İŞ DÜNYASINDA İNOVASYONLA FARK YARATMAK
Çalıştayın Amacı
İnovasyonun bir kurumun iş yapma biçimi haline nasıl
getirileceği hakkındda beyin fırtınası yapmak

Çalıştayın İçeriği
•

İnovasyonun özet tanımının yapılması

•

Kurumsal inovasyon sisteminin ana bileşenlerinin
belirlenmesi

•

Çalışanlarda inovasyon kültürünün oluşturulması ve
yaygınlaştırılması

•

İnovasyon

performansının

analiz

edilmesi

için

yaklaşımların oluşturulması
•

Açık inovasyon hakkında tartışma gerçekleştirilmesi

Katılımcı Profili
Ar-Ge, insan kaynakları, strateji, iş geliştirme, ürün ve hizmet
geliştirme alanında çalışanlar

Katılımcının Kazanımı
İnovasyona bakış açısının güncel hale getirilmesi

Kontenjan
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TİM – Sabancı Üniversitesi İnovasyon Mentoru
Yaşar Üniversitesi Teknoloji Şirketi A.Ş. Danışman

İnovasyon stratejisinin oluşturulmasında adımların
belirlenmesi

•

Selçuk KARAATA

Selçuk Karaata, makina mühendisliği lisans eğitimin ardından
işletme, finans, inovasyon yönetimi alanlarında lisans-üstü
çalışmalar yapmıştır. 1991 yılından bu yana kurumsal sistem
içinde görev yapmaktadır. Bu dönemin 15 yılı Yapı ve Kredi
Bankası A.Ş. bünyesinde kurumsal bankacılık ekibinde rol
almak, genel sekreter yardımcılığı ve CEO Ofisi yöneticiliği
yapmakla geçmiştir. Bankadaki 15 yılı takip eden dönemde
Sabancı Üniversitesi’ne katılmıştır. Bünyede üç temel görev
üstlenmiştir. Rekabet Forumu’nda akademide oluşan bilginin
sanayinin
ihtiyaçlarına
dönüşümünü
sağlayacak
mekanizmalar içinde olmuştur. Bu dönemde özel sektör için
rekabet gücü, inovasyon ve nanoteknoloji gibi öncü sektörler
hakkında raporlar hazırlamıştır. Ayrıca Sabancı Üniversitesi
tarafından koordine edilen Ulusal İnovasyon Girişimi’nin ve
Ulusal Nanoteknoloji Girişimi’nin koordinasyonundan
sorumlu olmuştur. 2013 yılından bu yana İzmir Yaşar
Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Üniversitede Ar-Ge
merkezini ve teknoloji transfer ofisini kurmuş, kuluçka
merkezini takım arkadaşları ile birlikte inşa etmiştir. Mevcut
görevi stratejik planlama koordinatörlüğüdür. İzmir’de Ege
İhracatçı Birlikleri, EGİAD, ESİAD gibi kurumlarla çalışmaları
devam etmektedir. Bu süreçte TÜSİAD İnovasyon Çalışma
Grubu ve Dijital Dönüşüm Çalışma Gruplarında görev
üstlenmiştir. TÜSİAD tarafından yürütülen SD2 projesinde
hakemlik yapmıştır. EGİAD Sanayide Dijital Dönüşüm
Çalışma Grubu başkanlığını üstlenmeye devam etmektedir.
Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Sabancı Üniversitesi
tarafından koordine edilen İNOSUİT-Özel Sektör İnovasyon
Mentorluk projesinde 5 yılı aşkın bir süredir mentorluk
yapmaktadır. Türkiye’nin ilk 500’ü arasına giren firmalarla da
çalışmaktadır. Mentorluk onur belgesi almaya layık
bulunmuştur.

