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• Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Politikaları  

– 50 yıla yakın bilgi ve doküman birikimi, 

– Kapsamlı, detaylı, uzman kadrolar tarafından ve birçok farklı 

paydaşı dahil ederek hazırlanmış birçok doküman, 

– Artan ve yaygınlaşan kamu destek ve teşvikleri, 

– Niceliksel artış, niteliksel gelişim ihtiyacı, 

 

• Özel sektörde inovasyon algısı 

– « İnovasyon bu koşullarda bizim için lüks » 

– « Bizden dünya markası çıkmaz! » 

– « Niyet var, metot yok… » 

 

 

 

Neler Söyledik – Neler Yaptık ? 



İnovasyon ve Ar-Ge’de  

Mevcut Ulusal Durumumuz 









































Kısır Döngüyü Nasıl Kıralım? 





2023 Yılı Ulusal 

Hedeflerimiz 

ve 

2015-2018 Sanayi 

Stratejilerimiz 

İnovasyon – Rekabetçilik 

İlişkisi 

 

‘‘Not to Innovate is to 
Die‘’  

(C.Freeman, 1982) 

 
‘‘Niyet Var, Metot Yok‘’ 

Bilimsel,  

Bütünsel,  

Sistematik ve  

Yerel bir Yöntem İhtiyacı 

Neden İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi? 

 

İnovasyon Yönetimi 

alanında yerel 

çalışmaların, modellerin 

ve işbirliğinin artması 

ihtiyacı 



Inovasyon Odaklı Mentörlük Programı (InoSuit); 

sistematik, bilimsel ve yerel bir yönteme dayalı, 

üniversite-sanayi işbirliğini merkeze alan, inovasyon 

yönetimi alanında uzman akademisyenlerin görev 

aldığı, birçok şirket ve üniversitede Türkiye 

İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Sabancı Üniversitesi 

koordinasyonunda eş zamanlı olarak yürütülen bir 

inovasyon mentörlüğü programıdır.  



• 1 Haziran 2016 tarihi itibarıyla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile 

İnovent olarak; TİM üyesi şirketlerin inovasyon kapasitesini 

artırmaya yönelik ‘inovasyon odaklı mentörlük’ programı 

başlatılmıştır. 

• İnovent – SÜ’ nin koordinasyon ve danışmalığını yaptığı bu 

program; ilk adımda 21 üniversite, 32 mentör ve 42 ihracatçı şirketi 

bir araya getirmiştir. Bu şirketlere bir yıl boyunca inovasyon 

mentörlüğü verilerek kurumsal inovasyon sistemlerinin kurulması 
hedeflenmektedir. 

• Uygulanmakta olan Kurumsal İnovasyon Sistemi Modeli, teorik ve 

uygulamalı çalışmaların sonucunda ortaya çıkmış özgün bir 

modeldir.  

İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı 



Projenin Organizasyonu: 

Üniversiteler: 

İnovasyon Yönetimi 

Çalışan Akademisyen ve 

Uzmanlar 

Sanayi:  

İhracatçı, Yenilikçi ve  

Gönüllü Şirketler 

TİM & 

Sabancı 

Uni.: 

Model 

ve 

Koordi- 

nasyon  

Kurumsal 

İnovasyon 

Sistemi 



Açık 

İnovasyon 

ve İşbirlikleri 

Fikirden 

Ürüne 
Projelendirme 

İnovasyonun 

Kültürel 

Altyapısı 

İnovasyonun 

Yönetişim 

Altyapısı 

İnovasyonun 

Strateji 

Altyapısı 

İnovasyonun 
Finansmanı 

ve 
Değerlendirme 

Sürdürülebilir 

İnovasyon 

Kapasitesi 

Kurumsal İnovasyon Sistemi Modeli 



1. Üst Yönetim Desteği ve Talebinin Olmaması: 

Programa dahil olma kararının üst yönetim tarafından 

alınmamış olması (örneğin Ar-Ge ya da İnovasyon 

Müdürünün inisiyatifiyle programa girilmiş olması). Üst 

yönetimin doğrudan talebinin olmaması. Öncelikli ihtiyacı 

olmaması. Programı, kapsamını, hedeflerini doğru 

anlamaması. Yeterli insan kaynağı ve zamanı 

ayırmaması. 

 Çözüm Önerisi: Mentör tarafından üst yönetime 

yönelik  program  öncesinde ve aylık bilgilendirme 

 toplantıları. İnovasyon bütçesinin  oluşturulması. 

Olası Engeller & Tuzaklar - 1: 



2. Programdan Yanlış Beklentiler: InoSuit 

programını Ar-Ge projesi mentörlük programı olarak 

algılamak. İlk birkaç aylık çalışma sonucunda 

programın ciroya – karlılığa etkisi olmasını 

beklemek.  

Çözüm Önerisi: İnoSuit bir Ar-Ge projesi değil, 

inovasyon sistemi kurma programıdır’. Programın 

meyve vermesi kısa zamanda hedeflenmemektedir, 

öncelikli olan altyapıyı kurmaktır’ mesajının hem üst 

yönetime hem de birim yöneticilerine verilmesi. 

Olası Engeller & Tuzaklar - 2: 



3. Mentörden Beklentilerin Programla 

Uyumsuz Olması: Mentörün sektör uzmanı 

olmasını beklemek. Mentörün çalışma kapsamını 

genel yönetim danışmanlığı olarak algılamak. 

Çalışma süreçlerinin, dertleşme sohbetlerine 

dönmesi. Mentörden inovasyon projelerini 

gerçekleştirmesini beklemek.  

Çözüm Önerisi: Mentörün görevi, inovasyonla ilgili 

faaliyetleri şirket yerine yapmak değil, şirkete yol 

göstererek, yol arkadaşlığı yaparak, doğru ve verimli 

yapılmasını sağlamaktır. 

Olası Engeller & Tuzaklar - 3: 



 4. İnovasyonu ‘Lüks’ Olarak Algılamak – Kısa 

 Dönemli  Operasyonel Hedeflerin İçinde 

 Boğulmak: ‘İnovasyon’  kavramını sadece 

fütürist  – hayalci bir kavram olarak algılamak. 

 Orta ve  uzun dönemli riskleri göz ardı etmek. 

Konfor  alanından  çıkmayı göze alamamak. 

 Çözüm Önerisi: Olası riskleri üst yönetim ile 

 belirlemek. Hem  şirketin öncelikli sancılarına, 

 hem de orta ve uzun dönemli  risklerine 

 odaklanacak bir inovasyon portföyü belirlemek.    

Olası Engeller & Tuzaklar - 4: 



5. Haftalık çalışma takvimine uyulamaması: 

Yoğunluklar, operasyonel yükler, son dakika 

gelişmeleri, randevu iptalleri vs. Mentörle çalışmalar 

öncesi ve sonrası yeterince iletişim kuramamak. 

Çalışmaları planlayamamak. 

Çözüm Önerisi: Her hafta aynı gün ve saati, hem 

mentör hem de İnovasyon Yöneticisinin takviminde 

sabitlemek. Toplantılar öncesinde haberleşmek, teyit 

etmek. Çalışmaları haftalık olarak kayıt altına almak. 

Belli bir kişiyle çalışılamıyorsa, farklı alternatifler 

yaratmaya gayret etmek. 

Olası Engeller & Tuzaklar - 5: 



6. Temponun Düştüğü Haftalar, Aylar: İptal 

edilen randevular, yeterli hızla ilerlemeyen 

projeler, sonuç alınmayan aktiviteler sonucu 

oluşan demoralizasyon – hayal kırıklıkları ve 

enerjinin / motivasyonun zamanla azalması. 

Çözüm Önerisi: Mentörün ve İnovasyon 

Yöneticisinin, geniş katılımlı, sonuç odaklı 

etkinlikler ile enerjiyi yükseltmesi. Üst yönetim 

bilgilendirme görüşmeleri. 

Olası Engeller & Tuzaklar - 6: 



7. Süreci ‘Fazla Teorik ve Karmaşık’ 

Algılamak: Sürecin yöntemlerini, 

araçlarını, yol haritasını takip edememek.  

Çözüm Önerisi: Süreç oldukça yalın, 

kolay takip edilebilir ve belli bir yol haritası 

ile ilerliyor. Mentörler inovasyon yönetimi 

konusunda uzman ve tecrübeli, mentörler 

arası bilgi paylaşımı sürekli yapılmakta. 

Olası Engeller & Tuzaklar - 7: 



8. Şirketin kültürel DNA’sına uygun olmayan 

yaklaşımların ‘dayatılıyor’ gibi hissedilmesi: 

Önerilen belli hedeflerin ve yöntemlerin, kurumun 

gerçekleri, temel ihtiyaçları, öncelikleri, kültürü ile 

uyumlu olmaması.  

Çözüm Önerisi: Mentörler şirketin kültürünü, dilini, 

geçmişini, ‘psikolojisini’ doğru anlamalı. Kurumun 

kültürüne tamamen aykırı olacak, içselleştirilmesi zor 

olacak uygulamalardan kaçınılmalı. İnovasyon 

Yöneticisi, şirketi tam ve doğru anlatmak için mentörle 

etkin ve sürekli iletişim kurmalı. 

Olası Engeller & Tuzaklar - 8: 



9. Kurumda aynı anda çok büyük farklı bir 

programın / projelerin yürütülüyor olması: 

Programın devam ettiği 12 ay süresince, yeni ve ağır 

programların / projelerin devreye girmesi. Artan iş 

yükleri. İnovasyon çalışmalarının şirket için 

önceliğinin azalması. Konsantrasyonun (ve insan 

kaynağının) farklı konulara kayması.  

Çözüm Önerisi: Mentör firmanın ‘temposunu’ iyi 

gözlemlemeli ve InoSuit aktivitelerini şirketin 

gerçeklerine uyumlu sürdürmeli.  

 

Olası Engeller & Tuzaklar -9: 



10. Görev Değişiklikleri – Değişen Kadrolar 

(CEO, Genel Müdür, İnovasyon Müdürü, İK 

Müdürü vs.): Programda aktif görev alan 

kişilerin süreç içerisinde ya da sonunda şirketten 

ayrılmaları ya da olası görev değişiklikleri.  

Çözüm Önerisi: Mümkün olduğu kadar geniş 

yönetim kadrosu programa dahil edilmeli. Yeni 

kadrolara – yöneticilere de program kapsamlı 

olarak aktarılmalı. 

Olası Engeller & Tuzaklar -10: 



Teşekkürler … 

 

umutekmekci@sabanciuniv.edu 


