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““ İİnovasyonnovasyon ”” nedir?nedir?

•• Bazen Bazen ““ inovasyoninovasyon ”” , kimi zaman da , kimi zaman da 
““ innovasyoninnovasyon ”” olarak yazolarak yaz ııyoruz.yoruz.

•• Latince kLatince k öökenli bir skenli bir s öözczcüük. k. ““ InnovareInnovare ””
fiilinden veya fiilinden veya ““ innovatusinnovatus ”” ssöözczcüüğğüünden nden 
ttüüreyerek Batreyerek Bat ıı dillerine yansdillerine yans ıımmışış..

•• YaygYayg ıın olarak kullann olarak kullan ıılan bilim ve lan bilim ve 
teknoloji dili olan teknoloji dili olan İİngilizcengilizce ’’dede
““ innovationinnovation ”” veyaveya ““ toto innovateinnovate ”” olarak olarak 
kullankullan ııll ııyor.yor.



SSöözczcüük anlamk anlam ıı olarakolarak ……

•• İİnovasyon, snovasyon, s öözlzlüük anlamk anlam ıı olarak olarak ““ yeni yeni 
ve farklve farkl ıı bir sonubir sonu çç”” bibi ççiminde anlaiminde anla şışıll ıır.r.

•• İİnovasyonunovasyonu , s, söözczcüük olarak k olarak ““ yeni ve yeni ve 
dedeğğiişşik bir ik bir şşey yapmakey yapmak ”” olarak da olarak da 
ddüüşşüünebiliriz.nebiliriz.

•• Ama Ama inovasyonuninovasyonun , teknik anlamda , teknik anlamda 
kullankullan ıımmıında bu tannda bu tan ıımlarmlar ıı aaşşan bir an bir 
durum varddurum vard ıır.r.



““ Yeni Bir Yeni Bir ŞŞeyey”” Yapmak mYapmak m ıı?!...?!...



Bu da Bu da ““ yerli malyerli mal ıı”” olanolan ıı……



““ İİnovasyon = Yeniliknovasyon = Yenilik ççilikilik ”” mi?mi?

•• İİnovasyonunovasyonu anlamak ianlamak i ççin, in, öönemli bir nemli bir 
noktannoktan ıın farkn fark ıında olmak gerekir.nda olmak gerekir.

•• İİnovasyon snovasyon s öözczcüüğğüü, , TTüürkrk ççee’’dede
““ yenilikyenilik ,, yenilenmeyenilenme ,, yenilikyenilik ççilikilik ”” gibi gibi 
ssöözczcüüklerle karklerle kar şışılanmak istense de, lanmak istense de, 
bunlarla anlambunlarla anlam ıı tam olarak tam olarak 
yakalamak myakalamak m üümkmk üün olmayabilir.n olmayabilir.



İİnovasyonunovasyonu anlamakanlamak ……

•• BugBug üünnüün an ağığır rekabet kor rekabet ko şşullarullar ıında ayakta nda ayakta 
kalabilmek ve bkalabilmek ve b üüyyüüyebilmek iyebilmek i ççin, in, 
firmalarfirmalar ıınn üürrüünnlerini, lerini, hizmethizmet lerini, lerini, iişş yapyap ışış
yyööntemlerintemleri nini , yap, yap ıılanmalanma larlar ıınnıı ve ve sosyal sosyal 
sorumluluksorumluluk anlayanlay ışışlarlar ıınnıı ssüürekli olarak rekli olarak 
dedeğğiişştirmeleri, farkltirmeleri, farkl ıılalaşştt ıırmalarrmalar ıı ve ve 
yenilemeleri gerekiyor. Bu deyenilemeleri gerekiyor. Bu de ğğiişşim im 
ruhuna ruhuna ““ inovasyoninovasyon ”” deniyor.deniyor.



İİnovasyon, Bir novasyon, Bir ÜÜrrüün mn m üü??



HanHanıımlara: Aynalmlara: Aynal ıı kredi kartkredi kart ıı……



ÜÜrrüün mn m üü, Sistem mi?, Sistem mi?
•• İİnovasyondannovasyondan ssööz ettiz etti ğğimizde; yeni bir imizde; yeni bir 

üürrüünnüü veya hizmeti kastetmiyoruz.veya hizmeti kastetmiyoruz.
•• İİnovasyon, yenilinovasyon, yenili ğğin kendisinden daha in kendisinden daha 

ççok, bilginin ekonomik ve sosyal yarara ok, bilginin ekonomik ve sosyal yarara 
ddöönnüüşşttüürrüülmesi sistemidir.lmesi sistemidir.

•• İİnovasyon bir ruhtur / anlaynovasyon bir ruhtur / anlay ışıştt ıır; r; 
farklfarkl ıılalaşşma ve dema ve de ğğiişştirmeye batirmeye ba ğğll ıı bir bir 
ekonomik ve sosyal sistemi ifade eder.ekonomik ve sosyal sistemi ifade eder.



İİnovasyonnovasyon
•• İİnovasyonnovasyon , bilim ve teknolojinin , bilim ve teknolojinin 

ekonomik ve sosyal yararlar saekonomik ve sosyal yararlar sa ğğlayacak layacak 
bibi ççimde yenilik yaratimde yenilik yarat ııccıı üüretimi ve retimi ve 
kullankullan ıımmııddıır.r.

•• İİnovasyonnovasyon , verimlili, verimlili ğği ve kârli ve kârl ııll ığıığı
artart ıırdrd ığıığından, yeni pazarlara girilmesini ndan, yeni pazarlara girilmesini 
ve mevcut piyasanve mevcut piyasan ıın genin geni şşletilmesini letilmesini 
sasağğlayan layan öönemli bir rekabet aracnemli bir rekabet arac ııddıır.r.



FarklFarkl ıılalaşşma ve ma ve İİnovasyonnovasyon

•• BazBazıı kikişşi ve kurului ve kurulu şşlar, bilimsel ve lar, bilimsel ve 
teknolojik yaklateknolojik yakla şışımlardan korkarlar.mlardan korkarlar.

•• BazBazıı patron ve ypatron ve y ööneticiler, neticiler, 
kendilerinin anlamadkendilerinin anlamad ığıığı (veya (veya 
ööğğrenmek istemedikleri) donanrenmek istemedikleri) donan ıım ve m ve 
iişş modellerinin imodellerinin i şş yayaşşamlaramlar ıında nda 
bulunmasbulunmas ıınnıı istemezler.istemezler.



YokoluYokolu şşunun Nedenlerinden BirisiNedenlerinden Birisi

•• Ailenin ikinci kuAilenin ikinci ku şşaağığından bandan ba şşlayarak layarak 
aile iaile i şşletmelerinin hletmelerinin h ıızla yok olmaszla yok olmas ıınnıın n 
arkasarkas ıındaki nedenlerden birisi, bu ndaki nedenlerden birisi, bu 
inovasyoninovasyon karkarşışıtt ıı bakbak ışış aaççııssııddıır.r.

•• Genel anlamda kuruluGenel anlamda kurulu şşlarlar ıın gn g öözden zden 
ddüüşşmesi, piyasa kaybetmeleri, mesi, piyasa kaybetmeleri, 
verimsizlik ve kârsverimsizlik ve kârs ıızlzl ıık batak bata ğığına na 
ddüüşşmeleri de, genelde aynmeleri de, genelde ayn ıı nedenledir.nedenledir.



KârsKârs ıızlzl ıık Batak Bata ğığı……



Rekabet Rekabet İİççin in İİnovasyonnovasyon
•• BugBug üünnüün an ağığır rekabet kor rekabet ko şşullarullar ıında nda 

inovasyonuninovasyonun farkfark ıında olmadan ve ondan nda olmadan ve ondan 
uzak durmaya uzak durmaya ççalal ışışarak ayakta kalmak, arak ayakta kalmak, 
neredeyse mneredeyse m üümkmk üün den değğildir.ildir.

•• İİster birey, ister bir kurum olarak ster birey, ister bir kurum olarak 
bugbug üünnüün rekabet ortamn rekabet ortam ıında ayakta nda ayakta 
kalmaykalmay ıı ve sve s üürereğğen ben b üüyyüümeyi sameyi sa ğğlayacak layacak 
temel motif, temel motif, farklfarkl ıılalaşşmamaddıır.r.



FarklFarkl ıılalaşşma ma İİççin in İİnovasyonnovasyon

•• Rekabet iRekabet i ççin farklin farkl ıılalaşşmaymay ıı yaratacak yaratacak 
olan yeniliklerin adolan yeniliklerin ad ıı inovasyoninovasyon durdur ..

•• İİnovasyonun gnovasyonun g üüccüünnüü elde tutmak elde tutmak 
iiççin en in en öönemli silah ise enemli silah ise e ğğitimdir.itimdir.

•• EEğğitim, birey ve kurum yaitim, birey ve kurum ya şşamamıınnıın n 
vazgevazge ççilmez ve silmez ve s üürereğğen en ““ iiççsel sel 
fonksiyonufonksiyonu ”” olmak zorundadolmak zorundad ıır.r.



FarklFarkl ıılalaşşmakkkmakkk İİstiyorummmstiyorummm ......



FarklFarkl ıılalaşşmak, Ama Nasmak, Ama Nas ııl?l?

•• KKüüresellereselle şşme nedeniyle her tme nedeniyle her t üür ve r ve 
kalitede mal ile hizmete (Dkalitede mal ile hizmete (D üünyanya ’’nnıın n 
neresinde olursa olsun) erineresinde olursa olsun) eri şşmek mek 
kolaylakolayla şşmmışıştt ıır.r.

•• Bu durum; Bu durum; üüretici ve satretici ve sat ııccıılarlar ıı, m, müüşşteri teri 
karkarşışıssıında bir yarnda bir yar ışışa sokmua sokmu şştur.tur.

•• Biteviye Biteviye ““ mmüüşşteri odaklteri odakl ııll ııkk””
anlayanlay ışıışından sndan s ööz edilmesinin z edilmesinin 
arkasarkas ıındaki ana fikir budur.ndaki ana fikir budur.



FarklFarkl ıılalaşşmak, Ama Nasmak, Ama Nas ııl?l?

•• Bu arada kalite anlayBu arada kalite anlay ışıışı da da 
““ standartlastandartla şştt ığıığındanndan ”” ; art; art ıık kalite, ayk kalite, ay ıırt rt 
edici bir unsur olmaktan edici bir unsur olmaktan ççııkmkm ışıştt ıır.r.

•• DolayDolay ııssııyla kolay eriyla kolay eri şşim ve kalite im ve kalite 
ddışıışında bir farklnda bir farkl ııll ıık yaratma gerek yaratma gere ğği i 
ortaya ortaya ççııkmkm ışıştt ıır.r.

•• Firmalar, dFirmalar, d üüşşen saten sat ışış ve kârlarve kârlar ıı
karkarşışıssıında bir nda bir çöçö zzüüm olarak m olarak ““ ssüürekli rekli 
fiyat indirimifiyat indirimi ”” anlayanlay ışıışı iiççine girmiine girmi şşlerdir.lerdir.



FarklFarkl ıılalaşşmak, Ama Nasmak, Ama Nas ııl?l?

•• Fiyat indirimi Fiyat indirimi üüzerine kurgulanmzerine kurgulanm ışış bir bir 
farklfarkl ııll ıık yaratma anlayk yaratma anlay ışıışınnıın sonu, n sonu, 
firmanfirman ıın in i ççinden inden ççııkkıılmaslmas ıı ççok zor olan ok zor olan 
““ kârskârs ıızlzl ıık bk b öölgesilgesi nene”” girmesidir.girmesidir.

•• KârsKârs ıızlzl ıık batak bata ğığına savrulmamanna savrulmaman ıın yolu n yolu 
da, bda, b üüyyüük k ööllçüçü de de inovasyondaninovasyondan gegeççiyor.iyor.

•• ÇüÇünknk üü inovasyoninovasyon ; y; y üüksek katma deksek katma de ğğer er 
ve yve y üüksek verimlilik demektir.ksek verimlilik demektir.



Bu, Bu, ““ İİnovasyonnovasyon ”” SaySayııll ıır mr m ıı??



İİnovasyon Tnovasyon T üürlerirleri

•• İİnovasyon, bir inovasyon, bir i şşletmenin letmenin üürrüün, hizmet, n, hizmet, 
(tasar(tasar ıım, m, üüretim, daretim, da ğığıtt ıım ve pazarlama gibi) m ve pazarlama gibi) 
iişş modelleri, yapmodelleri, yap ıılanma ile lanma ile ççevreyle ilievreyle ili şşkileri kileri 
alanalan ıında yapnda yap ıılabilir:labilir:
11-- ÜÜrrüün n inovasyonuinovasyonu ,,
22-- Hizmet Hizmet inovasyonuinovasyonu ,,
33-- SSüürereçç inovasyonuinovasyonu ,,
44-- Teknolojik olmayan Teknolojik olmayan inovasyoninovasyon ((öörgrg üütsel tsel 
inovasyoninovasyon , pazarlama , pazarlama inovasyonuinovasyonu , , 
toplumsal toplumsal inovasyoninovasyon ).).



ÜÜrrüün n İİnovasyonunovasyonu

•• ÜÜrrüün n inovasyonuinovasyonu ; farkl; farkl ıı ve yeni bir ve yeni bir üürrüünnüün n 
geligeli şştirilmesi veya mevcut bir tirilmesi veya mevcut bir üürrüünde nde 
dedeğğiişşiklik / farkliklik / farkl ııll ıık / yenilik yapk / yenilik yap ıılmaslmas ıı ve ve 
bu bu üürrüünnüün piyasaya sunulmasn piyasaya sunulmas ııddıır.r.

•• ÖÖrnekler:rnekler: 3M3M’’ in mikro fiber mutfak bezi, in mikro fiber mutfak bezi, 
SonySony ’’nin walkman ve nin walkman ve playstationplaystation ’’ ıı, , 
VestelVestel ’’ inin uydu / DVD 2uydu / DVD 2 --BoxBox ’’ ıı, , 
EczacEczac ııbabaşışı’’nnıın kokusuz n kokusuz kozetikozeti , , DYODYO’’nunnun
akakııllll ıı boyasboyas ıı NanoNano ……



Stratejik Stratejik İİnovasyonnovasyon
•• ÜÜrrüün n inovasyonuinovasyonu iiççinde yer alan bir tinde yer alan bir t üür de r de 

““ DDüüzen Bozucu zen Bozucu İİnovasyonnovasyon ”” veya veya ““ Stratejik Stratejik 
İİnovasyonnovasyon ”” olarak anolarak an ııll ıır.r.

•• Bu, sBu, s ııff ıırdan pazar yaratan yenilikrdan pazar yaratan yenilik ççiliili ğğe e 
verilen isimdir.verilen isimdir.

•• SektSekt öörlerdeki yerlerlerdeki yerle şşik ik üürrüün, rekabet ve n, rekabet ve 
pazarlama dpazarlama d üüzenlerini bozarlar. (Walkman, zenlerini bozarlar. (Walkman, 
tranzisttranzist öörlrl üü radyo, dikilmemiradyo, dikilmemi şş kot pantolon kot pantolon 
gibi)gibi)



ÜÜrrüün n İİnovasyonunovasyonu ??????



Hizmet Hizmet İİnovasyonunovasyonu

•• Hizmet Hizmet inovasyonuinovasyonu ; yeni veya ; yeni veya öönemli nemli 
ööllçüçü de dede değğiişştirilmitirilmi şş bir hizmet bir hizmet 
yaklayakla şışımmıınnıı ifade eder.ifade eder.

•• Hizmetin ulaHizmetin ula şştt ıırr ıılmaslmas ıı ve sunumundaki ve sunumundaki 
yenilik ve farklyenilik ve farkl ııll ııklarklar ıı iiççerir.erir.

•• Hizmetin sunulmasHizmetin sunulmas ıında yeni teknoloji nda yeni teknoloji 
ve ive işş modellerinin kullanmodellerinin kullan ıılmaslmas ıınnıı
ööngng öörrüür.r.



Hizmet Hizmet İİnovasyonunovasyonu ÖÖrneklerirnekleri

•• ÖÖrnekler:rnekler: Internet / Internet / IntranetIntranet
üüzerinden sunulan zerinden sunulan ççevrimevrim --iiççi (online) i (online) 
hizmetler, hizmetler, konaklama tesislerin ev / konaklama tesislerin ev / 
ofis otomasyonu imkanlarofis otomasyonu imkanlar ıı, merkeze , merkeze 
gelerek algelerek al ıınan hizmetlerin yerinde nan hizmetlerin yerinde 
sasağğlanmaslanmas ıı, , satsat ışış sonrassonras ıı hizmetler hizmetler 
(Kodak Mobile (Kodak Mobile ServicesServices )), , ççevrimevrim --iiççi i 
siparisipari şş / sat/ sat ışış / / öödeme sistemlerideme sistemleri ……



Hizmette SHizmette S ıınnıır r YoktuuurYoktuuur !!!!!!



SSüürereçç İİnovasyonunovasyonu
•• SSüürereçç inovasyonuinovasyonu , yeni ve farkl, yeni ve farkl ıı üüretim / retim / 

dadağığıtt ıım ym y ööntemlerinin gelintemlerinin geli şştirilmesi veya tirilmesi veya 
mevcut ymevcut y ööntemlerin iyilentemlerin iyile şştirilmesidir.tirilmesidir.

•• ÖÖrnekler:rnekler: Toyota tarafToyota taraf ıından 1950ndan 1950 ’’ lerde lerde 
gerger ççekleekleşştirilen tirilen ““ Tam ZamanTam Zaman ıında nda 
ÜÜretimretim ”” , , bilgisayar destekli tasarbilgisayar destekli tasar ıım m 
yazyazııll ıımlarmlar ıı, m, müüşşteriyi tasarteriyi tasar ıım sm s üürecine recine 
dahil eden tasardahil eden tasar ıım sistemlerim sistemleri ……



SSüürereçç inovasyonuinovasyonu ??????



ÖÖrgrg üütsel tsel İİnovasyonnovasyon
•• ÖÖrgrg üütsel tsel inovasyoninovasyon ; yeni ; yeni ççalal ışışma ve ima ve i şş

yapma yyapma y ööntemlerinin gelintemlerinin geli şştirilmesi, mevcut tirilmesi, mevcut 
yyööntemlerin firma kontemlerin firma ko şşullarullar ıına uyarlanarak na uyarlanarak 
kullankullan ıılmaslmas ıı ve ilgili ve ilgili öörgrg üütsel yaptsel yap ıılarlar ıın n 
oluolu şşturulmasturulmas ıı yaklayakla şışımmııddıır.r.

•• ÖÖrnekler:rnekler: Toyota ve Toyota ve KomatsuKomatsu taraftaraf ıından ndan 
uygulanmaya bauygulanmaya ba şşlayan layan ““ ssüürekli iyilerekli iyile şştirme tirme 
((kaizenkaizen ))”” , , DellDell ’’ inin siparisipari şş tabanltabanl ıı üüretim retim 
sistemisistemi , , ArAr ççelikelik ’’ inin uyguladuygulad ığıığı 6 6 SigmaSigma
yyööntemintemi ……



ÖÖrgrg üüt !!!t !!!



Pazarlama Pazarlama İİnovasyonunovasyonu
•• Pazarlama Pazarlama inovasyonuinovasyonu ; ; üürrüünnüün kendisinde n kendisinde 

veya ambalajveya ambalaj ıında yeni ve farklnda yeni ve farkl ıı tasartasar ıımlarmlar ıın n 
gerger ççekleekleşştirilmesi, farkltirilmesi, farkl ıı pazarlama pazarlama 
yaklayakla şışımlarmlar ıınnıın kullann kullan ıılmaslmas ıı veya mevcut veya mevcut 
olanlarolanlar ıın iyilen iyile şştirilmesidir.tirilmesidir.

•• ÖÖrnekler:rnekler: VitraVitra ’’nnıınn ““ JuniorJunior BanyoBanyo ”” su, su, 
BahBah ççııvan Gvan G ııdada’’nnıın dilimlenmin dilimlenmi şş beyaz peyniribeyaz peyniri , , 
ÜÜlkerlker ’’ in Kalbim in Kalbim BenecolBenecol ’ü’ü ve benzeri yove benzeri yo ğğurt urt 
ççeeşşitlemeleri, itlemeleri, UnakUnak ııtantan GGııdada’’nnıın paketlenmin paketlenmi şş
pastpast öörize yumurtasrize yumurtas ıı……



Pazarlama DediPazarlama Dedi ğğin !...in !...



Toplumsal Toplumsal İİnovasyonnovasyon
•• Toplumsal Toplumsal inovasyoninovasyon ; toplumun t; toplumun t üüm m 

kesimlerine yarar sakesimlerine yarar sa ğğlayacak yenilik, layacak yenilik, 
dedeğğiişşiklik ve iyileiklik ve iyile şştirmelerin tirmelerin 
geligeli şştirilmesi ve uygulanmastirilmesi ve uygulanmas ıınnıı iiççerir.erir.

•• İİstihdamstihdam ıın artn art ıırr ıılmaslmas ıı, b, böölgesel lgesel 
geligeli şşmenin hmenin h ıızlandzland ıırr ıılmaslmas ıı, gelir , gelir 
adaletinin saadaletinin sa ğğlanmaslanmas ıı gibi konularda gibi konularda 
üüretilen ve uygulanan politikalar, bu retilen ve uygulanan politikalar, bu 
babağğlamda ele allamda ele al ıınnıırlar.rlar.



Maksat, millete hizmet !!!...Maksat, millete hizmet !!!...



Sosyal Sorumluluk ve Sosyal Sorumluluk ve İİnovasyonnovasyon

•• Toplumsal Toplumsal inovasyonuninovasyonun ççııkkışış noktasnoktas ıı, , 
2020’’nci ynci y üüzyzyııll ıın son n son ççeyreeyreğğinde geliinde geli şşen en 
““ sosyal sorumluluksosyal sorumluluk ”” anlayanlay ışıışıddıır.r.

•• FirmalarFirmalar ıın sosyal sorumluluk anlayn sosyal sorumluluk anlay ışıışına na 
yyöönelmelerinin ardnelmelerinin ard ıında, kendi nda, kendi 
ekonomik sekonomik s ııkkııntnt ıılarlar ıınnıın nedenlerinden n nedenlerinden 
birisi olarak sosyal sorunlarbirisi olarak sosyal sorunlar ıı ggöörmeleri rmeleri 
gelmektedir.gelmektedir.



Toplumsal Toplumsal İİnovasyonanovasyona DoDoğğruru ……

•• BugBug üün n ““ sosyal sorumluluksosyal sorumluluk ”” anlayanlay ışıışınnıın n 
““ toplumsal toplumsal inovasyoninovasyon ”” yyöönnüünde dende de ğğiişşim im 
ggöösterdisterdi ğğini gini g öörmekteyiz.rmekteyiz.

•• GeliGelişşen sivil toplum anlayen sivil toplum anlay ışıışı ile birlikte; ile birlikte; 
firmalar; kendilerini kamu ile birlikte firmalar; kendilerini kamu ile birlikte 
toplumun paydatoplumun payda şşlarlar ıı arasaras ıında gnda g öörmeye rmeye 
babaşşlamlam ışışlardlard ıır.r.

•• Toplumsal Toplumsal inovasyoninovasyon anlayanlay ışıışı ile birlikte; ile birlikte; 
hem firmalar hem de toplum ihem firmalar hem de toplum i ççin katma in katma 
dedeğğeri yeri y üüksek ve sksek ve s üürdrd üürrüülebilir bir lebilir bir 
dedeğğiişşim / geliim / geli şşim sim s üüreci hedeflenmektedir.reci hedeflenmektedir.



Nedir? Ne DeNedir? Ne De ğğildir?ildir?
•• İİnovasyonnovasyon , tek ba, tek ba şışına na teknolojiteknoloji ye yatye yat ıırr ıım m 

yapmak deyapmak de ğğildir.ildir.
•• İİnovasyonnovasyon , sadece , sadece arar--gege demek dedemek de ğğildir. ildir. 

Bu iki kavram sBu iki kavram s ııklkl ııkla kla karkar ışıştt ıırr ıımaktadmaktad ıırr ..
•• İİnovasyonnovasyon , kurulu, kurulu şşun tamamun tamam ıınnıı

kapsamaskapsamas ıı gereken bir faaliyettir.gereken bir faaliyettir.
•• İİnovasyonnovasyon , , yerleyerle şşik ve sik ve s üüreklilireklili ğği olan bir i olan bir 

faaliyettir.faaliyettir.



Bu da Bizim TarzBu da Bizim Tarz ıımmıız mz mıı?!...?!...


