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2018 yılında;
İnovasyon
Yöneticileri

Türkiye’nin de dahil olduğu 20 farklı ülkeden toplam
2.090 inovasyon yöneticisiyle görüşüldü.

Katılımcıların tamamı şirketlerinin
inovasyon süreçlerinde/politikalarında rol
alıyor.
Şirketlerinin ürün geliştirme, ar-ge ve
araştırma süreçlerinde karar alıcı
konumda bulunuyor.

Katılımcıların herbiriyle 30 dakikalık mülakatlar yapıldı.
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İnovasyonun İtici Gücü Çok Uluslu
Şirketler

2

İnovasyon, Asya’da hızlanıyor

• Küresel yöneticilerin % 23’ü, Türk yöneticilerin
% 39’u inovasyona çok uluslu şirketlerin
öncülük ettiğini düşünüyor.

•

Japonya ve Çin’in liderliğinde Asya Bölgesi, küresel
inovasyon alternatifi merkezi olarak görülüyor. ABD ve
Almanya gibi geleneksel inovasyon liderleri hız kesiyor.

•

•

Küresel yöneticilerin % 28’i ABD’yi, % 21’i Japonya’yı,
% 14’ü Çin’i, % 9’u ise Almanya’yı inovasyon lideri
olarak görüyor.

•

Asya’da ülkelerinin inovasyona olanak tanıyan ortam
sunduğuna olan inanç artıyor. Türkiye’de de
yöneticilerin % 44’ü inovasyona olanak tanıyan bir
ortam olduğunu belirtiyor.

•

KOBİ’ler inovasyon konusunda motivasyonlarını
kaybediyor. Küresel yöneticilerin % 11’i, Türk
yöneticilerin ise % 3’ü KOBİ’lerin inovasyona
öncülük ettiğini düşünüyor.
Girişimcilerin de inovasyon heyecanı azalıyor.
Küresel yöneticilerin % 18’i, Türk yöneticilerin ise
% 13’ü yeni girişimcileri inovasyonun itici gücü
olarak görüyor.
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Korumacı Bir Dünyada Çalışmak

•

Küresel yöneticiler bir yandan korumacı politikalardan
diğer yandan küreselleşmeden faydalanmak istiyor.

•

Küresel yöneticilerin % 55’i, Türk yöneticilerin % 56’sı
devletin inovasyon konusunda korumacı politika
izlemesinin şirketlerin yararına olacağını söylüyor.

•

Küresel yöneticilerin % 69’u, Türk yöneticilerin % 60’ı
veri mahremiyetine yönelik düzenlemelerin şirketlerin
inovasyon konusunda daha radikal bir tutum
benimsemesini engellediğini düşünüyor.

•

Küresel ve Türk yöneticilerin % 68’i devletin
inovasyonun hızına ayak uyduramadığı için gerekli
düzenlemeleri yapamadığını düşünüyor.

4 Üç Boyutlu Yazıcının Potansiyeli
•

Üç boyutlu yazıcının potansiyeli yöneticileri
heyecanlandırıyor. Küresel yöneticilerin % 63’ü, Türk
yöneticilerin % 79’u üç boyutlu yazıcının olumlu etki
yaratacağına inanıyor.

•

Küresel yöneticilerin % 91’i, Türk yöneticilerin % 93’ü üç
boyutlu yazıcının yaratıcılığı artıracağına inanıyor.

•

Küresel yöneticilerin % 81’i, Türk yöneticilerin % 89’u üç
boyutlu yazıcıya yatırım yapan şirketlerin rekabette öne
geçeceğini söylüyor.

•

Üç boyutlu yazıcıdan en fazla etkilenecek sektörleri
yöneticilerin % 52’si ileri teknoloji/bilişim teknolojileri,
% 43’ü ise üretim ve tüketici ürünleri olarak belirtiyor.
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Yatırımın Getirisine Odaklanmak

6 Popüler mi, Gerçek mi?

•

Küresel çapta inovasyonların % 40’ı, Türkiye’de ise
% 39’u bilançoya olumlu yansıyor.

•

Popüler olan teknolojilerin her alanda dönüştürücü etki
yapacağı düşünülmüyor.

•

İnovasyonda başarılı olanların;

•

Küresel yöneticiler; yapay zeka, nesnelerin interneti
finans teknolojisi ve para birimleri, üç boyutlu baskıyı
popüler olarak görürken; yapay zeka, akıllı enerji
şebekeleri, ulaşım sistemlerinde elektrik kullanımı ve
nanoteknolojinin dönüştürücü etki yapacağını belirtiyor.

•

Türk yöneticiler ise akıllı kentler, yapay zeka nanoteknoloji
ve artırılmış gerçeklik/sanal gerçeklik kavramlarını
popüler olarak görürken; nanoteknoloji, akıllı enerji
şebekeleri, sürücüsüz ulaşım, akıllı kentlerin dönüştürücü
etki yaptığını söylüyor.

o % 88’i veriyi bilinçli kararlar vermek
amacıyla etkin bir şekilde kullandığını
belirtiyor.
o % 86’sı verilerin kaybolması, çalınması
ihtimalini ortadan kaldırmaya yönelik veri
güvenliği programı kullanıyor.
o % 84’ü dijital becerileri iş modelinin
merkezine yerleştirdiklerini söylüyor.
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Çalışma Hayatının Geleceği

8 İnovasyonda Zorlu Ortam

•

Küresel yöneticilerin % 74’ü yetenek açığını
giderek artan bir sorun olduğunu söylüyor.

•

Şirketlerin inovasyon konusunda karşılaştıkları
zorluklar artıyor.

•

Yetenek açığı Türkiye’de de hissediliyor ancak
dünya ile kıyaslandığında daha az sorun olarak
görülüyor. Türk yöneticilerin % 64’ü yetenek
açığını sorun olarak görüyor.

•

Hem küresel hem Türk yöneticiler etkin inovasyon
yapma konusunda yeterli yatırım ve finansal destek
eksikliğini en önemli sorun olarak görüyor.

•

Türk yöneticiler aynı zamanda şirketlerin risk alma
konusundaki yetersizliği ve üst yönetimin çalışanlara
destek olmamasını da etkin inovasyon yapmanın
önündeki engeller olarak sıralıyor.

•

Küresel yöneticilerin % 64’ü, Türk yöneticilerin ise
% 33’ü doğru yeteneği bulamamanın şirketlerinin
etkin inovasyon yapmasını kısıtladığını belirtiyor.
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İnovasyonun İtici Gücü Çok Uluslu Şirketler
Çok uluslu şirketler inovasyonun itici gücü olurken, KOBİ’ler inovasyon konusunda
motivasyonunu yitirmiş durumda.
Ülkenizde inovasyonun itici gücü kimdir?
%23

%22
%20

%18

2014

%19

2018

%18
%14
%11

%11

%12
%9

%9
%5
%3

KOBİ'ler (10-250
çalışan)

Girişimciler ve yeni
girişimler

%2

%1

Ülkenizde yatırım yapan
Merkezi ülkenizde
Üniversiteler ve
Ulusal düzeydeki kamu Yerel düzeydeki kamu
çok uluslu şirketler
bulunan büyük şirketler araştırma laboratuvarları
kurumları
kurumları (bölge/il)
(çalışan sayısı 250'nin
üzerinde)

Kamu iktisadi
teşekkülleri (KİT'ler)

S. Ülkenizde inovasyonun itici gücü kimdir? Baz yöneticiler 2014: 3.309, 2018: 2.090
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İnovasyonun İtici Gücü Çok Uluslu Şirketler
Türkiye’de de inovasyonun itici gücü olarak çok uluslu şirketler görülüyor.
Büyük şirketler ise hız kazanıyor.
Ülkenizde inovasyonun itici gücü kimdir?
%39

2014

2018

%24
%20

%20
%17

%17
%13

%11

%14
%6

%5

%5
%3

Ulusal düzeyde kamu
Üniversiteler ve
Ülkenizde yatırım yapan
kurumları
araştırma laboratuvarları çok uluslu şirketler

Girişimciler ve yeni
girişimler

Merkezi ülkenizde
bulunan büyük şirketler
(çalışan sayısı 250'nin
üzerinde)

KOBİ'ler (10-250
çalışan)

%4

%2

%0

Yerel düzeyde kamu
kurumları (bölge/il)

Kamu iktisadi
teşekkülleri (KİT'ler)

S. Ülkenizde inovasyonun itici gücü kimdir? Baz Türk yöneticiler 2014: 100, Türk yöneticiler 2018: 80
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Asya İnovasyonun Alternatif Merkezi Haline Geliyor
Gelişmekte olan piyasalar agresif bir ilerleme kaydediyor. ABD ve Almanya gibi geleneksel
inovasyon liderleri hız keserken, Japonya ve Çin gibi ülkeler hız kazanıyor.
Sizce hangi ülke inovasyona önderlik ediyor?
2013

2014

%38
%36
%33

2018

%1 2016
%1 2018
%28

Yöneticilerin %1’i Türkiye’nin
inovasyon şampiyonu olduğunu
düşünüyor. Bu oran iki yıldır %1.

%21

%17
%13
%12

%13

%14
%10
%10

%15 %16
%10 %9
%2
%1 %1

ABD

2016

Japonya

Çin

Almanya

İsveç

%3

%4 %4 %4 %3

Güney Kore

%3 %3 %4 %3

İngiltere

%1 %0 %1

%2

Kanada

%3

%2 %3 %2

Hindistan

%1 %1

%3

BAE

S. Sizce hangi ülke inovasyona öncülük ediyor? Baz Yöneticiler 2013: 3.100, 2014: 3.309, 2016: 2.748, 2018: 2.090
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%2

Asya İnovasyonun Alternatif Merkezi Haline Geliyor
Birçok ülke, piyasalarının 2014’e oranla inovasyona daha fazla ortam sunduğuna inanıyor.
Faaliyet gösterdiğiniz pazarda inovasyona olanak tanıyan bir ortam var mı?
%73

2014

%67

2018

%58
%49

%43
%35

%28

%24

Çin

Hindistan

%30

%21

%18

%7

Brezilya

%44

%32
%23

%14

%44

%7

Malezya

Kanada

Meksika

Endonezya

Polonya

Türkiye

%85

%77

%72
%61
%40

%61
%40

%56
%36

%53

%48

%41 %38

%30

%28

%20 %24

%11

BAE

İngiltere

Fransa

%65

%59

Küresel toplam S. Arabistan

%26 %27
%7 %8

ABD

İsveç

G. Afrika

G. Kore

Nijerya

Japonya

Almanya

S. Yukarıdaki pazarlarda sizce inovasyona olanak tanıyan bir ortam söz konusu mu? Baz yöneticiler 2014: 3.309, 2018: 2.090
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Asya İnovasyonun Alternatif Merkezi Haline Geliyor
Ülkelerinin inovasyona olanak tanıyan ortam sunduğuna inananların sayısındaki en büyük
artış Asya piyasalarında görülüyor.
İnovasyona olanak tanıyan bir ortamın bulunduğuna inananların yüzdesi:

2014-2018 döneminde en çok
artış gösteren beş ülke

49
39

Çin

Hindistan

29

28

Brezilya

Malezya

Asya ülkelerinde, ülkelerinin
inovasyona olanak tanıyan bir ortam
sunduğuna inananların oranındaki
ortalama artış 34 puan

26

Endonezya

S. Yukarıdaki pazarlarda sizce inovasyona olanak tanıyan bir ortam söz konusu mu? Baz yöneticiler 2014: 3.309, 2018: 2.090
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Korumacı Bir Dünyada Çalışmak
Küresel yöneticilerin yüzde 55’i, Türk yöneticilerin yüzde 56’sı korumacı politikaların
başarıya ortam hazırladığını söylüyor.
 Yöneticilerin %55’i devletlerin inovasyon
konusunda korumacı bir anlayış benimsemesinin
şirketlerinin yararına olacağına inanıyor.
%71

%55

%45

Sadece dört ülkede
inovasyon konusunda
korumacı politikaların
şirketlerin yararına
olmayacağına inananlar
çoğunlukta.
%65 %63 %63 %63 %61
%60 %58 %57 %56 %56
%55 %53 %53 %51
%51 %51 %49 %47

%56

%44
Koruma yanlısı
Koruma karşıtı

S. Son dönemlerde korumacı politikaların inovasyon politikası ve şirketler üzerindeki potansiyel etkisi tartışılıyor. Korumacı politikalara dair yukarıdaki ifadelerden
hangisine katılıyorsunuz? Baz yöneticiler: 2.090, Türk yöneticiler: 80
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%43 %39

Korumacı Bir Dünyada Çalışmak
Yöneticilerin çoğu veri mahremiyetine yönelik düzenlemelerin inovasyona engel olduğunu
düşünüyor.
Ülkemde devlet inovasyon konusunda
düzenleme yapamıyor çünkü
inovasyonun hızına ayak uyduramıyor.

Veri mahremiyetine yönelik düzenlemeler şirketlerin
inovasyon konusunda daha radikal/dönüştürücü
bir tutum benimsemesini engelliyor.
Bilmiyorum
%2

Bilmiyorum
%2

%6

%2

Katılmıyorum
%31

%29
Katılmıyorum

%30

%34
%69
Katılıyorum

Katılıyorum
%68

68%

%60
S. Bu ifadeye ne kadar katılıyorsunuz? ‘’Veri mahremiyetine yönelik
düzenlemeler şirketlerin inovasyon konusunda daha radikal/dönüştürücü bir
tutum benimsemesini engelliyor.’’ Baz yöneticiler: 2.090, Türk yöneticiler; 80

S. Bu ifadeye ne kadar katılıyorsunuz? ‘’Ülkemde devlet inovasyon
konusunda düzenleme yapamıyor çünkü inovasyonun hızına ayak
uyduramıyor.’’ Baz yöneticiler: 2.090, Türk yöneticiler: 80
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Üç Boyutlu Yazıcının Potansiyeli
Üç boyutlu yazıcılar yöneticileri heyecanlandırıyor. Yaratıcılık artışı, ürünlerin piyasaya
hızla sunulması, maliyetlerde düşüş başlıca yararlar arasında yer alıyor.
Negatif etkisi
olacağına inanıyorum

Fikrim yok

Şirketlerin
ürettikleri
ürünler
Şirketlerin
ürettikleri
ürünlerkonusunda
konusunda
daha yaratıcı
olmasını
sağlıyor
daha yaratıcı
olmasını
sağlıyor

91% %93

Ürünlerin piyasaya
daha
hızlı daha hızlı
Ürünlerin
piyasaya
sunulmasını sağlıyor
sunulmasını sağlıyor

Hem pozitif
hem negatif
etkisi olacağına
inanıyorum

Pozitif etkisi
olacağına
inanıyorum

=

Maliyetleri
azaltıyor,
fiyatları
Maliyetleri
azaltıyor,
fiyatları
makulmakul
düzeye
getiriyor
düzeye getiriyor
Üç boyutlu
Üç boyutlu
baskıyabaskıya
yatırımyatırım
yapanyapan
şirketlerşirketler
rakiplerini
geridegeride
bırakacak
rakiplerini
bırakacak
Çevre
açısındanyararlı
yararlıve
ve karbondioksit
karbondioksit
Çevre
açısından
salınımını azaltıyor
salınımını azaltıyor

S. Üç boyutlu baskının hayata geçtiğini ve ülkenizdeki şirketlerin benimsediğini düşünün. Yukarıdaki ifadelere ne kadar katılıyorsunuz?
Baz yöneticiler : 2.090, Türk yöneticiler: 80

%89
%83

%94

%96
%89

%81

%80

%80
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Üç Boyutlu Yazıcının Potansiyeli
Yöneticilerin %50’den fazlası üç boyutlu yazıcının henüz tam potansiyeline ulaşmadığını
düşünüyor.
Küresel Yöneticilerin %53’ü, Türk yöneticilerin de benzer olarak %54’ü
üç boyutlu yazıcının potansiyeline ulaşmadığını söylüyor

%14
%11
Üç boyutlu yazıcı
şimdiden etki
yarattı

%27
%30
Üç boyutlu yazıcı
şirketleri etkileyen
bir gerçeklik halini
aldı

%32
%38
Üç boyutlu yazıcı bir
gerçeklik halini aldı ancak
birkaç yıl daha şirketler
üzerinde etki yaratmaz

%21
%16
Üç boyutlu yazıcı
hakkında konuşuluyor
ancak henüz bir
gerçeklik halini almadı

%5
%5
Üç boyutlu yazıcı
hakkında
konuşulmuyor

S. Ülkenizdeki üç boyutlu yazıcı sektörü ne olgunlukta? Baz yöneticiler: 2.090, Türk yöneticiler: 80
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Üç Boyutlu Yazıcının Potansiyeli
Her 10 yöneticiden dördü üç boyutlu yazıcı hakkında detaylı bilgi sahibi. Yöneticilerin
çoğunluğunun bilgi sahibi olması ve benimsemesi için atılması gereken adımlar var.
%1

Hayır, üç boyutlu yazıcı
hakkında bilgi sahibi
değilim (%6)

Evet, ama bir miktar
bilgi sahibiyim (%52)

%60

Bilmiyorum (%1)

%41
Üç boyutlu yazıcı
hakkında oldukça
bilgi sahibi

0%

Evet, üç boyutlu yazıcı
hakkında oldukça bilgi
sahibiyim (%41)

%39

S. Üç boyutlu yazıcının ne olduğu hakkında bilgi sahibi misiniz? Baz yöneticiler: 2.090
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Üç Boyutlu Yazıcının Potansiyeli
Üç boyutlu yazıcıdan en çok etkilenecek sektörler; ileri teknoloji / bilişim teknolojileri,
üretim, tüketici ürünleri, elektronik.
Üç boyutlu yazıcı ülkemde bir etki yarattı
Ortalamanın üzerindeki sektörler

Ortalamanın altındaki sektörler

%52
%43

%43

Yüksek teknoloji Üretim (diğer) Tüketici ürünleri
/ BT

%42

Elektronik

%41

Toplam

%40

Endüstriyel
ürünler

%40

Enerji

%39

Sağlık

%36

%35

%34

Profesyonel
hizmetler

Telekom /
internet

Otomotiv /
ulaşım / lojistik

S. Ülkenizdeki üç boyutlu yazıcı sektörü ne olgunlukta? Baz yöneticiler: 2.090
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Yatırımın Getirisine Odaklanmak
Son beş yıldaki inovasyonların % 40’ı bilanço üzerinde olumlu etki yaptı.
Şirketler kârlılıklarını korumaya ve yatırımların geri dönüşünü maksimize etmeye daha fazla önem vermeye başladı.
Gelecek inovasyonlar için
anlamlı bir ders vermedi

%16
%…

Gelecek inovasyonlar için
anlamlı bir ders verdi

%40

%20

%21

Bilançoyu olumlu
etkileyen ve
piyasadaki konumu
güçlendiren başarılar

%39
%25

%24
Pazardaki konumu güçlendiren ancak
bilançoyu olumlu etkilemeyen
başarılar
S. Şirketinizin son beş yıldaki inovasyonları yukarıdaki kategorilerden hangisine giriyor? (ORTALAMA DEĞER–0 dâhil)
Baz yöneticiler 2018: 2.090, Türk yöneticiler 2018: 80
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Yatırımın Getirisine Odaklanmak
İnovasyon konusunda başarılı olanlar; veriyi etkin bir şekilde kullanıyor ve dijital
becerileri iş modellerine entegre ediyor.
Başarısızlar
%88
%78

%86
%78

Başarılılar

%84
%77

%54

%37

Veriyi bilinçli kararlar almak amacıyla etkin bir Verilerin kaybolması, çalınması ihtimalini ortadan
şekilde kullanmak (başarı yüzdesi)
kaldırmaya yönelik bir veri güvenliği programı
kullanmak (başarı yüzdesi)

Dijital becerileri iş modelinin merkezine
yerleştirmek (başarı yüzdesi)

Dijitalleşme yatırımların geri dönüşünü daha
kolay ve etkin bir şekilde ölçmeyi sağladı
(hemfikir olanların oranı)

S. Şirketinizin son beş yıldaki inovasyonları yukarıdaki kategorilerden hangisine giriyor? Baz yöneticiler 2018: 2.090. Şirketinizin bu başarı kriterleri konusundaki
mevcut performansı nedir? Yukarıdaki ifadelerin hangisi şirketinizin yatırımın geri dönüşü yaklaşımını daha iyi yansıtıyor?
Baz yöneticiler 2018: 2.090
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Popüler mi? Gerçek mi?
Popüler teknolojiler her zaman dönüştürücü etki yapmıyor. Dünyada yapay zeka popüler
görülürken, akıllı enerji şebekelerinin dönüştürücü etki yapacağı belirtiliyor.
Bu kavramlar ülkenizde ne kadar popüler?

Bu kavramlar ülkenizde ne kadar etki ve dönüşüm yaratacak?

%74
%71

%74
%70 %71

%69 %70

%68%69

%71
%67 %68

%66

%72

%71

%72

%68
%65

%64

%62

%68
%62

%62
%57

Yapay zekâ ve
makine zekâsı

Nesnelerin
interneti

Finans
teknolojisi ve
para birimleri

Üç boyutlu
baskı

Artırılmış
Büyük veri ve
gerçeklik / analiz sistemleri
Sanal gerçeklik

Akıllı enerji
şebekeleri

Nanoteknoloji

Sürücüsüz
ulaşım

Akıllı kentler

Ulaşım
sistemlerinde
elektrik
kullanımı

S. İnovasyon konusundaki popüler kavramlardan söz ederken, çok tartışılan ancak henüz somut bir etki yaratmayan güncel konular ve trendlerden söz ediyoruz.
Yukarıda sayılan inovasyonlardan hangileri ülkenizde ne kadar popüler? Baz yöneticiler: 2.090. S10. Bu inovasyonların ülkenizde ne kadar etki ve dönüşüm
yaratacağını düşünüyorsunuz? Baz yöneticiler: 2.090

Sanal sağlık
hizmetleri
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Popüler mi? Gerçek mi?
Türkiye’de akıllı kentler ve yapay zeka popüler iken sürücüsüz ulaşım, akıllı enerji
şebekelerine yönelik teknolojilerin dönüştürücü etki yaptığı belirtiliyor.
Bu kavramlar ülkenizde ne kadar etki ve dönüşüm yaratacak?

Bu kavramlar ülkenizde ne kadar popüler?
%89

%88

%85
%81

%79
%71

%84

%69

%83
%70

%83

%81

%79%79

%79
%76

Yapay zekâ ve Nanoteknoloji
makine zekâsı

Artırılmış
gerçeklik /
Sanal gerçeklik

Üç boyutlu
baskı

%73
%69
%64

%69
%65

Akıllı kentler

%74

Ulaşım
sistemlerinde
elektrik
kullanımı

Finans
teknolojisi ve
para birimleri

%63

Akıllı enerji
şebekeleri

Sürücüsüz
ulaşım

Büyük veri ve
analiz sistemleri

%63

Nesnelerin
interneti

S. İnovasyon konusundaki popüler kavramlardan söz ederken, çok tartışılan ancak henüz somut bir etki yaratmayan güncel konular ve trendlerden söz ediyoruz.
Yukarıda sayılan inovasyonlardan hangileri ülkenizde ne kadar popüler? Baz Türk yöneticiler: 80. S10. Bu inovasyonların ülkenizde ne kadar etki ve dönüşüm
yaratacağını düşünüyorsunuz? Baz Türk yöneticiler: 80

Sanal sağlık
hizmetleri
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Çalışma Hayatının Geleceği
Türkiye’de yetenek açığı hissedilse de dünya genelinde olduğu kadar hissedilmiyor.

Sektörümde şu anda bir yetenek açığı söz konusu diyen
yöneticilerin oranı;

2018

%74
%43
%43

%64
%24
%19

%21
%31

%10
%5
Kesinlikle katılmıyorum

Tam olarak katılmıyorum

S. ‘’Sektörümde şu anda bir yetenek açığı söz konusu’’ ifadesine ne kadar katılıyorsunuz.
Baz yöneticiler: 2.090, Türk yöneticiler: 80

Bir ölçüde katılıyorum

Kesinlikle katılıyorum
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İnovasyonda Zorlu Ortam
Şirketler büyümekte, yatırım bulmakta ve fikirleri eyleme dönüştürmekte
zorlanıyor.
Aşağıdaki etkenlerden hangilerinin şirketinizin etkin bir şekilde inovasyon
yapma becerisini kısıtladığını düşünüyorsunuz?

2018

%67
%65

%64

%64

%64

%64

%64
%62
%60
%57

Yeterli yatırım ve
Başarılı
Yetenek / beceri
finansal destek
inovasyonların
açığı Uluslararası
eksikliği
hacmini büyütmekte, pazara yönelik
geniş, uluslararası
inovasyon yapma
pazarlara sürmekte
yeteneğinin
yetersizlik
olmaması

Yeni fikirleri
Şirketlerin risk alma Belirli inovasyonlar
Radikal ve
destekleyecek, kârlı
konusundaki
konusundaki popüler ezberbozan fikirler
hale getirecek etkin
yetersizliği
kavramlar ve
geliştirme güçlüğü
bir iş modeli
trendlere ayak
tanımlama güçlüğü
uydurma baskısının
artması

Kurum içi atalet,
fikirleri eyleme
dönüştürme
konusunda çevik
olamamak

Üst yönetimin,
yönetim ekibinin
çalışanlara destek
olmaması

S. Yukarıdaki etkenlerden hangilerinin şirketinizin etkin bir şekilde inovasyon yapma becerisini kısıtladığını düşünüyorsunuz? Kısıtlamıyor (1), önemli bir sorun
değil (2), bir ölçüde kısıtlıyor (3), ciddi anlamda kısıtlıyor (4) Baz yöneticiler 2018: 2.090
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Yoğun bilgi
bombardımanı

İnovasyonda Zorlu Ortam
Türkiye’de yeterli yatırım eksikliği ve şirketlerin risk almaktaki yetersizliği en önemli iki
sorun olarak görülüyor.
Aşağıdaki etkenlerden hangilerinin şirketinizin etkin bir şekilde inovasyon
yapma becerisini kısıtladığını düşünüyorsunuz?
%48

%48

2018

%46
%41

%41

%39
%34

%33

%31
%23

Yeterli yatırım ve
finansal destek
eksikliği

Şirketlerin
risk alma
konusundaki
yetersizliği

Üst yönetim
ekibinin
çalışanlara
destek
olmaması

Kurum içi atalet,
fikirleri eyleme
dönüştürme
konusunda çevik
olamamak

Radikal ve
ezber bozan
fikirler
geliştirme
güçlüğü

Uluslararası pazara Belirli inovasyonlar
yönelik inovasyon
konusundaki
yapma yeteneğinin popüler kavramlar
olmaması
ve trendlere ayak
uydurma baskısının
artması

Yetenek ve
beceri açığı

Yeni fikirleri
destekleyecek,
kârlı hale
getirecek etkin
bir iş modeli
tanımlama
güçlüğü

S. Yukarıdaki etkenlerden hangilerinin şirketinizin etkin bir şekilde inovasyon yapma becerisini kısıtladığını düşünüyorsunuz? Kısıtlamıyor (1), önemli bir sorun
değil (2), bir ölçüde kısıtlıyor (3), ciddi anlamda kısıtlıyor (4) Baz Türk yöneticiler 2018: 80
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Yoğun bilgi
bombardımanı

Teşekkürler
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