8 KDV
TSE CEN/TS 16555-3:2014 İnovasyon yönetimi - Bölüm 3: İnovatif düşünme (400,36 TL + %8KDV)
TSE CEN/TS 16555-3:2014 İnovasyon yönetimi - Bölüm 3: İnovatif düşünme 45,00 TL + %8 KDV
TSE CEN/TS 16555-4:2014 İnovasyon yönetimi - Bölüm 4: Fikri mülkiyet yönetimi 76,00 EURO (585,14 TL + %8KDV)
TSE CEN/TS 16555-5:2014 İnovasyon yönetimi - Bölüm 5: İşbirliği yönetimi (431,16 TL + %8KDV)
TSE CEN/TS 16555-6:2014 İnovasyon yönetimi - Bölüm 6: Yaratıcılık yönetimi (377,26 TL + %8KDV)
TSE CEN/TS 16555-7 İnovasyon yönetimi - Bölüm 7: İnovasyon Yönetimi Değerlendirme (523,55 TL + %8KDV)
TS ISO 56002 İnovasyon yönetimi - İnovasyon yönetim sistemi – Rehberlik 84,00 EURO (646,73 TL + %8KDV)
TS ISO 56003 İnovasyon yönetimi - İnovasyon ortaklığı için araçlar ve yöntemler (554,34 TL + %8KDV)
TS ISO 56004 İnovasyon Yönetimi Değerlendirmesi – Rehberlik 84,00 EURO (646,73 TL + %8KDV)
TS EN ISO 56000 (İngilizce Metin) İnovasyon yönetimi - Temel bilgiler ve kelime bilgisi 89,00 EURO (779,93
TL + %8KDV)
tst EN ISO 56000 İnovasyon yönetimi - Temel bilgiler ve kelime bilgisi – Türkçe – 50 TL + %8 KDV
ISO-56005:2021 İnovasyon yönetim – Fikri Haklar Yönetimi– Rehberlik
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Teknolojinin Tarihi

1-2-3 Dalga : Ar-Ge bir yetenek işidir. Sanattır.
4 Dalga(1950 sonrası):Ar-Ge metodoloji ve plan işidir.
5 Dalga (1980 sonrası) : Ar-Ge müşteri için yapılır.
6 Dalga (2000 sonrası) : İnovasyon Yönetimi

http://www.divergingmarkets.com/2013/05/24/chart-of-the-day-world-population-growth-vs-history-of-technology/

İnovasyon Modellerinin Tarihi
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İnovasyon Yönetimi Trendleri

https://www.youtube.com/channel/UCWJD7WCs7UCsBdzwA4FprPg/videos

Kapalı Yenilikçilik Sistemi
Araştırma

Geliştirme

Projeler
Pazar
Makale

Şirket sınırları

13

Açık İnovasyon
• İnovasyon yaparken kullandığınız yöntem çeşididir.
• Kuruluşların, firma dışından fikirleri, önerileri toplayarak hatta
projenin belli bir aşamasına kadar fikir sahibinin emeğini hediyeler
veya ödüller ile motive edilmesidir.
Araştırma

Geliştirme
Yeni Pazarlar

Projeler

Pazar

TEB İcat Çıkar web sitesi :
http://www.icatcikar.com/
Havaelsan açık inovasyon :
https://inovasyon.havelsan.com.tr
/hvlsn/index.jsp#havelsan
http://www.openinnovation.eu/

Kuruluş sınırları

https://ideas.lego.com/howitworks
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Niçin Standardizasyon ?
Standart: Üzerinde uzlaşma sağlanmış; yetkili bir kurumca onaylanmış;
tüm ilgili tarafların katılımıyla geliştirilmiş; ortak ve tekrarlanan
kullanımlar için hazırlanmış; uygulaması tercihe dayalı dokümandır.
• Küresel ticarete katılmak
• Ürün, hizmet ve tesisler için güvenlik ve kalite gereklerini oluşturmak,
• İmalat-hizmet sunum süreçlerini iyileştirmek,
• Teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak,
• Ticari engelleri kaldırmak ve yeni pazarların açılmasını sağlamak,
• Çevreyi ve sağlığı korumak
• İşbirliğini kolaylaştırmak
• Lisan birliği sağlamak

Kaynak: TSE
16

OKSİMORON

Oksimoron, birbiriyle çelişen ya da tamamen zıt iki kavramın bir arada kullanılması
Bazen anlamı kuvvetlendirmek için veya edebî sanat yapmak amacıyla kullanılır;

Oksimoron bir dil sanatıdır, paradoks ise bir mantık çıkmazı.
Birbiriyle çelişen iki sıfatı, somut veya soyut bir varlığı betimlemede kullanıyoruz ve karşı
tarafta "nasıl yaa?" şeklinde bir etki yaratmaya çalışıyoruz.

Orijinal kopya
Sessizliğin sesi
Gerçek yalanlar
Sessizce haykırmak
Tarafsız taraftar
Tadımlık ziyafet
Paylaşılmış yalnızlık
Yaşayan ölü
Özel halk otobüsü
Sabit değişken

Standardizasyon Piramidi
Genel kabul
Gerektiren
Probleme
Yönelik genel
çözümler
Teknolojik
Yeniliklere
en yakın
Firma içinde
bağlayıcı

Fikirbirliği
yönelimli
Geçerlik süresi

Uluslararası standardlar

ISO/IEC
CEN/
CENELEC
/ETSI

Avrupa standardları

Ulusal standardlar TS, DIN, BS

TSE
Kuruluş standardları

Kaynak: TSE
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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE NELER DEĞİŞTİ ?
Türkiye

1994
1996
1999

1987
•Hata
yakalama
• Kısmen
önleme

+ Hata önleme
9001, 9002, 9003
+ İş güvenliği
+ Çevre

2003 yılı 5018
sayılı Kanun,
Uygulama 2005

2000
2001
+ Sürekli iyileşme
ISO-18001
ISO-17999

2005
2007
2008
+ Sürekli iyileştirme
+ Objektif kanıt
8 Maddeye indi

2008 yılı 6331 İSG Yasa
2006 yılı Risk kontrol Yön
Uygulama 2009

2013
2015

2019

+ Stratejik yönü
Olan risk tabanlı
Yaklaşım esas alındı

+ İNOVASYON
Ölçme ve
İzleme

Kalite
Kontrol

Kalite Kalite+ ISG + Çevre
Güvence +
+ Bilgi Güvenliği
ISG +
Yönetimi
Çevre

TOPLAM KALİTE +
ÇEVRE ve ISG
ENTEGRE
ENTEGRE
YÖNETİM
+ BGYS
SİSTEMİ
YÖNETİMİ

Uluslararası Yönetim Sistemi Standartları
Uluslararası Standartlar Örgütü - ISO
1947 tarihinde kurulmuş, 164 üye ülkeden oluşmaktadır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1994: ISO-9000 Kalite yönetim sistemi,
1996: ISO-14001 Çevre yönetim sistemi,
2005: ISO-27001 Bilgi güvenliği,
2005: ISO-22000 Gıda güvenliği,
2007: ISO-10001 Müşteri memnuniyeti ve şikayeti,
2012: ISO-21500 Proje yönetimi
2015: ISO-50001 Enerji yönetimi,
2015: ISO-45001 İş sağlığı ve güvenliği,
2019: ISO-56002,56003 ve 56004 İnovasyon Yönetim sistemi
2020: ISO-56000 İnovasyon Yönetimi terimler tanımlar
2021: ISO-56005 İnovasyon Yönetimi Fikri Haklar Yönetimi

Entegre Yönetim Sistemleri
ISO-9001:2015 KYS
ISO-50001 Enerji ISO-27001:2013
BGYS
ISO-10000 MüşteriYönetim sistemi
Memnuniyeti
Yönetim sistemi
ISO-30001 Risk Yönetimi - Kılavuz
ISO-56001 İnovasyon
Yönetim sistemi

Çevre ve ISG sistemleri
Çevre
KanunISO-14001
ve Mevzuat
ISO-45001 ISG
KANUN ve MEVZUATLAR

EFQM 2020

İnovasyon ve EFQM

EFQM 2020 / UYGULAMA
Kriter 4 : Sürdürülebilir Değer Yaratma
Kriter 5: Performans ve dönüşümü yönlendirme
5.3: Yenilişimi yönlendirme ve teknoojiyi kullanma
https://www.efqm.org/

Neden Sürdürülebilirlik?
2016 dan 2030 yılına bakış

https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/sustainable-development-goals.html
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İnovasyon Yönetim Sistemi Standartlar Serisi (ISO-56000*)

ISO-TC 279 Çalışma Grupları (2014 Kuruluş)
Bazı katılımcı ülkeler; Peru, Çin, Endonezya, İran ve ABD dir

164 Üye Ülke

Katılımcı Ülke (45)

15 ülkeden 40 delege ile
başlayan Toplantılar 45
ülkeden 144 ‘e çıktı

Leo

ISO-56002 IMS-Guidelines

Gözlemci Ülke (18)

Alice

Magnus

2020 e kadar
15 toplantı yapıldı
6000 uzman saati
550 sayfa öneri

İsveç 22 delege
USA 18 Delege
Çin 12 Delege
Fransa 10 delege

Eva

ISO-56004 IM Assesment

ISO-56007 IMS-İdea Management

ISO/TC 279 Çalışma Toplantıları (15 Toplantı)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

18 Şubat 2021 Online Meeting – WG1
20 Ekim 2020 Online Meeting – ISO-TC279
11-15 Mayıs 2020 Saint Denis – Fransa VİRTUAL MEETİNG
13-17 Mayıs 2019 Stockholm- İsveç
15-19 Ekim 2018 Tokyo-Japonya
21-25 Mayıs 2018 Porto-Portekiz
WG3
12-16 Mart 2018 Londra-İngiltere
ISO-56007 İdea M
ISO-56008 KPI M
16-20 Ekim 2017 Paris- Fransa
3-7 Temmuz 2017 Porto, Portugal
23-27 Nisan 2017 Madrid – İspanya
19-23 Eylül 2016 Pekin – Çin toplantısı
4-7 Nisan 2016 Bergamo- İtalya toplantısı
20-23 Ekim 2015 Dublin-Irlanda toplantısı
14-16 Nisan 2015 Oslo-Norveç toplantısı
Ekim 2014 Brezilya – Komite Liderleri toplantısı
Aralık 2013 Paris-Fransa (ilk toplantı)

ISO
Yeni Standart Süreci

Diğer Ülkelerin
İnovasyon Yönetimi Standartları

Avrupa Birliği: CEN TS 16555:2013-2014-2016-1,2,3,4,5,6 innovation management
Portekiz: NP 4457:2007-Management of Research, Development and Innovation (RDI)
management system requirements,
İngiltere: BS 7000-1:2008 -Guide to managing innovation,
Irlanda : NWA 1: 2009 - Guide to good practice in innovation and product
development processes,
Almanya : DIN 77100 :2010 –Patent valuation,
Rusya : GOST R 54147 : 2010 Strategic and innovation management,
Fransa: FD X50 - 052: 2011 –innovation management,
Çin : GB-T 29490-2013 Enterprise intellectual property management,
İspanya: UNE 166001:2014 : R&D&i management,
Brezilya: ABNT NBR 16500:2012 Activities to management of research, development
and innovation (R&D&I),
Kolombiya: NTC 5800:2008 – R&D&I -management systems requirements
DANİMARKA – DS-hæfte 36: 2010 R&D&i management,
MEKSİKA – NMX GT 003:2008 R&D&i management,
İRLANDA – NWA – 1:2009 R&D&i management,

Diğer Ülkelerin
İnovasyon Yönetimi Standartları

Brazil
ABNT NBR 16500 - Activities to management of research, development and innovation (R&D&I) — Terminology;
ABNT NBR 16501 - Guidance for management systems of research, development and innovation (R&D&I);
ABNT NBR 16502 - Management of research, development and innovation (R&D& I) — Guidelines to elaboration of
R&D&I projects.

Colombia
NTC 5800 - RDI - Terminology and definitions of RDI actitivities
NTC 5801 – Research, development an innovation management RDI - RDI management systems requirements.
NTC 5802 - RDI management requirements for RDI projects
GTC 186 - Research, development and innovation management rdi. rdi technological watch system.
GTC 187 - Research development and innovation management rdi.competence and evaluation of RDI management.
GTC 247 - Management system auditors.
Germany

DIN 77100:2010 – Patent valuation–General Principles for monetary patent valuation
Portugal
NP 4457 : 2007- Management of Research, Development and Innovation (RDI) RDI management system requirements

Diğer Ülkelerin
Ireland İnovasyon Yönetimi Standartları
NWA 1: 2009 - Guide to good practice in innovation and product development processes
United Kingdom
BS 7000-1 : 2008 - Guide to managing innovation - Part 1: Design management systems
Russia
GOST R 54147 : 2010 Strategic and innovation management. Terms and definitions
Spain
UNE 166001:2006 : R&D&i management - Requirements related to the planning, organisation, execution and control of R&D projects
UNE 166002: 2014 - R&D&i management R&D&i management system
UNE 166006: 2011 - R&D&i management Technology Watch System
UNE 166008:2012 R&D&i management: Technology transfer
France
FD X50-052: 2011 – innovation management - strategic intelligence management
FD X50-146: 2011– innovation management – intellectual property management
FD X50-271 – guide in the implementation of the innovation management
FD X50-272 - guide to implement open innovation
FD X50-273 - guide to integrate sustainable development in innovation process

AB- İnovasyon Yönetimi Standartları
European level:
CEN TS 16555-1:2013 innovation management
prCEN TS 16555-2 Strategic intelligence management
prCEN TS 16555-3 Innovation thinking
prCEN TS 16555-4 Intellectual property management
prCEN TS 16555-5 Collaboration management
prCEN TS 16555-6 Creativity Management
CWA 15889: Innovation Management Assessment

Company 1
1
5 Innovation
Innovation Results
Strategy
2

InnovationsOrganisation
and Culture

3
Innovation Lifecycle Processes
Product/Service/
Idea
Launch/ Continuous
Process
management
Improvement
development

4

Enabling Factors
“A.T. Kearney House of Innovation”

Innovation stratejisi
• Vizyon ve inovasyona odaklanma
• Stratejinin uygulanması
Organizasyon ve Kültür
• Roller ve sorumluluklar
• Organizasyonel yapı
• Kültür ve iklim
İnovasyon yaşam süreci
• Fikir yönetimi
• Ürün/hizmet/süreç inovasyonları
• Geliştirme
• Sürekli iyileştirme
İnovasyona etki eden faktörler
• Proje yönetimi
• İnsan kaynakları ve teşvikleri
• IT ve birikim yönetimi
İnovasyon sonuçları

IMP³rove Değerlendirme Raporu
5 ana alanda yaklaşık 100
Sayfalık detaylı rapor
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Frascati Kılavuzu OECD-2015
• Frascati kasabası Falcioneri Villasında 1962 yılında uzmanların çalışması ile hazırlandı ve ilk
defa 1963 yılında yayınlandı
• OECD üyesi ülkelerin istatistik sisteminin bir parçasıdır.
• 2015 versiyonu 40 ülkeden 120 uzman ve STK ile birlikte hazırlandı
• Frascati alilesi :
• Ar-Ge (Frascati Kılavuzu),
• Yenilik (Oslo Kılavuzu),
• insan kaynakları (Canberra Kılavuzu),
• Bilim ve teknoloji göstergeleri olarak patentler ve teknoloji ödemeler dengesi
• 2005 de TUBİTAK tarafından kabul edildi
El Kitabı CANBERRA KILAVUZU 1995 yılında yayınlanmıştır.
https://www.oecd.org/sti/inno/frascati-manual.htm

Frascati Tanımlar
Temel araştırma: Kullanmak veya uygulamak amacı
gütmeden, sadece fenomenlerin altında yatan
temeller hakkında yeni bilgi edinme ve
gözlemlenebilir gerçekleri bulma amacıyla
gerçekleştirilen deneysel veya teorik çalışmadır.

Uygulamalı araştırma: Özel ve pratik bir amaç ile
yeni bilgi elde etmek için gerçekleştirilen orijinal
soruşturmadır.
Deneysel gelişme: Yeni ürünler veya süreçler veya
mevcut ürünler veya süreçlerin iyileştirilmesi için
araştırmadan kazanılan bilgi ve pratikten
yararlanarak, sistematik çalışarak deneyime ve
üretmeye yönelik ek bilgi üretme.

AR-GE ana kriterler:
– Yeni (Novel),
– Yaratıcı(creative),
– Belirsiz(uncertain),
– Sistematik(systematıc),
–Transfer Edilebilirlik,
Tekrar Üretilebilirlik (Transferable
And /Or Reproducıble).

OSLO Kılavuzu

Yenilik (inovasyon) ve ilgili terimleri tanımlar
1992 yılında üretim, 1997 hizmet sektörü için hazırlanmıştır.
2005 yılında TUBİTAK tarafından kabul edilmiştir.
An innovation is a new or improved product or
process (or combination thereof) that differs
significantly from the unit’s previous products or
processes and that has been made available to
potential users (product) or brought into use by the
unit (process).

inovasyon, mevcut önceki ürünlerden
veya proseslerden önemli ölçüde
farklı olan ve potansiyel kullanıcılar
(ürün-process) için kullanıma sunulan
yeni veya geliştirilmiş bir ürün veya
süreçtir (veya bunların kombinasyonu)
TAMAYO, Rufino (1899-1991)
PROMETHEUS BRINGING FIRE TO MANKIND, 1958

5746 Sayılı Ar-ge Mevzuatı - 2008
• Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge): Kültür, insan ve toplumun
bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç,
sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik
bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün
tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik
gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan,
çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik
• Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut
pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek;
yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile
oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini,

THS -2015 (SSM-Savunma Sanayi)

ARAŞTIRMA GELİŞTİRME : İnsan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının
artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir
temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.
TEMEL ARAŞTIRMA: Görünürde herhangi bir özel uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve
öncelikle olgu ve gözlemlenebilir gerçeklerin temellerine ait yeni bilgiler edinmek için yürütülen
deneysel veya teorik çalışmalardır.
UYGULAMALI ARAŞTIRMA: Teknolojik bilgi ve becerinin özel amaçlı uygulama sonuçlarını elde
etmek üzere yürütülen faaliyetlerdir.
YURT İÇİ GELİŞTİRME PROJESİ: Bir sistemin prototipinin geliştirilmesini, üretilmesini ve tedarikini
öngören, gerektiğinde teknolojik alt yapı oluşturma ve/veya temel araştırma çalışmaları ile
desteklenen projelerdir.
DENEYSEL GELİŞTİRME : Araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden
yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; yeni süreçler, sistemler ve
hizmetler tesis etmeye ya da halen üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye
yönelmiş sistemli çalışmadır.
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME Bir ürün oluşturulmasına yönelik ustalık bilgisi kazanılması ve yeni bir
ürüne uygulanması faaliyetidir.

THS -2015 (SSM-Savunma Sanayi)

Araştırma+
İnovasyon

İnovasyon

1970’lerde NASA, 1990 USA,

https://www.ssb.gov.tr/Images/Uploads/MyContents/F_20170523151923821799.pdf

İnovasyon uzun soluklu bir yolculuktur.
Uygulamalı
araştırmalar:
Laboratuvar
doğrulamaları

Geliştirme:
Ürün mühendisliği

Yatırımın geri dönüşü

Pazara giriş

Temel
araştırmalar

Ciro

Büyüme

Doygunluk
Daralma

Yatırım
Birikimli yatırım

Zaman
-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6
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OECD
Frascati
Kılavuzu
Falcioneri
viilası

NASA
ABD-SSB
TRL-THS TRL-THS
Teknoloji
hazırlık
seviyesi

Teknoloji
hazırlık
seviyesi

OECD
OSLO
Kılavuzu

TUBİTAK
OSLO
Kılavuzu

1992 yılında
üretim, 1997
hizmet
sektörü

1962 1970 1984 1992 2005
1974 1987 ULAKNET
19931990 1996
Marshall PlanıABD 12 Milyar
Dolar yardımın
dağıtımı için
1960’da 20 üye
ile kurulmuştur.
Türkiye 1961'de
kurucu üye
oldu. 37 Ülke
üyedir.

Portekiz:

Irlanda:

NP 4457:2007Management of
(RDI)

NWA 1: 2009

5746 Ar-GE

Kanunu
2008 de 50 2018
de 10-15/30 kişi

İngiltere:
BS 7000-1:2008

Kolombiya

AB

X50 - 052: 2011

CEN TS 16555
:2013/ 2014
/2015

Almanya Brezilya:
DIN 77100
:2010

ABNT NBR
16500:2012

Rusya

Çin : GB-T

GOST R 54147:
2010

NTC 5800:2008

DANİMARKA

MEKSİKA –

– DS-hæfte 36:

NMX GT
003:2008 R&D&i
management

Fransa: FD

2010 R&D&i
management

İspanya:
UNE
166001:2014

29490-2013

SSM-THS
Teknoloji
hazırlık
seviyesi

2011
2006 2009 2012 2014
2007 2010 2013 2015
2008
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İnovasyon Tarihi

Disk Fosbory

Rönasans
Bilim ve Teknoloji
1453-….

Çiçek Aşısı
1716

Türk Kahvesi

Artuklu Beyliği

1543

Kervansaray

1037-1157

1215

Selçuklu İmp.
https://www.cezerimuzesi.com/

İbn Sina
980-1037

1,73 mt-2.23 mt Yüksek
atlama
https://www.youtube
.com/watch?v=AKdjM
WnwYxo&feature=yo
utu.be

Schumpeter
1911

Piri Reis haritası
CEZERİ
1513
1181-1206
Magna Carta
Belgesi

1968

Arabica çekirdek
kavurma
Öğütme
Pişirme
Sunum

Ekonomik gelişmişlik
Teorisi

İnovasyon Tanımları
Latince = innovatus , TDK sözlüğünde ‘yenileşim’
Schumpeter - 1911
‘Müşterilerin henüz bilmediği bir ürünün veya varolan bir ürünün, yeni bir niteliğinin pazara sürülmesi; Yeni
bir üretim yönteminin uygulanmaya başlanması; yeni bir pazarın açılması; yeni bir tedarik kaynağının
bulunması; bir sanayinin yeni organizasyona sahip olmasıdır.’

OSLO kılavuzunda – 2005 ve 2018
‘inovasyon, mevcut önceki ürünlerden veya proseslerden önemli ölçüde farklı olan ve potansiyel kullanıcılar
(ürün-process) için kullanıma sunulan yeni veya geliştirilmiş bir ürün veya süreçtir (veya bunların
kombinasyonu)’

5746 Sayılı Ar-ge Mevzuatı - 2008
Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni
pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri
ve süreçlerin neticelerini,

ISO-56000:2020 İnovasyon Yönetimi Terimler Standartı
İnovasyon; finansal veya finansal olmayan (sosyal) değerin gerçekleştiği veya yeniden
dağıtıldığı-paylaştırıldığı yeni veya değiştirilmiş unsurdur. Bu yeni unsur; ürün, hizmet,
süreç, model, yöntem vb olabilir. Yenilik ve değer; ilgili tarafların algılamasına bağlıdır.
Değeri önemli kılan, ifade edilen veya edilmeyen ihtiyaçların karşılanmasıdır.

Yeniliğin Sınıfları (TUBİTAK)
Küçük •
yenilik
İYİ YAP

•
•

BÜYÜK
yenilik
FARKLI
YAP

•
•

Firmada Yeni Modellerinin Geliştirilmesi: Temel bir üründehizmette yapılan değişikliklerle yeni ürünler-hizmetler
geliştirilmesi veya mevcut bir ürün-hizmetin yeni bir alana
uygulanması için yapılan uyum çalışmaları
Firma İçin Yeni Bir ürün-hizmet Geliştirilmesi: Benzerleri
pazarda veya sektörde mevcut olup firmanın ürün-hizmet
ailesinde olmayan bir ürün-hizmet geliştirilmesi
Firma İçin Yeni Bir Platform Geliştirilmesi kendisinden yeni
modellerin türetilebileceği
temel bir ürün-hizmetin
geliştirilmesi
Ülke İçin Yenilik Geliştirilmesi : İthal ikame
Dünya İçin Yenilik Geliştirilmesi: Yeni bir fikir odağında dünya
pazarlarında olmayan bir hizmetin – ürünün geliştirilmesi

İnovasyon Ne Değildir?
• Sadece Ar-ge veya Ür-ge değildir.
• İyileştirme / geliştirme / buluş / yaratıcılık değildir.
• Sadece Teknolojik uygulama değildir.
* İnovasyon ile DEĞER KATANLAR, Müjgan ÇETİN 2020,
Buluş

Buluş sahibi

inovasyonu gerçekleştirenler

Tükenmez Kalem
Telefon
CD
Radyo
Dikiş Makinesi
Fotokopi makinası

Lasalo Biro - 1838
Antonio Meucci -1872
Norio Ogha - 1980
Heinrich Hertz -1888
Walter Hunt-1833
Carlson - 1908

Eterpen şirketi
Alexander Graham Bell
Phlipps ve Sony
Guglielmo Marconi
SİNGER
Xerox

Mp3

Fraunhoufer Enstitütüsü - 1988

Apple

Bilgisayar
Elektirikli süpürge

Kondrad Zuse- 1941
J. Murray Spengler - 1907

IBM
Hoover

Son yılların İnovasyona Dönüşememiş
Teknolojileri

Amazon’un
Fire Phone

Microsoft’un
Windows 10 mobil
veya Windows

Blackberry Storm
hem dokunmatik ekranı
hem de klavyesi vardı

Google Plus -

Ginger - Kaykay

İnovasyon; değerin gerçekleştiği
yeni- değiştirilmiş unsurdur.
Google Glass

(unsur =ürün, hizmet, süreç, iş modeli v.b)

Kay Kay -Scooter

2019 yılını Mart ayında
İstanbul'un Anadolu Yakası
Ankara, İzmir, Antalya,
Eskişehir, Gaziantep, Yalova ve
Bursa’

Ankara
Üniversitesi kampüslerinde 1 TL'lik açılış ücreti ve kullanılan
dakika başına 0,50 TL talep ederek kullanılabilen BinBin,
İstanbul Havalimanı'nda ise 15 dakikası 4 euro

https://webrazzi.com/2020/03/10/turkiyedekielektrikli-scooter-kiralama-girisimlerineyakindan-bakiyoruz/

https://startup.capital.com.tr/soylesi/oguzalper-oktem-exit-yapmayiz-belki-satinaliriz.html

•
•
•
•
•
•

Çözülecek Sorun = İnovasyon
Hızlı internet-quantum bilgisayarlar
Sanal-arttırılmış gerçeklik (AR, AI, ER)
IoT -Big Data -Bulut -cloud computing
Akıllı binalar-kentler-otomobiller
Sürdürülebilir enerji
Dronlar https://youtu.be/TlO2gcs1YvM

http://www.gigadgets.com/gi-awards/gigadgets-social-power-awards-2016/

https://about.udemy.com/

• Giyilebilir teknoloji
Evde pizza- organ
• 3D baskı
Giyilebilir telefon / yapay organ
• Kişiselleştirilmiş tıp

https://www.youtube.com/watch?v=1cQbMP3I
5Sk&feature=share

https://www.youtube.com/watch?v=I8R0U0XgjY4
http://youtu.be/ihR9SX7dgRo

https://www.youtube.com/watch?v=YrtANPtnhyg&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=f_FHoHahcZI&feature=youtu.be
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Standartın Amacı ve Kapsamı
inovasyon yönetiminde kelime dağarcığını, temel kavramlarını tanımlar ve ilkelerinin
sistematik olarak uygulanmasını sağlar.
a) İnovasyon yönetim sistemi uygulayan veya değerlendirmelerini yapan kuruluşlar;
b) yenilik faaliyetlerini etkin bir şekilde geliştirmesi gereken kuruluşlar;
c) kullanıcılar, müşteriler ve diğer ilgili taraflar (ör. tedarikçiler, ortaklar, fon kuruluşları,
yatırımcılar, üniversiteler ve kamu yetkilileri);
d) inovasyon yönetiminde iletişimi geliştirmek isteyen kuruluşlar ve ilgili taraflar;
e) inovasyon yönetimi sistemleri eğitim, değerlendirme veya danışmanlık sağlayan sağlayıcılar;
f) yenilik yönetimi geliştiricileri ve ilgili standartlar

a)Türü, sektörü, olgunluk düzeyi, büyüklüğü dahil her türlü kuruluş;
b)Her türlü yenilik(Arttırımsal-radikal,ürün-hizmet-süreç-model-yöntem)
c)Her türlü yaklaşım, (Kapalı-açık inovasyon, kullanıcı, pazar, teknoloji
ve tasarım odaklı İnovasyon)

İnovasyon Nedir ?
3.1.1 inovasyon : Değeri (3.7.6) gerçekleştiren veya yeniden yapılandıran, yeni veya değiştirilmiş
unsur/varlık (3.2.5)
NOT 1: yenilik ve değer, kuruluşun (3.2.2) ve ilgili tarafların (3.2.4) algısına bağlıdır ve onlar
tarafından belirlenir.
NOT 2: İnovasyon, bir ürün, hizmet, süreç (3.1.5), model, yöntem vb. olabilir.
NOT 3: İnovasyon bir sonuçtur. “İnovasyon” kelimesi bazen inovasyona neden olan veya
inovasyonu amaçlayan faaliyetler veya süreçleri ifade eder. Bu anlamda "inovasyon"
kullanıldığında, her zaman bir tür niteleyici ile birlikte kullanılmalıdır, örneğin
“İnovasyon faaliyetleri”.

İnovasyon; finansal veya finansal olmayan (sosyal) değerin
gerçekleştiği veya yeniden dağıtıldığı-paylaştırıldığı yeni veya
değiştirilmiş unsurdur. Bu yeni unsur; ürün, hizmet, süreç,
model, yöntem vb olabilir. Yenilik ve değer; ilgili tarafların
algılamasına bağlıdır. Değeri önemli kılan, ifade edilen veya
edilmeyen ihtiyaçların karşılanmasıdır.

Varlık/Unsur ve Değer
3.2.5: varlık/unsur : algılanabilir veya düşünülebilir herhangi bir şey
ÖRNEK Ürün, hizmet, süreç (3.1.5), model (örneğin organizasyonel, iş, operasyonel veya değer
gerçekleştirme modeli), metot (ör. pazarlama veya yönetim metodu) veya bunların bir
kombinasyonu.
NOT1: Varlıklar; maddi (örneğin bir motor), maddi olmayan (örneğin bir proje planı) veya hayal
edilmiş (örneğin kuruluşun gelecekteki durumu) olabilir.

3.7.6: değer : kullanılan kaynaklarla ilgili olarak ihtiyaçların ve beklentilerin karşılanmasından
elde edilen kazançlar
ÖRNEK Gelirler, tasarruflar, üretkenlik, sürdürülebilirlik, memnuniyet, güçlendirme, katılım,
deneyim, güven.
NOT1: Değer, kuruluş (3.2.2) ve ilgili taraflar (3.2.4) ile ilgilidir ve onların algısına göre belirlenir.
NOT2: Değer, finansal veya finansal olmayan değer olabilir.
NOT3: Değer yaratılabilir, gerçekleştirilebilir, elde edilebilir, yeniden dağıtılabilir, paylaşılabilir,
kaybedilebilir veya yok edilebilir.
NOT4: Bir unsurun/varlığın (3.2.5) değeri genellikle takas edilebileceği diğer varlıkların miktarı ile
belirlenir.
NOT5: "Değer" kelimesi bazen ölçümden (3.8.2) elde edilen çıktı gibi bir (sayısal) veri birimini ifade
eder ve "değerler" bazen davranış ilkelerini veya standartlarını ifade eder, yani kültür (3.2.10)
kavramına dahil edilir. "Değer" bu anlamlarda kullanıldığında, her zaman "sayısal değer" örneğindeki
gibi bir tür niteleyici ile birlikte kullanılmalı veya anlamı bağlamdan anlaşılır olmalıdır.

DEĞER Nedir?

Marx’a göre bir malın değeri ona harcanan emekle meydana çıkmaktadır. Bir
malın değerini belirleyen emek miktarı, gerekli ham madde, enerji ve
makinelerin üretildiği ve yeniden üretildiği o malın bütün üretim
aşamalarındaki bütün emeği kapsamına alır.
Kapitalist ekonomide kullanım değeri ile mübadele değeri farklılaşmıştır.
Kapital
(1867-1894)

Değer Piramidi 2016
Eric Almquist , John Senior, Nicolas Bloch, Bain &
Company’s, September 2016 issue (pp.46–53) of Harvard
Business Review, web sitesi: https://hbr.org/2016/09/theelements-of-value Erişim Tarihi: Temmuz 2021

Değer Piramidi
• Fonksiyonel değer unsurları
o
o
o
o

Zaman kazandırmak, para kazandırmak,
Maliyeti azaltmak, riski azaltmak, çabayı azalatmak, Sorunları ortadan kaldırmak
Kaliteyi arttırmak, çeşitliliği arttırmak, duygusal çekiciliği arttırmak, bilgi vermeyi arttırmak
Basitleştirmek, organize etmek, entegre etmek, bağlantı sağlamak

• Duygusal değer unsurları

o Kaygıyı azaltmak, ödüllendirmek
o Nostalji katmak, tasarım/estetik katmak, ortak değer oluşturmak
o İyilik, eğlence, çekicilik, erişim sağlamak

• Hayatı değiştirmek değer unsurları

o Umut, motivasyon, ait olma duygusu vermek
o Kendini gerçekleştirmek
o Kalıcılık sağlamak

• Sosyal etki değer unsurları
o Kendini aşmak

Ürün ve hizmet yeniliğinin, süreç yeniliğinin, iş modeli veya organizasyon
yeniliğinin son kullanıcı, etkilenen kişi ve kuruluşlara yarattığı değerler hem
finansal hem de finansal olmayan unsurlardan oluşabilir.

Yenilik ve Değer
• Değer hem finansal hem de finansal olmayan olabilir. Pozitif veya
negatif değer, ilgili ilgili taraflarca belirlenir.
• Bir yeniliğin değeri, farklı kullanıcı kategorileri veya belirli bir değer
zinciri veya ağındaki üreticiler, distribütörler ve tüketiciler tarafından
farklı şekilde algılanabilir.
• İnovasyonun değeri, zaman içinde, ihtiyaçlar ve beklentiler
belirlendiği ve yerine getirildiği için, belirsizden doğrulanana kadar
genellikle gelişim gösterir.
• Yenilikler, ilgili tüm taraflar için önemli ve dönüştürücü olabilir.
• Değer, yenilikçiler, aracılar ve kullanıcılar için, bir değer zincirinde
veya ağda veya sektörler, alanlar veya disiplinler arasında
gerçekleştirilebilir, yeniden dağıtılabilir veya değişebilir.
• Değerin gerçekleşmesi veya yeniden dağıtılması farklı düzeylerde
gerçekleşebilir (bireysel, Örgütsel, toplumsal)

İnovasyonun Özellikleri - Çeşitleri
NE?
• Varlık-unsura göre: ürün, hizmet, süreç, iş modeli veya yönetim yeniliği;
• Değişim derecesine göre; artımsal ve radikal / yıkıcı

NASIL?
• İlgili taraflara göre (kullanıcı inovasyonu, çalışan inovasyonu, kitleye dayalı inovasyon veya
üniteler arası İnovasyon)
• inovasyon faaliyetlerinin bağlamına göre (kapalı inovasyon, açık inovasyon, işbirlikçi
inovasyon (bir veya birden fazla ortak kuruluşu içeren) veya ekosistem inovasyonu)
• Kaynaklara göre (yenilik yapmak için olması gereken veya fiili olan (teknoloji))

NİÇİN?
• Gerçekleştirilen değer türüne göre (büyüme inovasyonu, inovasyonun sürdürülmesi,
stratejik inovasyon, verimlilik inovasyonu, çevresel inovasyon ve sosyal İnovasyon)
• İlgili değişiklik veya etkinin türüne göre (yıkıcı yenilik ve dönüştürücü yenilik)
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İyileştirme vs İnovasyon
3.1.7 iyileştirme : performansı (3.7.1) artırma faaliyeti
NOT: Faaliyet tekrar eden veya tekil olabilir
4.2.3.1 İyileştirme ve inovasyon arasındaki ilişki
İyileştirme (bk. 3.1.7) örneğin bir ürünün veya sürecin performansının
gelişmesi ile sonuçlanabilir. Gerek inovasyon gerek iyileştirme ortaya bir
değer çıkarır ve her ikisi de değişim içerir. Her iki kavram birbirleriyle
kısmen örtüşmekle birlikte iyileştirme, orijinal halindeki ölçmelerin
anlamlı olduğu durumlarda (genellikle düşük düzeyde belirsizliğin
olduğu koşullarda), mevcut bir varlığın değişimi ile sınırlıdır. İnovasyon
aynı zamanda daha önce mevcut olmayan yepyeni bir unsurun/varlığın
ortaya konmasını da içerebilir (genel olarak daha büyük belirsizlik
koşullarında). Son olarak, mevcut yaklaşımları, bilinen yöntemleri ve
çözümleri kullanarak sağlanan iyileştirmeler genellikle inovasyonla
sonuçlanmazlar.

Geliştirme vs İnovasyon
4.2.3.5 Geliştirme ve inovasyon arasındaki ilişki
Geliştirme, araştırma ve pratik deneyimlerden kazanılmış olan mevcut
bilgiden yararlanarak gereklilikleri bir varlığın belirli özelliklerine
dönüştürmek için yapılan sistematik faaliyetleri içerir. Genel olarak, bu,
belirlenmiş gerekliliklere dayanarak ve operasyonel süreçler
kullanılarak yeni veya mevcut ürünlerin, hizmetlerin, süreçlerin,
modellerin, yöntemlerin vb. evrilmesi demektir.
Geliştirme süreçleri inovasyonla sonuçlanabilir fakat sıklıkla aşamalı ve
destekleyici inovasyon için optimize edilmiş olup bununla sınırlıdır,
örneğin mevcut kullanıcıların memnuniyeti için mevcut tekliflerin
aşamalı olarak genişletilmesi gibi. İnovasyon süreçlerine, tanımlanmış
veya tanımlanmamış ihtiyaçları ve beklentileri olan yeni kullanıcılara,
yeni ve önemli ölçüde farklı teklifleri sunmak için mevcut geliştirme
süreçlerine katkı sağlamak amacıyla sıklıkla ihtiyaç duyulur.

İlişkili Terimler
İyileştirme ve İnovasyon (Improvement vs. İnnovation)
Hem inovasyon hem de iyileştirme ürüne değer katar ve her ikisi de
değişim gerektirir.
• İyileştirme, orijinal durumunun ölçümlerinin anlamlı olduğu ve mevcut varlığın
değişimi ile sınırlıdır. Mevcut yaklaşımları ve bilinen yöntemleri ve çözümleri
kullanan iyileştirmeler inovasyonla sonuçlanmaz.
• İnovasyon, daha önce mevcut olmayan yeni bir varlığın (genellikle daha büyük
belirsizlik koşulları altında) kullanıma sokulmasını içerebilir.

Geliştirme ve İnovasyon (Development vs. innovation)
• Geliştirme, mevcut bilgileri kullanarak, kullanıcı gereksinimlerine dayalı yeni veya
mevcut ürünler, hizmetler, süreçler, modeller için; var olan özellikleri
dönüştürecek şekilde sistematik faaliyetler içerir.
• Geliştirme süreçleri inovasyon ile sonuçlanabilir, ancak mevcut kullanıcıları tatmin
ederek, mevcut özelliklerin kademeli olarak genişletilmesini içerir.

İnovasyon / İyileştirme - Geliştirme
İyileştirme ve geliştirme
• Mevcut ürün, hizmet, süreç, iş modeli olması ve mevcut unsurun
değişimi veya gelişimi ile sınırlı olması
• Bu değişimi veya gelişimi mevcut/bilinen yaklaşımları-teknolojileryöntemleri kullanarak gerçekleştirmesi
• Bu değişimi veya gelişim, varlığın belirli özelliklerine dönüştürmek için
yapılan sistematik faaliyetleri içerir.
• Bu değişimi veya gelişimi gerçekleştirmek için belirsizlik seviyesi düşüktür
İnovasyon ;
• Varlığın, yaklaşımın, yöntemin, teknolojinin en az biri mevcut olmayan,
yeni olmak zorundadır.
• Risk katsayısı yüksektir, genellikle daha büyük belirsizlik koşulları altında
kullanıma alınır.
• Tanımlanmış veya tanımlanmamış ihtiyaçları ve beklentileri olan yeni
kullanıcılara, yeni ve önemli ölçüde farklı teklifleri sunmak için yapılır.
• İnovasyon çıktısı ürün ise; fikri haklarını (patent, faydalı model, tasarım
tescili vb.) alma şansınız var demektir.

İlişkili Terimler / Buluş – İnovasyon
3.1.6 buluş yeni bir unsur/varlık (3.2.5)
NOT1: Buluş, daha önce var olmayan anlamında yeni olmalıdır.
NOT2: Buluş, genellikle fikrî bir çalışmanın sonucunda oluşturulur.
NOT3: Buluş, bir ürün, hizmet, süreç (3.1.5), model, yöntem vb. olabilir.

4.2.3.2 Buluş ve inovasyon arasındaki ilişki
Buluş (bk. 3.1.6) yeni olmakla karakterize edilir. Buluş, daha önceden var olmayan bir şeyin ortaya
konmasıyla ve sadece yeni olmasıyla sınırlı iken, inovasyon, örneğin bir ürün, hizmet, süreç, model, yöntem
veya bunların bileşimi gibi yeni veya değiştirilmiş bir unsur/varlık olabilir. İnovasyon bir değer
gerçekleştirmelidir ki bu, bir buluş için gerekli değildir. Bir buluş gelişebilir ve inovasyona dönüşebilir, fakat
inovasyon her zaman bir buluş içermek zorunda değildir.

Buluş ve inovasyon (Invention vs. İnnovation)
Bir buluş, daha önce mevcut değilidir, yeni olmakla sınırlandırılmıştır.
• İnovasyon için değerin gerçekleşmesi gereklidir. Buluş için gerekli değildir.
• Bir inovasyon herhangi bir yenilik içerebilir veya mevcudun değişmişi olabilir.
• Bir buluş evrimleşebilir ve bir inovasyon haline gelebilir. Bir inovasyonun bir icat
içermesi gerekmez.

İlişkili Terimler / Yaratıcılık - İnovasyon
4.2.3.3 Yaratıcılık ile inovasyon arasındaki ilişki
Yaratıcılık orijinal bir varlığın hayal edilmesi-tasarlanması-akla getirilmesi
yeteneğidir, örneğin bir fikir, bir kavram veya bir soruna çözüm ortaya koymak gibi.
Yaratıcılık genel olarak inovasyon faaliyetlerinin, girişimlerinin ve süreçlerinin bir
parçasıdır ve bunları destekler. Yaratıcılık, inovasyon faaliyetlerini destekleyen bir
kültürün de önemli özelliklerinden biridir. Bununla beraber, inovasyon yapmayı
başarmak için sadece yaratıcılık yeterli olmayıp, bazı diğer yetenekler ve süreçlerle
desteklenmesine gerek vardır, örneğin geçerli kılma-doğrulama, geliştirme ve yayılma
gibi

Yaratıcılık ve İnovasyon (Creativity vs. İnnovation)
Yaratıcılık, bir probleme çözüm için bir fikri, bir kavramı ortaya çıkarma
yeteneğidir.
• Yaratıcılık genellikle inovasyon faaliyetlerinin ve süreçlerinin bir parçasıdır.
İnovasyon sonuçtur.
• Yaratıcılık ayrıca inovasyon faaliyetlerini destekleyen bir kültürün önemli bir
özelliğidir.

İlişkili Terimler
4.2.3.4 Araştırma ve inovasyon arasındaki ilişki
Araştırma, temel olarak yeni bilginin elde edilmesini amaçlayan teorik, deneysel ve inceleme çalışmalarını
kapsar. Araştırma, inovasyon sürecinin farklı aşamalarına girdi sağlayabilmekle birlikte bu bir koşul değildir,
örneğin eğilimler, kullanıcı davranışları ve yeni teknolojiler hakkında bilgi gibi. Teknolojik araştırma, teknoloji
transferi aracılığı ile inovasyon sürecine katkıda bulunabilir.

,

Araştırma ve inovasyon (Research vs. İnnovation)
Aratırma, yeni bilgi edinmeyi amaçlayan teorik, deneysel çalışmaları
içerir.
• Araştırma, zorunlu olmamakla birlikte, inovasyon sürecinin farklı bölümlerine girdi
sağlayabilir, örn. trendler, kullanıcı davranışları ve yeni teknolojiler hakkında bilgi.
• Teknolojik araştırmalar teknoloji transferi yoluyla inovasyon süreçlerine katkıda
bulunabilir.

İnovasyon / Ar-ge Projesi Farkı
Karekteristikleri
Genel

Ticarileşme tarihi

Finansal kaynak
Gelir beklentisi
Faaliyetler

İnovasyon projesi
Hedef kitlesindeki sosyal veya
finansal değere odaklanan,
deneysel, çoğunlukla kaotik
süreçlerden oluşan, buluşa
dayanmak zorunda olmayan,
ancak planlı olarak yönetilen
Tahmin edilebilir, planlanabilir
ancak netleştirilemez
Tahmin edilebilir, planlanabilir
ancak netleştirilemez
Tahmin edilebilir, planlanabilir
ancak netleştirilemez
Kuruluş içi ve dışı işbirliklerine
dayanır.

Ar-ge projesi
Disiplinli ve sistematik
süreçler ile gerçekleştirilen,
hedef ürün çıktısı odaklı, fikri
hakları korunabilecek bir bilgi
de üreten ve net tanımlı proje
planı ile yönetilen
Hedef tarih net tanımlıdır

Bütçesi net tanımlıdır.
Fizibilitesi net tanımlıdır.
Tanımlı bir bölüm veya proje
ekibi ile gerçekleştirilir.

İNOVASYON

Ar-ge, Teknoloji, Buluş,
Şaşırtan yenilikçi ürün

İNOVASYON

Toplumda/ pazarda
Başarılı olmuş
yenilik

Yenilikçi ürün/hizmetlerle yaşamı iyileştirmek,

İşe yarayan yenilik
Faydalı farklılaşmak
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İnovasyonla ilgili Kavramlar

İnovasyon ile ilgili Terimler
assessment 13
audit 13
competence 9
conformity 14
context of the organization 5
continual improvement 5
corrective action 14
culture 7
deployment 11
deviation 14
disruptive innovation 2
documented information 7
effectiveness 12
efficiency 12
entity 5
evaluation 13
ideation 11
improvement 4
indicator 12
ideation 11
improvement 4
indicator 12

innovation 1
innovation activity 3
innovation capability 12
innovation initiative 10
innovation management 3
innovation management assessment 13
innovation management system 3
innovation objective 8
innovation partnership 11
innovation policy 7
innovation portfolio 10
innovation process 4
innovation strategy 9
innovation system 3
innovation vision 7
insight 9
intellectual asset 9
intellectual property 9
intellectual property management 10
intellectual property policy 10
intellectual property rights 10
intellectual property strategy 10
interested party 5
invention 4

knowledge 9
management 2
management system 3
measurement 13
monitoring 13
nonconformity 14
objective 8
open innovation 11
organization 5
outsource, verb 6
patentable invention 4
performance 11
policy 7
process 4
radical innovation 2
requirement 13
review 14
risk 6
strategy 8
system 3
top management 5
uncertainty 6
value 12
vision 7
work environment 7

ISO-56000 Diğer Terim ve Tanımlar
3.1.2.1 inovasyon yönetimi
inovasyon (3.1.1) ile ilgili yönetim (3.1.2)
NOT1: İnovasyon yönetimi, bir inovasyon vizyonu (3.3.1.1), inovasyon stratejisi (3.3.4.1), inovasyon
politikası (3.3.2.1) ve inovasyon amaçları (3.3.3.1) oluşturmayı; planlama, destek, operasyonlar,
performans (3.7.1) değerlendirme (3.8.3) ve iyileştirme (3.1.7) yoluyla bu amaçlara ulaşmak için
ilgili organizasyon yapıları ve inovasyon süreçlerini (3.1.5.1) içerebilir.

3.1.3.2 inovasyon sistemi
inovasyon (3.1.1) ile ilgili sistem (3.1.3)
NOT1: Bir inovasyon sistemi; bir ülke veya ulus (örneğin. ulusal inovasyon sistemi), bir bölge, bir
sanayi sektörü, bir kuruluşun (3.2.2) tamamı veya bir kısmı, bir kuruluşlar kümesi veya ilişki ağı,
uygulayıcılar topluluğu veya çeşitli ilgili tarafların (3.2.4) herhangi bir değer ağı veya ekosistemi ile
ilgili olabilir.
NOT2: Bir inovasyon yönetim sistemi, kuruluşun (3.2.2) genel veya entegre yönetim sisteminin
parçası olabilir. 3.1.4 inovasyon faaliyetleri planlanmış veya planlanmamış olabilir.
NOT3: İnovasyon faaliyetleri doğrudan ya da dolaylı olarak inovasyonu hedefler. Tüm inovasyon
faaliyetleri inovasyon ile sonuçlanmaz.

ISO-56000 Diğer Terim ve Tanımlar
İnovasyon yönetim sistemi: Bir organizasyonun, politiklarına uygun
şekilde, stratejik hedeflerine ulaşması için kurduğu birbiriyle ilişkili veya
karşılıklı etkileşen yönetsel unsurlar dizisidir. Yönetim sistem elemaları;
• Organizasyonun bağlamı - fırsat alanları, ihtiyaç ve beklentileri, iç ve dış konuları
belirler;
• Liderlik - inovasyon vizyonu, stratejisi ve politikası ile gerekli rolleri, sorumlulukları
belirler,
• Planlama - fırsat ve risklere yönelik eylemlerini belirler, yenilik hedeflerini
• Destek - yetkinlikler, finansal ve diğer kaynaklar, iletişim, araçlara ve yöntemler,
insanlar
• Operasyonlar - inovasyon süreçleri
• Performans değerlendirme - İnovasyon yönetim sisteminin performansı,
• İyileştirme

İnovasyon Stratejisi
3.3.4 Strateji : Stratejik amaca (3.3.3) ulaşmak için planlama
NOT 1: Strateji genellikle koordineli bir dizi faaliyet ve amaçlara ulaşmak için gerekli
kaynakların tahsisini içerir.
NOT 2: Strateji, kuruluşlar (3.2.2) içinde veya arasında farklı düzeylerde ve işlevlerde
uygulanabilir. Genel bir strateji, bir dizi daha ayrıntılı alt düzey ve işlevsel stratejilerle
desteklenebilir.
NOT 3: Strateji genellikle planlanır, ancak sürekli uyarlamalar ve ayarlamalar sonucunda zaman
içinde gelişebilir veya ortaya çıkabilir.

3.3.4.1 inovasyon stratejisi: İnovasyon (3.1.1) ile ilgili strateji (3.3.4)
NOT 1: Genel olarak, inovasyon stratejisi, kuruluşun (3.2.2) genel stratejisi ve stratejik yönü ile
tutarlıdır, inovasyon vizyonu (3.3.1.1) ve inovasyon politikası (3.3.2.1) ile uyumlu hale
getirilebilir ve inovasyon amaçlarını (3.3.3.1) belirlemek için bir çerçeve sağlar.
NOT 2: Bir inovasyon stratejisi, genellikle inovasyon faaliyetlerine (3.1.4) ve inovasyon
girişimlerine (3.6.1) katılmanın gerekçesini ve bu faaliyetlerin kuruluş ve ilgili taraflar (3.2.4) için
nasıl değer (3.7.6) gerçekleştirmesinin beklendiğini tanımlar.
NOT 3: Bir inovasyon stratejisi, ne yapılacağı, odaklanılacak inovasyon türleri, ilgili taraflar
açısından kimlerin dahil olacağı, kaynaklar, yapılar ve süreçler (3.1.5) açısından neye ihtiyaç
duyulacağı, kimin sorumlu olacağı, ne zaman tamamlanacağı ve sonuçların nasıl izleneceği
(3.8.1), ölçüleceği (3.8.2), değerlendirileceği (3.8.3), korunacağı, iletileceği ve dokümant
edileceği vb. konularda yapılan seçimleri içerebilir.

İnovasyon stratejisi
İnovasyon stratejisinin Potansiyel yapısı
İnovasyon stratejisi içeriği
……………..

•
•
•
•
•
•
•
•
•

İnovasyon vizyonu ve politikası
Misyonu
İnovasyon alanların tanımlanması
Roller, sorumluluklar ve yetkililer
İnovasyon hedefleri ve bunlara ulaşma planları
Geliştirilecek yeteneklerin tanımlanması
İnovasyon programının eylem planı
İnovasyon projeleri
Yol haritası

İnovasyon Girişimi ve Portföyü
3.6.1 inovasyon girişimi inovasyonu (3.1.1) amaçlayan koordineli faaliyetler dizisi
NOT 1: Bir inovasyon girişimi gayri resmî olabilir veya resmî olarak kontrol edilebilir ve
bir proje, program veya diğer herhangi bir yaklaşım şeklini alabilir.
NOT 2: Bir inovasyon girişimi, bir veya daha fazla inovasyon süreci (3.1.5.1) vasıtasıyla
uygulanabilir.
NOT 3: Bir inovasyon girişiminin amaçları (3.3.3) ve kapsamı, girişim ilerledikçe
değişebilir ve güncellenebilir. Bir girişim durdurulabilir veya askıya alınabilir ya da
çıktısı diğer girişimlere, projelere veya programlara aktarılabilir. Tüm girişimler
inovasyonla sonuçlanmaz.
NOT 4: Bir dizi inovasyon girişimi bir inovasyon portföyü oluşturabilir.
3.6.2 inovasyon portföyü birlikte gruplanmış bir dizi inovasyon girişimi (3.6.1)
NOT 1: Portföyün inovasyon girişimlerinin birbirine bağlı veya doğrudan ilişkili olması
gerekmeyebilir.
NOT 2: İnovasyon portföyü genellikle inovasyon girişimlerinin yönetimini (3.1.2)
kolaylaştırmak için kullanılır.

İnovasyon Portföyü
İnovasyon stratejisi
Portöy Yönetimi
Proje Yönetimi

Raporla

Gözden
Geçir

Revize Et

İnovasyon Portföyü Nedir?

İş Stratejisi
İnovasyon Stratejisi
…. Ürün Grubu
Portföyü

Pazar Stratejisi

Üretim
Stratejisi

…..
Portföyü

…..
Portföyü

……. İşletme
Portföyü

….
Projesi

…….
Projesi

…….
Faaliyeti

Süreç /
Kaynak
Yönetimi
Stratejisi

İnovasyon Yönetimi Değerleme
3.8.1 izleme : Bir sistemin (3.1.3), bir sürecin (3.1.5) veya bir faaliyetin durumunun
belirlenmesi
NOT 1: Durumu belirlemek için kontrol etme, denetleme veya eleştirel olarak gözlemleme ihtiyacı
olabilir.
NOT 2: Bu, ISO yönetim sistemi standartları için yüksek seviyeli yapının ortak terimlerinden ve temel
tanımlarından birisini oluşturur.

3.8.2 ölçme : Bir değer belirleme süreci (3.1.5)
NOT 1: Bu, ISO yönetim sistemi standartları için yüksek seviyeli yapının ortak terimlerinden ve temel
tanımlarından birisini oluşturur.

3.8.3 değerlendirme: Analiz sonuçlarını belirlenmiş kriterlerle karşılaştırma süreci (3.1.5)
NOT 1: Değerlendirme, örneğin etkililik (3.7.4), verimlilik (3.7.3), performans (3.7.1), uygunluk
(3.8.8) veya değeri (3.7.6) belirlemek için yapılabilir.

3.8.4 değerleme: İzleme (3.8.1), ölçme (3.8.2), analiz ve değerlendirme (3.8.3) içeren süreç
(3.1.5)
3.8.4.1 inovasyon yönetimi değerlemesi: inovasyon yönetimi (3.1.2.1) ile ilgili değerleme
(3.8.4)
NOT 1: İnovasyon yönetimi değerlemesi, bir kuruluşun (3.2.2) inovasyon yeteneğini (3.7.5) veya
inovasyon performansını (3.7.1) belirlemek için yapılabilir.
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Radikal/Yıkıcı/Çığır Açıcı İnovasyon

Radical - breakthrough innovation: Yüksek derecede değişim-dönüşüm ile yenilik;

• Değişikliğin-dönüşümün etkisi büyüktür.
• Radikal inovasyon, arttırımsal inovasyon sürecinin diğer ucundadır.
3.1.1.1 radikal İnovasyon: Çığır açan inovasyon yüksek derecede değişim gerçekleştiren inovasyon (3.1.1)
NOT 1: Değişiklik unsurun/varlığın (3.2.5) kendisi veya etkisi ile ilgili olabilir.
NOT 2: Radikal inovasyon, süreklilikte aşamalı inovasyonun karşı ucundadır.

Disruptive innovation- yıkıcı yenilik: Yıkım, kullanıcıların veya müşterilerin önemli
bir kısmı tarafından yenilik kabul edildiğinde ortaya çıkar.
•

•

Yıkıcı yenilikler, yeni kullanıcılara hitap ederek ve yeni iş ve değer gerçekleştirme modelleri kullanarak
yeni pazarlar ve değer ağları oluşturabilir.
Yıkıcı yenilikler başlangıçta daha düşük performansa sahip daha basit tekliflerdir ve genellikle daha
düşük maliyetlidir, daha az kaynak gerektirir ve daha düşük maliyetle sunulur.

3.1.1.2 yıkıcı İnovasyon: Başlangıçta daha az talep edilen ihtiyaçlara hitap eden, yerleşmiş sunumların
yerini alan inovasyon (3.1.1).
NOT 1: Mevcut tekliflerle karşılaştırıldığında, yıkıcı inovasyonlar başlangıçta daha düşük performansa (3.7.1) sahip
daha basit tekliflerdir ve genellikle daha düşük maliyetlidir, daha az kaynak gerektirir ve daha düşük maliyetle
sunulur.
NOT 2: Yıkım, önemli bir oranda kullanıcı veya müşteri, inovasyonu benimsediğinde ortaya çıkar.
NOT 3: Yıkıcı inovasyonlar, yeni kullanıcılara hitap ederek ve yeni iş ve değer gerçekleştirme modelleri uygulayarak,
yeni pazarlar ve değer ağları yaratabilir.

Radikal İnovasyon
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Radikal inovasyonlar, mevcut bilgiyi kullanmaz.
Teknolojiye dayanır
Yeni bilgi ve teknoloji hakimdir.
Pazarın yörüngesini değiştiren ve tüketici yararına geliştiren biçimidir.
Radikal inovasyonda hiçbir şey eskisi gibi olmaz.
Katma değerde yıkıcı bir etki yaratılır.
Mevcut oyuncular, ürünler, süreçler yer alamaz.
Pazarın büyümesinden çok yeni pazarlara odaklanmıştır.
Yerine geçtiği ürün/hizmetten daha ucuz veya daha az maliyetli olur.
Tüketici davranışlarında önemli değişiklikleri hedeflerler
Sektörün rekabetçi yapısını ve pazarın kurallarını bozar.

Arttırımsal / Radikal İnovasyon
Kriter
Etki süresi
Döngüsü

Arttırımsal

Radikal
Kısa dönem
Uzun dönem (10 yıl veya daha uzun)
Doğrusal ve sürekli
Kesintili, beklenmeyen olaylar veya
keşifler ile kırılma var
Fırsatları tanıma
Öngörülebilir
Farklı aşamalarda ortaya çıkar
Süreç
Tanımlı, onaylıdır.
Formal olabilir ama belirsizlik
yüksektir.
Planlama
Ayrıntılı hazırlanır
Planlar zamanla değişir.
Oyuncular
Tanımlı sorumluluk alanlarında İnformel ağlar ve değişen oyuncular
gerçekleşir
çok olur.
Örgütsel yapı
Fonksiyonlar arası oluşturulmuş Çoğunlukla Ar-ge bölümü ile başlar
proje takımları ile gerçekleştirilir.
ama zamanla çok değişir.
Kaynaklar
Standart kaynaklar bütçelenebilir. Yaratıcılık ve beceri ile değişir.
Diğer bölümlerin Baştan bu yana işin içerisinde İnformal katılımlar yoğundur.
katılımı
olurlar.

Arttırımsal İnovasyon

‘İnovasyon ŞART’ Greg Satell ‘Her türlü inovasyonun ilk versiyonları kesinlikle verimsizdir.’
‘inovasyon çıktınızı, pazara girdiği andan itibaren ömrü boyunca; attırımsal
inovasyonlar ve/veya sürekli iyileştirme çalışmaları ile geliştirin. Bu hayatta daha da
iyileştirilmesi gerekmeyen hiç bir şey yoktur.’

• Maliyeti azaltmak, verimliliği arttırmak ve ürünü-hizmeti
yeniden konumlandırmak için yapılır.
• Yeni pazarları hedeflemez.
• Mevcut pazarlardaki yayılımı arttırmak hedeflenmektedir.
• Ağırlıklı olarak süreç inovasyonu üzerinde yapılır.
• Sadece rakiplerde olan veya bir miktar olmayan küçük yeni
fonksiyonların veya özelliğin veya performansın eklenmesi şeklinde
gerçekleşir.
• Ürünün-hizmetin yaşam eğrisini uzatmak, sürdürmek amacıyla
yapılır.
• Daha az risklidir. Kural yıkmaz, değiştirmez.
• Bilinen pazarda, bilinen kurallara uygun şekilde sürdürülür.

ISO-56000:2020 İnovasyon Yönetimi

Terimler – Tanımlar Standartı Eğitimi
İnovasyon Terimleri
Bölüm 4.6

Müjgan
ÇETİN
www.mujgancetin.com

www.bilimkizi.org

İnovasyon Çeşitleri
İnovasyon Tipi

Artımsal

Radikal

Ürün inovasyonu

Ürün grubu içinde yeni model
Ek özellik ilave etmek
Kalitesini geliştirmek

Tamamen yepyeni bir ürün
veya grubu
Yeni bir teknolojiyi içeren
Yeni bir pazara yönelik

Hizmet inovasyonu

Mevcut hizmetleri iyileştirme

Tamamen yepyeni bir
hizmet
Yeni bir Pazara yönelik

Sosyal Küçük iyileştirmeler
inovasyon

Süreç inovasyonu

Tamamen yeni bir üretim
süreci tasarlamak

Organizasyonel inovasyon

Organizasyonda küçük
iyileştirmeler

Tamamen yepyeni bir
organizasyonel model (riskpaylaşımlı v.b)

İş modeli inovasyonu

Yeni bağlantılar ile mevcut ağı
güçlendirmek

Yepyeni bir iş modeli
kurmak (e-ticaret, direkt
pazarlama v.b)

Sanat Alanında İnovasyon
Türk drag queen Huysuz Virjin

Cirque du Soleil
(Alegria)
https://www.youtube.com/w
atch?v=VL0TG_nCqzE

Guy Laliberté ve Daniel Gauthier
1984-2020 sirklerin kitlesi çocuklar ve
orta gelir gurupları iken, Temalı
gösteriler+ 3500 çalışan, Gelir düzeyi
yüksek orta yaş gruplarından yaklaşık
yüz milyon izleyici, Milyar dolara ciro,
Hayvansız+ teknoloji + internet + multi
medya + akrobasi, dans+müzik+opera+
pandom+tiyatro+ ilizyon

1970-2020
Stund-up+müzik+ortaoyunu+meddah
Seyirci ile iletişim
Ramazan eğlencisi, Ev gösterileri,
Gazino, Sahne, TV

Karikafilm

2020
Karikatür+Film
instagram
https://youtu.be/IwYo1_Ak63w

Ürün İnovasyonu
‘Farklı-yeni bir ürün, var olan üründe değişiklik, farklılık, yenilik’
•
•
•
•
•

Önemli ölçüde geliştirilmiş/iyileştirilmiş maldır.
Teknik özelliklerde, parçalarda ve malzemelerde yapılır.
Kullanım kolaylığı veya ilavesi hedefler.
İşlevsel özelliklerde önemli iyileştirmeleri/geliştirmeleri içerir.
Yeni teknolojilerin uygulanması veya mevcut teknolojinin
performansının veya fonksiyonlarının geliştirilmesi için yapılır.
Dünya için
yeni
olan ürünler

Ülke için
yeni
olan ürünler

Şirket için
yeni olan
ürünler
Platform
Ürünler

İzleyen, daha
ucuz ürünler

İzleyen, daha
üstün ürünler

Bir defaya
mahsus
ürünler

Ürün gamı
Genişletme

Maliyet
azaltma

İyileştirme

Hizmet Sektörünün Özellikleri
Müşteride üretim
Sürecinde yer alır.
Hetorojendir
Standartlaştırılması
zordur

Hizmet = Süreç
Üretildiği anda
tüketilir.
Hizmet sunanın
Davranışı, tutumu
Hizmet alanı etkiler

Patentle
Korunamaz
Kolayca kopyalanır

Dokunulamaz,
koklanamaz,
görülemez

Stoklanamaz,
Taşınamaz
Kapasite planlama,
Talebin yönetimi
çok zordur

Hizmet İnovasyonu
‘Yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş hizmet yaklaşımı, hizmetin sunum ve dağıtım sistemindeki
yenilik ve farklılık, hizmetin sunulmasında yeni teknolojilerin kullanılmasıdır.’

• Yeni prosedür ve kavramların gelişimini içerir.
• Genellikle mevcut teknolojiyi kullanır.
• Hizmetin kendisi
• Daha iyi, daha az maliyetli, müşteri için daha çekici hale getirir. • Müşteriye iletilme süreci
• Organizasyon şekli
• Paydaş-ağ entegrasyonu

https://www.goinstore.com/

Bar Surya-Londra, dans ederken elektirik üreten zemin ile
klübün elektrik ihtiyacının %60 ını karşılıyor.
Crown Plaza – Kopenhag 15 dk bisiklet ile elektrik üreten
müşterilerine 36 USD lık bedeva yemek hediye ediyor.

https://www.mediamatic.net/en/page/
377850/serres-s%C3%A9par%C3%A9es

Getir, Türkiye'nin İkinci Unicorn Şirketi Oldu!: "10 dakikada market ürünleri teslimatı" modeli
ile 2015 yılında kurulan Getir'in değeri, Sequoia Capital ve Tiger Global liderliğinde yapılan 300
milyon dolarlık yatırımla 2.6 milyar dolar değerlemeye ulaştı.

Süreç İnovasyonu
‘Farklı ve yeni bir üretim ya da dağıtım yönteminin geliştirilmesi veya varolan
yöntemlerin iyileştirilip daha verimli hale getirilmesidir.’
• Daha az enerji-maliyet, daha çok kaynak verimliliği amaçlar.
• Mevcut süreçler, yöntemler, teknolojilerden en az birinin yeni olmasıdır.
Yepyeni bir süreç de olabilir.
• Rekabette fark yaratacak yenilikçi stratejik alan ve hedeflere odaklanır.
• iş süreçlerinin daha iyi sonuç alabilecek şekilde yenilenmesidir.

4.Sanayi Devrimi
-

Akıllı üretim sistemleri
Verimlilik-etkinlik
Enerji verimliliği
İş Güvenliği
Bakım ve güvenililirlik
•
•
•

İnsan-Makine işbirliği
Kişiye özel üretim
Üstün becerili insan

Endüstri 5.0

Sosyal İnovasyon
‘Toplumun tüm kesimlerine fayda sağlayacak yenilik, değişiklik ve
iyileştirme faaliyetlerinin geliştirilmesi ve uygulanması için yapılır.’
•
•
•
•
•

İnsani gelişmişlik ve refahı arttırır. Toplumsal katılımı sağlar.
İnsanların yaşamlarının her bakımdan iyileştirmesine odaklanır.
İstihdamı arttırmaya, dezavantajlı grubu bir konuda gelişmeyi sağlar.
Eğitim-şiddet-fakirlik-çevre v.b alanlarda yapılır.
Mevcut zararları yok etmeye veya azaltmayı amaçlar.

*Prof.Dr. Nebahat Bulut #SANAL
HASTANE

•
•

4000 den fazla üyesi var.
Oyuncu Mert Fırat kurdu

http://www.ihtiyacharitasi.org/

Organizasyonel İnovasyon
Yeni çalışma ve iş yapış yöntemlerinin geliştirilmesi ya da varolan yöntemlerin firma
şartlarına uyarlanarak kullanılmasıdır. İnovasyon doğası gereği disiplinlerarası-bölümler
arası bir faaliyettir. Bu ilişkiler karmaşası iyi yönetildiğinde yapıcı bir gerilim yaratır.
Yönetilemez ise, oluşan kaos, mevcut yapının dağılmasına yol açar.

Rotasyon OTOonom DemoKRASİ
ROTOKRASİ =. ‘Rotasyon ve Otonom ve Demokrasi’
Rotasyon’un RO’ su, Otonomun TO’su ve Demokrasinin KRASİ

•
•
•
•
•
•

Her rotokrasi takımı bir hücredir.
Otonom Ekiplere odaklanma
Rollerde değişiklik aktif katılım ve sonuç odaklılık için gereklidir
Herkesin aynı gemide olduğu bilinci
Çözüm ihalesi ve sözleşmesi
Ölçme ve değerlendirme ödüllendirme-öğrenme bazlı
Performans değerlendirme sistemi yerine, özdeğerlendirme
sistemi

2007 Brian J.Robertson ve Tom Thomison
2014 ABD'li online perakende şirketi Zappos

İş Modeli İnovasyonu
Müşterimiz için ürettiğimiz değer ve bu değeri nasıl sunduğumuz ile ilgilidir.
• Her zaman teknolojik bir yenilik barındırmayabilir. Ancak, büyük değişim etkisi
yaratabilir.

• Daha önce para kazandığımız iş şeklini
müşterilerimize farklı deneyimler sunarız.

•
•
•
•
•

değiştirerek,

dönüştürerek,

Ağ yönlendiriciliği
Kendine ait bir tek fabrikası bile yok
40 ülkede 70 satınalma ofisi var
8300 tedarikçiden oluşan bir ağı yönetiyor
2 milyon kişiyi istihdam ediyor,
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İnovasyon yönetimi Prensipleri

İnovasyon Yönetimi Prensipleri
1.Değerin Gerçekleşmesi : İlgili tarafların yeni veya değiştirilmiş çözümlerin etkisinin
benimsenmesi ve yaygınlaştırması ile oluşan finansal veya finansal olmayan değer
2. Gelecek odaklı Liderler : ilham verici bir vizyon ve amaç oluşturarak ve insanları
bu amaçlara ulaşmak için sürekli olarak meşgul ederek statükoya meydan okuyarak,
merak ve cesaretle yönlendirilen her seviyedeki liderler,

3. Stratejik yön: İnovasyon faaliyetlerinin yönü; İlgili-gerekli kişilerle ve diğer
kaynaklar tarafından desteklenen, ilgili tutku düzeyiyle uyumlu ve paylaşılan
hedeflere dayanır.
4. Kültür : Değişime açıklık, risk alma ve işbirliğini destekleyen paylaşılan değerler,
inançlar ve davranışlar, yaratıcılığın ve etkili yürütmenin bir arada bulunmasını
sağlar.

İnovasyon Yönetimi Prensipleri
5. İçgörülerden faydalanma : Belirtilen ve/veya ifade edilmemiş ihtiyaçlardan
yararlanmak için çeşitli iç ve dış kaynakları kullanarak, sistematik olarak içgörülerden
bilgi oluşturmak,
6. Belirsizliği yönetmek : Fırsat portföyü içinde sistematik deneylerden ve yinelemeli
süreçlerden öğrenerek belirsizlikler ve riskler, değerlendirilir, kullanılır ve yönetilir.
7. Uyum sağlamak : İnovasyon yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak için yapıların,
süreçlerin, yetkinliklerin ve değer gerçekleştirme modellerinin değişikliklere
zamanında uyarlanmasıyla ele alınmaktadır
8. Sistem yaklaşımı : İnovasyon yönetimi, birbiriyle ilişkili ve etkileşen unsurlar içeren
bir sistem yaklaşımına ve sistem performansının düzenli performans
değerlendirmesi ve iyileştirmelerine dayanır.
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Okumak için.... (200 kitap)

• 2021- İnovasyonla Değer Katanlar – Müjgan ÇETİN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
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İzleme Tavsiyeleri
TÜRKİYE TEKNOLOJİ TARİHİ- BÜYÜK SIÇRAMA BELGESELİ-3 BÖLÜM
https://www.youtube.com/watch?v=hJOUGgJVSZw&feature=youtu.be
NE BİLİYORUZ Kİ? https://youtu.be/eo8s73Cfrno
EVRENİN UCUNA YOLCULUK https://youtu.be/g6c4xCkrvOk
IŞIK HIZININ GİZEMİ : https://youtu.be/czFuI-6yroE
FOOD.INC https://youtu.be/3ozwIQmi8jI
GOOGLE HİKAYESİ https://youtu.be/pN_k_laf40Q
SİLİKON VADİSİ BeLGESELİ https://youtu.be/MDW53A5soeg
https://www.youtube.com/watch?v=6BOC4yG_lNM

• Yıl 1.000.000
• Kovan Zihin (41-47 dk)
https://www.youtube.com/watch?v=GMXEN0tZN18&feature=youtu.be
• Yapay Bilinç https://www.youtube.com/watch?v=zfax19Z9STg
• Singularity https://www.youtube.com/watch?v=y5jiGeQBLTk&t=102s
• Dyson Küresi https://youtu.be/VDTqAkil2wc
• Sanal Gerçeklik - Metaverse https://youtu.be/-tdkW64u3YA
Her hakkı Yalın Akademi’ye aittir, izinsiz çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

TEŞEKKÜRLER
Sorular
Lütfen sorularınızı sohbet bölümünden yazarak
bildiriniz

Müjgan ÇETİN
www.mujgancetin.com
mujgan@sistemyon.com.tr

