
İnovasyon Yönetimi Eğitim & 
Danışmanlık Hizmetleri



Başarılı İnovasyon İçin

 Kuruma özel inovasyon yönetimi süreci 

oluşturulmalı

 Yeni fikirlerin ticarileşebilmesi için kurum ve 

kuruluşların iç süreçleri tutarlı ve destekleyici 

olmalı

 Sistematik inovasyon süreçleri geliştirilmeli

 İnovasyon yönetim süreçleri izleme ve 

değerlendirme mekanizmaları olmalı

1000 şirket arasından sadece 1/4’ü AR-GE çalışmalarında; 1/3’ten azı da 

fikirleri ticarileştirmekte başarılı olabiliyor.

(Booz & Company - 2012)



D-Tek İnovasyon Yönetimi Danışmanlığı 
Hizmetleri

 İnovasyon Yönetimi Eğitimleri

 İnovasyon Yönetimi Danışmanlık

 Açık İnovasyon Yönetimi



Hedefler & Faydalar

 Ürün, hizmet ve süreçlerde inovasyon

 Sektörde inovasyonda öncü ve değer yaratan kurumlar

 Sektörler arasında artan sinerji

 Değer yaratan inovasyon stratejileri

 Entegre inovasyon yönetim sistemi 

 Artan inovasyon yetkinlikleri ve kurumsal kapasite

 İnovatif iş modelleri ve fikir geliştirme, seçme, değerlendirme süreçleri

 Azalan AR-GE maliyetleri

 İzleme, değerlendirme süreçleri ve sürekli gelişim



İnovasyon Yönetimi Eğitimi-
Genel Kapsam
• İnovasyon ve açık inovasyon kavramlarına genel bakış

• Neden inovasyon?

• İnovasyon yol haritası belirleme aşamaları

• İnovasyon yönetimi içeriği

• İnovasyon programı kapsamı

• İnovasyon stratejisi geliştirme süreci

• İnovasyon çeşitleri

• İnovasyon metodları

• İnovasyon performans ölçüm sistemleri



İnovasyon Yönetimi Danışmanlık-
Genel Hizmetler Kapsamı

• Kurumsal inovasyon yeterlik ve yetkinlik analizi

• İnovasyon kapasitesi değerlendirme

• İnovasyon haritası oluşturma

• İnovasyon stratejisi geliştirme

• İnovasyon yönetimi sistemi geliştirme

• İnovasyon kültürü yaygınlaştırma

• Yenilikçi fikir geliştirme ve uygulama süreçleri oluşturma

• Kurumsal inovasyon iletişimi

• Performans değerlendirme, ölçme ve izleme süreçleri

• İnovasyon yönetim yapısının izlenmesi ve değerlendirilmesi

Çalıştaylar

Problem
Çözüm

Teknikleri

Yaratıcılık

Fikir
Geliştirme 

Seçme

Tasarım
Odaklılık

İnovatif
Organizasyon



Danışmanlık Proje I Kapsamı

 İnovasyon Stratejisini Gözden Geçirme, Geliştirme, Uygulama
- inovasyon metodları ile pratik yaklaşımlar, yeni fırsat alanları tespiti-

İnovasyon fırsatları için kurum stratejisine en uygun, vizyonunu destekleyen ve katma değer 
yaratacak tüm potansiyel alanlar değerlendirilecektir.



İnovasyon Stratejisi Geliştirme ve Uygulama 
Projesi – Genel Kapsam
 Durum Tespiti

 İnovasyon haritası oluşturulması

 İyi uygulamaların ‘Benchmarking’ belirlenmesi 

 Kuruma uygun inovasyon metodları değerlendirme ve seçim

 İnovasyon hedeflerinin belirlenmesi

 İzleme değerlendirme süreci geliştirilmesi

Kurumunuz için geliştirilecek inovasyon haritası kurum için bir temel harita olacak, 
mevcut durum, gelişim alanları ve fırsatların sürekli izlenebilmesini sağlayacaktır.



İnovasyon Stratejisi Geliştirme ve Uygulama 
Projesi - Yöntem
 Kurum stratejisiyle uyumlu

 Kurum kültürüne uygun

 Hedef bazlı

 Risk ve fırsatlar odaklı

Mevcut
durum

Gelecekte
Hedeflenen

durum

İnovasyon 
stratejisi

inovasyonNeden?

Nasıl?

Nerede?

Ne zaman?



İnovasyon Stratejisi Geliştirme ve Uygulama 
Projesi - Yaklaşım 
 Yöntem

 Durum tespit ve fikir geliştirme çalışmalarında yönlendiricilik, kolaylaştırıcılık

 Analiz, iç görüşmeler, gözlemler doğrultusunda dış ve objektif değerlendirme

 Öneriler sunulması ve ilgili aktivitelerin belirlenmesi, takip süreci oluşturulması

 Dünya standartlarında ve en iyi uygulamalar çerçevesinde kuruma özel yöntem geliştirilmesi

 Etik değerler ve güven çerçevesinde tüm süreçte bilgi gizliliği güvencesi

 İnovasyon stratejileri, süreçleri ve hedefleri geliştirilirken risk yönetimi yaklaşımının gözetilmesi

 Durum tespiti aşaması

 İnovasyon Haritası

 Benchmarking

 İnovasyon Hedefleri Belirleme

 İzleme Değerlendirme Süreçleri



Proje I Çıktıları

İnovasyon stratejisi geliştirme ve uygulama projesi çıktıları sonucunda stratejiler:

 Kurum stratejisiyle uyumlu

 Kurum kültürüne uygun

 Hedef bazlı

 Risk ve fırsatlar odaklı belirlenir.

inovasyonNeden?

Nasıl?

Nerede?

Ne zaman?

 Dijital inovasyon ve diğer potansiyel inovasyon fırsatları belirlenecektir.
 Kurum İnovasyon haritası oluşturulacaktır.
 Kurum kurum kültüre ve fırsat alanlarında en uygun inovasyon metodları 

tespit edilecektir.



Danışmanlık Proje II Kapsamı

 Açık inovasyon portalı geliştirme ve yönetimi



Açık İnovasyon Portalı Geliştirme ve Yönetimi 
Projesi – Genel Kapsam

• Açık inovasyon platformu stratejisini belirlemek

• İnternet tabanlı inovasyon portalını oluşturmak

 Açık inovasyon portalı prototipini oluşturmak

 Portalı geliştirmek

 Çağrı talebi yapılacak alanların belirlenmesi

 Portalı işletmek

 Uygulamanın yaygınlaşmasını ve kullanılabilirliğini sağlamak

 Çağrıları toplama, belirleme, seçme, yayımlama: Çağrı 

yönetimi



İnovasyon Yönetimi Eğitim Proje Kapsamı

 İnovasyon yönetimi ana süreçleri hakkında temel bilgi

 İnovasyon metodları ve uygulama alanları

İnovasyon için gerekli olan ürün ve tüm süreçlerle ilgili varsayımların sürekli değerlendirilmesi 

için temel yetkinlik verilecek ve uygulamalar ve çalıştaylarla desteklenecektir.



İnovasyon Yönetimi Eğitim Proje Kapsamı

• İnovasyon ve açık inovasyon kavramlarına genel bakış

• Neden inovasyon?

• İnovasyon yönetimi nedir?

– Kurumsal gereklilikler

– Başarı için koşullar

• İnovasyon programı oluşturma

• İnovasyon stratejisi geliştirme

• İnovasyon çeşitleri

– Ürün ve servislerde yenilik

– Süreçlerde yenilik

– Organizasyonel yenilik

• İnovasyon metodları

• İnovasyon metodu uygulama çalıştayı



D-Tek Farkı

Gücümüz:

• ABD merkezli Uluslarası İnovasyon Profesyonelleri Derneği (IAOIP – International 

Association of Innovation Professionals) kurucu üyeliği ve çalışma grubu

başkanlığı ile Türkiye’yi temsil eden ilk ve tek danışmanlık firması

• Uluslarası geçerliliğe sahip İnovasyon Yönetimi Sertifikası

• Uluslarası geçerliliğe sahip İş Sürekliliği Yönetim Sertifikası

• İnovasyon yönetimi çalışmalarının gelişmesinde uluslarası alanda katkı ve

ağlara erişim sağlar



D-Tek Farkı
Deneyim alanları:

D-TEK TÜBİTAK AR-GE projelerine başvurmuş ve D-TEK projelerini yürütmektedir.

D-TEK tarafından yürütülen AR-GE projeleri, dijital inovasyon, büyük veri, teknoloji 

üretimi alanlarındadır.

• Sektörel deneyim: Sağlık, biyoteknoloji, telekomünikasyon, banka, kimya, 

makina, gemi sanayi, tekstil, inşaat vd.

• İnovasyon Yönetimi

• Toplam Kalite Yönetimi

• Kurumsal yönetişim

• Denetim ve Risk Yönetimi

• Süreç Yönetimi

• İş Sürekliliği Yönetimi

• Ulusal ve uluslarası proje ve program yönetimi

• Değişim Yönetimi

• Birleşme ve devralmalar



Gül Aslan Damcı
DTEK İnovasyon ve Risk Yönetimi Direktörü
Uluslarası İnovasyon Profesyonelleri Derneği (IAOIP) kurucu üye ve çalışma grubu başkanı (2014 -..)
Türkiye’de ilk İnovasyon Yönetimi Sertifikası sahibi•

Uzmanlık Alanları:

• İnovasyon Yönetimi

• İnovasyon Metodları

• Strateji Danışmanlığı

• Yönetim Danışmanlığı

• Proje ve Program Yönetimi, AR-GE Projeleri

• Ürün Geliştirme ve Yönetimi

• Süreç Yönetim

• Risk Yönetimi / İç Denetim

• Organizasyon Yönetimi

• Kurumsal Yönetişim

• Birleşme ve Devralmalar

Sertifikalar / Yayınlar:

• Uluslarası İnovasyon Yöneticisi Sertifikası (IAOIP – Certified Innovation Manager)

• BSI Sertifikalı Eğitmen: İnovasyon Yönetimi, Risk Yönetimi Eğitmeni

• Proje Yönetim

• AR-GE Proje ve Program Yönetimi

• Birleşme ve Devralmalar

• İş Sürekliliği Yönetimi Baş Değerlendiricisi ve Danışmanı (BSI – BCM Lead Auditor)

• ‘İnovasyon Metodları’ kitabı yazarlarından. Editörler: H. James Harrington ve Frank Voehl. Yayınevi: 

Taylor and Francis (ABD, 2016)

Sektörel Deneyim:

• 15 yılı aşkın  süredir telekom dahil birçok sektörde deneyim

Certified 

Innovation 

Manager

İnovasyon 

Metodları Kitabı 

Yazarlarından

Türkiye’de ilk

İnovasyon 

Yöneticisi

Sertifikası



Teşekkürler

Detaylı bilgi için
İletişim Bilgileri:

info@d-tek.com.tr


