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Çok konuşup az mı iş yapıyoruz? 

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

Bu kavramlar ülkenizde ne kadar popüler? Bu kavramlar ülkenizde ne kadar etki ve dönüşüm yaratacak? 
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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.

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
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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 popüler? Bu kavramlar ülkenizde ne kadar etki ve dönüşüm yaratacak? 
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İnovasyonun itici gücü gittikçe kurumsal 
şirketler oluyor 
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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.

8

Ülkenizde inovasyonun itici gücü kimdir?

S. Ülkenizde inovasyonun itici gücü kimdir? Baz Türk yöneticiler 2014: 100, Türk yöneticiler 2018: 80
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Ülkenizde inovasyonun itici gücü kimdir?

İnovasyonun İtici Gücü Çok Uluslu Şirketler
Çok uluslu şirketler inovasyonun itici gücü olurken, KOBİ’ler inovasyon konusunda 
motivasyonunu yitirmiş durumda.

7
S. Ülkenizde inovasyonun itici gücü kimdir? Baz yöneticiler 2014: 3.309, 2018: 2.090 
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CEO 

”Seçimler geçsin, 

önümüzü görünce karar 

veririz” 

“Yıllardır 

kullandığımız 

sistemlerden 

memnunuz” 

IT Direktörü 

İnovasyon 

Direktörü 

Üretim 

Direktörü 

“Ben 

dijitalleşmek 

isterim ama 

bütçe IT’de” 

“Bu sene design 

thinking eğitimi 

yapacağız, 

projeler seneye” 

Bir Türk şirketinin dijital dönüşüm 
serüveni 



Bilgi temelli yatırımları 

Yüksek teknoloji sektörleri 

Yaşlı şirketler  

Türkiye’de sıçrama yapan şirketlerin sırrı iyi 
yönetim 



Herkes kendini en iyi yönetici sanıyor 
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FASTWORKS - Kurumsal Yalın Girişimi 



GE’de kurumiçi girişimcilik olur mu? 
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Ekibin kurucuları 

TOHUM 

1X 
90 gün * 

< $50k * 
1X 

90 gün* 

< $100k * 

10X 
90 gün* 

< $100k * 
10X 

90 gün* 

< $200k * 

I II 

Çok fonksiyonlu takım 

PİYASAYA 

SÜRME 

1X 
<6 mth. * 

< $500k * 
1X 

< 12 - 18 m * 

< $1 mm * 

10X 
<6 mth. * 

< $750k * 
10X 

< 12 - 18 m * 

< $2 mm * 

I II 

Büyüme takımı 

BÜYÜME 

1X 
< 24+ m* 

< $2 mm+ * 

10X 
< 24+ m* 

< $5 mm+ * 

I 

CTO CIO CFO CMO/CCO FW EIR P & L 

Büyüme 

Kurulu 
Kontrol ekibi 

EVET / 

HAYIR? 
NASIL?  

Ne yapmalı? Rekabet için savaş Ölçüm 

TEKL 

MÜŞTERİLİ 

PAZARI 

ÖLÇEKLENME İÇİN SERMAYE 

DESTEĞİ 

ÇOK 

MÜŞTERİLİ 

PAZARI 

P&L CEO 

Büyüme Kurulları 
  



Takımların Takımı uygulaması için yeni bir 
Performans Yönetim Sistemi 
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Performance Development leading to outcomes 
A real-time, integrated approach focused on per formance, learning and development to 
support a fast , simple, customer-focused company  

Technology supports 

Ongoing 

Touchpoints 

JANUARY DECEMBER 

Priorities  

Touchpoint 
Summary  

Touchpoint 

Measure Impact , 

Integrate with 
HR Processes 

Manager & employee 

together: 
• Set priorities aligned with 

customer outcomes … fewer 
things better 

• Discuss connection with 
organization goals 

• Identify behaviors for 

effectiveness, impact 

Manager & employee 

together: 
• Discuss contributions t o 

priorities  
• Set new/adjust priorities 

• Incorporate career dialogue at 
the right time 

• Share insights, provide 

coaching 

Colleague 

insights 

Summary 

Touchpoint 

Manager & employee 

together: 
• Review summary of year ... 

contributions, insights 
• Discuss learnings for coming 

year 
• Create simple summary  

• Move forward 

• View organization goals 

• Capture Touchpoint notes 

• Request and give colleague insight 

• Draft summary based on inputs 
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Genel Müdür 

Müdür Müdür Müdür Müdür Müdür 
İnovasyon 
dönüşümü 

İnovasyonun yönetişimi: Takımların takımı 



Şirket 
Vizyonu 

Çok Yönlü Çevik Organizasyon 
(Ambidextrous Organization) 

Geleceği 
İnşa Et 

Mevcudu İdare 
Et 

Hem 
BUGÜNKÜ 

işleri 

Hem 
GELECEKTEKİ 
işleri 



Kapalı inovasyonda şirketler kendi 
yetenekleriyle yetinirdi 

AR GE 

Araştırma 
projesi 

Şirketin 
dışı 

Şirketin içi 



Açık inovasyon: Akıl akıldan üstündür 

AR GE 

Araştırma 
projesi 

Şirketin 
dışı 

Şirketin içi 



Ürün geliştirirken ekosistem yaklaşımı 
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1. Ürünün özellikleri 

2. Tedarikçiler 

3. Ekosistem - topluluklar 

4. Kamu politikaları 

5. Tamamlayıcı ürünler 

6. Kanallar 

 



Equity Investing New Business CreationLicensing

GE CORE NEW BUSINESS MODELSTECHNOLOGY INNOVATION GE ADJACENT

CULTURE, SPEED, STRATEGY & NEW BUSINESS MODELS

GE VENTURES

Multiple Paths To Value Creation

Cross-platform integration increases strategic value and optionality for growth for GE

AiROSMicro 

Electronic 

Packaging
Cardiovascular

Ultrasound

Electric 

Charging

Hybrid 

Electric 

Vehicles

Battery

Wise.io

|  7

Lisanslama Girişim sermayesi 
yatırımı Yeni şirket oluşturma 

Ana iş 
kolları 

Horizon 1: 

Süreç inovasyonu 
Horizon 2: 

İş modeli inovasyonu 
Komşu iş 

kolları 

 EKOSİSTEM  --- KANAAT ÖNDERLİĞİ 

Horizon 3: 

Ezberbozan yeni iş modelleri 

İŞ KOLLARI GE VENTURES 

GE’nin İnovasyon Ekosistemi 
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ARGE 

MERKEZİ 

Fikir 

Havuz

u 

Satış ve 

pazarlama 

Satış 

kanaı Müşteri 

1 2 

ARGE Merkezleri nasıl agile hale getirilir? 

1 ARGE Merkezi proje seçimi 

2 ARGE Merkezi yönetimi 

Startuplar 

3 

3 ARGE Merkezi startup ilişkileri 



Daha fazlası için… 

Unleashing the Innovators: How Mature Companies Find New Life 

with Startups. 2017 -- Jim Stengel 

The Startup Way: How Modern Companies Use Entrepreneurial 

Management to Transform Culture and Drive Long-Term Growth . 

2017 -- Eric Ries  

Team of Teams: New Rules of Engagement for a Complex World. 

2015 -- General Stanley McChrystal 

The Innovation Paradox. The World Bank. 2017 --  Xavier Cirera & 

William Maloney 

Sıçrama Yapan Şirketler. TÜSİAD Rekabet Forumu. Nisan 2018. -

- İzak Atiyas & Ozan Bakış 
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Imagination at work 

Daha da fazlası için… 

USSAL ŞAHBAZ 

GE Türkiye İnovasyon Lideri 

ussal.sahbaz@ge.com 

90 (533) 695 51 28 

GE GLOBAL 

@GE_Reports  

http://www.gereports.com/inn

ovation-barometer  

GE TURKIYE 

@GE_Turkiye 

http://geturkiyeblog.com 

mailto:Ussal.sahbaz@ge.com
https://twitter.com/GE_Reports
http://www.gereports.com/innovation-barometer
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