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İnovasyonun Tanımı

“İnovasyon, yeni veya önemli ölçüde değiştirilmiş 
ürün (mal ya da hizmet), veya sürecin; yeni bir 
pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarında, 
işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni bir 
organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.” (Oslo 
Kılavuzu/OECD, AB–2005)



İnovasyon Dünyasında Değişim

• İş dünyası için yenilik oluşturma baskısı 
– Bu baskıyı hem proses hem de ürün yeniliği üzerinde hissetmek 

mümkün 

• Şirketler kesimi ayırdıkları Ar-Ge bütçesinin sonuçlarını daha hızlı 
görmek istemekte 

• Yeniliğin finansmanında pazar ekonomisinin mekanizmalarının 
devlet desteklerine göre daha popüler bir hal aldığı izlenmekte 

• İnovasyonun finansmanında geleneksel finansman yöntemlerinin 
dışında, girişimci sermayesinin etkisinin arttığı görülmekte

• Yenilik geliştirmede bilişim teknolojilerinin etkisi daha da büyük 
boyutlara ulaşmakta 







Altyapı Var mı?







Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu

Ulusal İnovasyon Stratejisi



Yeni Fikirler Yeni İşler 

Yarışma Programı

ODTÜ Teknokent



İntekno Kuluçkalık Merkezi

Ericsson Kuluçkalık Merkezi

Siemens Kuluçkalık Merkezi



Başarı Örneği var mı?



Yonca Onuk



ARTESİS A.Ş., Prof. Dr. Ahmet Duyar



Güvenli Sürüş
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Amaç : Sürücü davranışından doğan kazaları azaltmak

OTAM – Automotive Technologies R&D CenterORTAKLAR:







Volitan

Hızlı Hareket Eden





http://mutek.mu.edu.tr/



Diyarbakır Güneş Evi







Yeni Ar-Ge Teşvik Yasası

AMAÇ: Kanunun yapılandırılma amacı içinde; 

1. Teknolojik bilgi üretilmesi, 

2. Yenilik yapılması, 

3. Rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesi, 

4. Ar-Ge ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının çekilmesi ve

nitelikli işgücüne dönük istihdam kapasitesinin artırılması gibi hedefler

belirtilmiştir. 

Teknogirişim Sermayesi Desteği:

Örgün öğrenim veren üniversitelerin 

Bir lisans Programından bir yıl içinde mezun olacak örgenciler,

Yüksek lisans veya, 

Doktora öğrencisi, ya da 

Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini önbaşvuru tarihinden en 

çok 5 yl önce almış kişilere, 

bir defaya mahsus olmak üzere, herhangi bir teminat alınmaksızın 100 bin YTL ye 

kadar teknogirişim sermaye desteği hibe olarak verilir.  



ULUSAL İNOVASYON GİRİŞİMİ

(UİG)



Amaç

• Türkiye’de inovasyon politikalarının oluşturulması ve 
uygulanması safhalarında özel sektör-üniversite-sivil 
toplum işbirliğini pekiştirmek ve yönlendirmek,

• Siyasi irade ve kamu kurumlarıyla diyaloğu 
geliştirerek ve görüş ve öneriler hazırlayarak 
inovasyon politikaları oluşturma sürecine katkıda 
bulunmak,

• İnovasyon konusunda kamuoyunda bilinç 
oluşturmak…



Toplumsal Refah İçin 

İnovasyon



İnovasyon Sürecinin Hızlandırılması İçin Bazı Öneriler

2007-2013 Dönemi



Projeler – 2007 2013 Dönemi

• Tasarım Merkezleri:

Türkiye’deki tasarım kapasitesinin artırılması için 

potansiyel mevcut sektörlerden başlayarak 

tasarım merkezlerinin kurulması ve 

desteklenmesi; otomotivin pilot proje olarak 

benimsenmesi

















Teşekkür Ederiz

Selçuk Karaata
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Bir inovasyon seferberliği için gücümüz var mı?

Toplumsal Mutabakat Sahiplenme

Yaratıcı ve Yenilikçi Olmak

Yaşam Boyu Öğrenim

Paradigma Değişimi


