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        YENİLİKÇİLİK (İNOVASYON) 
 

  (BOZKURT ÇETİNKAYA’ya göre) 
 

 

   Yenilikçilik →  İnovasyon olarak sıklıkla kullanılır. 
 

 Yenilikçilik  
  - Toplumsal, kültürel ve idari ortamda  

    →  Yeni yöntemlerin kullanılmaya başlanmasıdır.  
 

    → Yenileme, yenileşme, yenileşim ve ticat gibi terimlerle kullananlar vardır.   

  Yenileme, yenileşme, yenileşim (ilk üçü) → Yeni olma durumunu 
 

  Ticat, ticari icat ve inovasyon ise yeni olarak tanımlanan şeylerin 
     → Toplumsal ve ekonomik olarak değer yaratması ile ilgilidir. 
 
 

  Yeniliğin → Ekonomik veya sosyal yönünün olması beklenir. 

  (ROGERS’a göre)   
 

Her icat → Yenilik içermeyebilir! 

Her yenilik →  İnovasyon içermeyebilir! ama  
Her inovasyon →Yenilik içerir. 

  (ZHOU, CHİ ve DAVİD’a göre) 

   İlgili birim tarafından yeni olarak algılanan  
   → Fikirlerin, süreçlerin, ürünlerin ve hizmetlerin üretilmesi ve/veya kabulüdür.  

  (DRUCKER’a göre) 
 

  Yenilik bir fikri  

    →Yeni veya geliştirilmiş satılabilir bir ürün-mal ve hizmete dönüştürmektir. 

  Yenilik bir fikrin buluş aşamasından başlar ve 
                                         →  Uygulama aşamasını sonuçlandırması beklenir.  

   OECD’ye göre ( Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) 
 

  Yenilik için tamamen yeni olma durumu zorunluluk değildir!  

 - Ürün, hizmet veya sürecin kendisi de yeni olabilir veya  
    → Yeni bir organizasyonel yöntemin uygulanması da olabilir. 

  (GOLDSMİTH ve FOXALL’a göre) 
 

  Eğitim araştırmaları açısından yenilik  

- Belirli bir birey veya grup açısından yeni olan ve 
 → Benimsenmesiyle/kullanılmasıyla birlikte değişime neden olan şey/ fikirdir. 

  (HASTİNGS’e göre) 
 

  Yenilik→ Mükemmeli sunmak değildir!  
 Müşterilere aracılara, seçicilere yeni deneyimler sunmayı vaat eden bir terimdir.  

 

YENİLİK İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DİĞER BAKIŞ AÇILARI 
 

(BOZKURT ÇETİNKAYA, İNCEKARA’a göre) 

( Ayrıntılı bilgi Konu anlatım kısmında işlenmiştir !) 

(KÖSE’e göre) 
   ( Ayrıntılı bilgi Konu anlatım kısmında işlenmiştir !) 

  (ROGERS’a göre) 
 

Yeniliğin kabulünde dört farklı insan bakış açısı vardır:  
 

Yenilikçiler (innovators) 

1) Çabuk benimseyenler (early adapters)     3) Geç çoğunluk (late majority) 

2) Erken çoğunluk (early majority)              4) Yavaş ilerleyenler (laggards).  

 

Yeniliğin kabul edilmesi için  
 

- Karmaşıklık düzeyinin mevcut bilgi ve becerilerle uyumlu olması 

- Benimsemeden önce deneme imkânının olması ve  
- Sonuçlarının başkalarınca gözlemlenebilir olması beklenir. 

 

YENİLİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 

 1)  (OECD Oslo Manual -  ELÇİ) 
       1. Ürün 2. Süreç 3. Hizmet 4.  Pazarlama 5. Organizasyonel yenilik 

 2) Teknolojik olan ve olmayan yenilik (UZKURT) 

 3) Yüksek/orta/düşük düzeyde yenilik içeren yenilik (GARCİA ve ROGER) 

 4)  Radikal, artımsal ve yapısal yenilik (UZKURT) 

 5)  Ürün, süreç, mesleki yöntem olarak yenilik (WAGNER ve HANSEN)  

 

YENİLİKLERİN SINIFLANDIRILMASI 

1)  Sürekli/kademeli yeniliğe → Otomobil endüstrisi 

2)  Dinamik sürekli yeniliğe → Elektrikli arabalar 

3)  Süreksiz radikal yeniliğe →  Faks makineleri ve Google örnek verilebilir. 

 

YENİLİKLER                                                                           WALTERS 

Bir okulda inovasyonun varlığı şu başlıklarda aranmaktadır:  
 

- Okul müdürünün desteği  - Sinerji 

- Yenilikçiliğin ödüllendirilmesi  - Örgütsel merak 

- Gerekli yatırımların yapılması  - Veli desteği.  
- Daha yakın ve iş birliğine açık bir yapı  

- Özel sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile iş birliği 

ÖZMUSUL’a göre Öğretmenlere yönelik 
Yenilikçilik/inovasyon eğitiminde yararlanılabilecek materyaller: 

  1) Elektronik ürünler:Web sitesi – Bloglar - Forumlar- Elektronik ağlar 

       -Filmler   - Animasyon - Simülasyonlar- Uzaktan eğitime özgü materyaller 
  2) Eğitim-Öğretim Dokümanları: Kitapçık - Afiş- Ders ve kılavuz kitapları  

     - SWOT analizleri - Proje çalışmaları - Bilimsel, Sanatsal, Toplumsal, Kültürel  

      ve Edebî Çalışmalar  (Senaryo, tiyatro, hikâye…) 
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        PROJE YÖNETİMİ (1) 
 

 

PROJE NEDİR? 
 

 Planlama:  Bir ülke ya da bölgeye ait tüketim, yatırım, tasarruf, ihracat, ithalat   
 ve benzeri temel ve sosyal büyüklüklerdeki değişiklikleri belirli öncelikler  

 gözetilerek önceden belirlenen akılcı hedefler doğrultusunda  belirli bir sürede  

  etkilemek, yönlendirmek, kontrol etmek ve uzun dönemli karar alma sürecini  
 düzenlemek için harcanan bilinçli çabadır.  
 

 Program: Ortak hedefe yönelik sonuçların elde edilmesi amacıyla 

 - Bir grup projenin düzenli olarak yürütülmesidir. 

 PROJE:   

 Özgün bir ürün, hizmet için yürütülen geçici bir girişimdir.  

 İnsan ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetlerin üretimini sağlayacak yeni   
  birimlerin oluşturulması amacıyla kaynakların  

         → Belli bir sistematik çerçevesinde harcanmasıdır.  
 

 

        Projeye Neden İhtiyaç Duyulur? 
 

 

 1) Birden çok işletmenin ve çok kişinin iş birliği yapması gereken durumlarda 

 2) Birbirinden farklı fakat birbiriyle ilişkili olan kişilerin görevlere ayrılmasında 

 3)  İlk kez yapılacak olan işlerin planlama ve uygulamasında 
 4)  Belirli bir sürede bitirilmesi zorunlu işlerde  projeye duyulan ihtiyaç artar  
 

        PROJENİN ÖZELLİKLERİ 
 

 

 1) Geçici → Tanımlanmış bir başlangıç ve bitişi vardır.  

 2) Girişim (Çaba) → İnsan gücüne, kaynağa ve ekipmana ihtiyaç vardır.  

 3) Özgün ürün, hizmet → Elde edilen değer sadece bir kere yaratılır. 
 4) Yeni ya da ek üretim kapasiteleri yaratır. 

 5) Rutin yapılan işlerden farklı olması gerekir. 
 

Genel Olarak Projeler Şu Gruplara Ayrılabilir: 
 

 

 1) Büyüklüklerine göre 

 2) Yürütücülerine göre (özel, kamu) 

 3) Amaçlarına (kâr amacı güden- gütmeyen sosyal amaçlı alt yapı projeleri) 
 4) Faydaları ölçülebilmesine göre 

 5) Üretime yaptıkları katkı biçimlerine göre 

    - Alt yapı projeleri (karayolları, enerji, eğitim, sağlık) 
    - Doğrudan üretken projeler 

    - Hizmetin yer aldığı sektöre göre (eğitim, enerji, sanayi, turizm projeleri gibi) 
 

        PROJE YÖNETİMİ 
 

 

Paydaşların beklentilerine ulaşmak veya daha fazlasını sağlayabilmek için    

Yürütülen faaliyetlere → Bilgi, beceri, araç ve tekniklerin uygulanmasıdır. 
 

Proje Yönetiminin Faydaları:                                                   KARAHAN 

 

1) Amaç ve hedeflere ne zaman ve nasıl ulaşılacağını önceden gösterir.  

2) Sürekli raporlama ihtiyacı minimuma iner.  

3) Zaman önceden belirlenir.  
4) Maliyet önceden belirlenir.  

5) Gerekli kaynaklar ortaya çıkar.  

6) Kontrol sisteminin kurulmasını sağlar.  
7) Görevlerin organizasyon şemasını gösterir.  

8) Ekip üyelerinin proje süreci konusunda gelişmesini sağlar.  
 
 

PROJE YÖNETİCİSİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI:      KARAHAN 
 

 

Proje Yöneticisi: Bir projeyi yönetmek üzere görevlendirilen kişidir. 

Projeyi → En yüksek üretkenlik→ En düşük belirsizlik → En düşük risk ile       

                                                                               yürütmekten sorumlu kişidir.  

- Proje ekibini kurmak ve proje sürecinde ekibi yönlendirmek 
 

- Ekibin hangi niteliklere sahip kişilerden oluşacağını belirlemek 

- Ekip üyelerine görevlerini ve sorumluluklarını bildirmek 

- Ekibin gerekli kaynaklara ulaşmasını ve gerekli eğitimleri almasını sağlamak 
- Ekibin proje ile ilgili görevlerini yerine getirmelerini sağlamaktan sorumlu… 

 

Proje Yönetimi Sürecindeki Bilgi Sahaları 
 

 

 

 A) Temel Bilgi Sahalar 

1) Kapsam Yönetimi  3) Maliyet Yönetimi   5) Entegrasyon Yönetimi 

2) Zaman Yönetimi 4) Risk Yönetimi  6) İletişim Yönetimi 

 B) Destekleyici Bilgi Sahaları 

 1) İnsan Kaynakları Yönetimi     3) Tedarik Yönetimi 

 2) Kalite Yönetimi        

 

PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ 
 

 

Proje yaşam döngüsü (Proje yönetimi süreci) beş aşamadan oluşur: 

1) Başlangıç 
 

2) Planlama 
 

3) Uygulama 
 

4) Kontrol 
 

5) Kapanış  
 

 

 

 

1) BAŞLANGIÇ:                                                                           KARAHAN 

 PROJE YAŞAM DÖNGÜSÜ: Yapılan tüm işler …  

 Başlangıç:  Proje fikrinin ortaya atılır- Derlenir- Değerlendirilir 
                          Ön elemeye tabi tutulur -  Tartışılır – Şekillendirilir... 

   - Proje fikirlerini belirlemek - Maliyetlerini kabaca tahmin etmek ve  

- Ön elemeye tabi tutmak başlangıç aşamasının en önemli bölümünü oluşturur.  
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2) PLANLAMA:         

 

 Proje Yaşam döngüsünün ikinci aşamasıdır. 
 Bu aşamada projeye ilişkin her tür planlama ayrıntılarıyla yapılır.  

Başlangıç aşamasında belirlenen proje fikri detaylandırılır.  

 -Bu faaliyetlerin zamanlanması- Bütçelendirilmesi ve Kaynakların belirlenmesi…  
 

PROJENİN KISITLAMALARI:         

 

 1) Zaman:Bir ürün ya da hizmet için yönetilmesi gereken en önemli kısıtlama … 

 2) Maliyet: Neredeyse tüm projeler için bir kısıtlamadır.  

 3) Kapsam: İki yönlü değerlendirilmelidir:  
 

  1) Ürün kapsamı:Ürünün tasarlanan kalitesini, özellik ve işlevlerini açıklar.  

  2) Proje kapsamı: Bir ürün ya da hizmetin tasarlanan ürün kapsamıyla 
                                 → Teslim edilmesi için gereken çalışmayı açıklar.  
 

Projenin zaman, maliyet ve kapsam kısıtlamalarını dengelemek gerekir. 

  → Bunu yapacak olan da proje yöneticisidir.  
 

 Proje üçgeni: Kısıtlamaları dengeleme sürecini gösterir. Çünkü  

   → Üçgenin bir kenarındaki değişiklik en az bir diğer kenarı etkiler. 
 
 

 

Proje Yönetimi Sürecindeki Temel Faktörler: 
 

   1) Kapsam           2) Zaman          3) Bütçe 
 
 

 

3) UYGULAMA 

 

Bu aşamada proje planının uygulanmasına odaklanılır.  
 

Plan → İnsan ve tüm kaynakların koordine edilmesi ile gerçekleştirilir. 
 

- Proje yöneticisi ve ekip üyeleri  

 → Birçok teknik ve örgütsel düzenlemeleri yapar ve yönetir.  

 → Projenin performansı düzenli olarak yapılan işlerin performansı ile izlenir.  
 

4) KONTROL: 

 

 Bu aşamada proje kapsamındaki ilerleme 
  → Değişik izleme ve ölçüm yöntemleri ile düzenli olarak denetlenir.  
 

 Sapmaların belirlenmesi hâlinde  düzeltici önlemlerin alınması ve 

 - Proje hedeflerinin bütçe çerçevesinde gerçekleştirilmesi sağlanır.  
 

5) KAPANIŞ:    

 Sözleşme ve idari kapsamdaki tüm işlemlerin sonuçlanmasını ifade eder.  
 

 

 

 İdari kapanış ile sonuç ve başarılarının raporlaştırıldığı sunuşlar  yapılır.    

Deneyim dokümante edilir ve proje için ayrılan tüm kaynaklar serbest  bırakılır.  
 

 Sözleşme kapanışı ile sözleşme tüm şartları ile gerçekleştirilmiştir ve  

    → Ürün/hizmet devredilir. 
 

ÇEVRİM İÇİ PROJE YÖNETİM ARAÇLARI 
 

 

 Yurt içi / yurt dışı proje çalışmalarında  

 Kendi kurumuzdan da diğer kurumlardan kişilerle de ekipler oluşturulmaktadır. 

 Her büyüklükteki projeleri planlama, yürütme ve izleme için 

   → Çevrim içi proje yönetim araçları (yazılımları) kullanılabilir.  
 

 Proje Yöneticisi bu tür araçlar ile ekibindekilere kolaylıkla görevler atayabilir.  

  Çalışanların iş yükünü dengelemek için ilgili raporları inceleyebilir.  

 Proje Yürütücüleri bu yazılımlar ile benzer şekilde  
 

Projenin bütçesini, harcama miktarına bağlı olarak raporlaştırıp inceleyebilir. 
- Harcama dokümanlarının dijital ve düzenli saklanmasına imkân tanır.  

 Takvim uygulaması ile projeye bütüncül bakış atılması sağlanır. 

-Ayrıca yaklaşan işler için görevlilere periyotlarla hatırlatmalar gönderilebilir. 

 Çevrim içi proje yönetim araçları projeye ilişkin 

   Tüm dokümanların bir arada tutulmasını ve kolay erişimini sağlar. 

 Bu tür araçlar ekibin üyelerinin ayrı zamanlı tartışma panolarında 

  Bir konuyu tartışmalarına imkân sağlar. 
  

Birçok Çevrim İçi Proje Yönetim Aracı Vardır: 
 

 1) ClickUp   5) nTask Manager   8) Freedcamp 

 2) Wrike  6) Zoho Projects  9) ActiveCollab 

 3) monday.com  7) MeisterTask 10) MsProject 

 4) Kissflow Project   
 
   

TÜBİTAK DESTEKLERİ 
 

TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu)  

ARBİS (Araştırmacı Bilgi Sistemi) 
     

 TÜBİTAK Projelerine başvurmadan önce 

  Proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmanların öz geçmişleri 
 ARBİS bilgileri doğrultusunda 

     → Sistem tarafından otomatik olarak oluşturulması beklenmektedir.  
     

ARBİS  

  Türkiye'nin güncel araştırmacı veri tabanını oluşturmak amacıyla 

  TÜBİTAK tarafından tasarlanan ve geliştirilen web tabanlı bir uygulamadır. 

https://arbis.tubitak.gov.tr/ adresinden  

ARBİS’e giriş düğmesine tıklayarak giriş yapabilir veya 

 Yeni Kullanıcı Kaydı ile kullanıcı kaydınızı oluşturabilirsiniz. 
 

Araştırmacı Sorgula düğmesi ile  

    →Önceden kayıt yaptırmış araştırmacıları inceleyebilirsiniz. 
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TÜBİTAK’ın Öğretmenler için desteklerine erişmek için 

 

   https://www.tubitak.gov.tr/tr/ adresinden  
    Destekler sekmesi ve sonrasında Bilim ve Toplum Başlığı seçilmelidir. 
 

   Açılan sayfada → Ulusal destek listelerini bulabilirsiniz.  
 

 

Bu listedeki  
4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı için sadece katılımcı olabilirsiniz.  

 

 

Öğretmenlerimizin Başvurabileceği Programlar: 

 

4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları  
 

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı  
 

4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları  
 

 

 
 

 Proje yürütücüleri elektronik imzaya sahip olmalıdır. 
 Başvurular genellikle çevrim içi gerçekleştirilmektedir.  
 

Öğretmenlerimiz öğrencilerini de  

   → Çeşitli araştırma projeleri yarışmalarına yönlendirebilir. 
 

 

 

Öğrenci Araştırma Proje Yarışmaları:  

 
 

2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 

2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması 

2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması 

2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması 
 

 

          
 

Bu tür yarışmalara öğrencilerin katılabilmesi için  
     → Başvuran okulun öğrencisi olmak zorundadır.  

Bölgesel yarışmalardan sonra ülke genelinde finaller yapılmaktadır. 
 

 

 

 

TÜBİTAK’ın Öğrenci Katılmalarını Sağlamayı Kolaylaştıran Hizmetleri: 

 Bu etkinlere nasıl katılacağımız ve aşamaları    

 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği altında sunulmaktadır.  
 

https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-

destekleri/icerik-2237-a-bilimsel-egitim-etkinlikleri-destegi  

  → Adresinden detaylara ulaşılabilir.  
 

- Çevrim içi başvuru tarihleri  - Çevrim içi başvuru formu   
- Değerlendirme kriterleri gibi bilgilere ilgili bağlantıdan erişilebilir. 
 

 
 

 
 

 

 

 Kamu kurumlarında çalışan araştırmacılar için 

  → TÜBİTAK’ın Ulusal Destek Programlarına bakılabilir.  
 
 

  Bunun için TÜBİTAK ana sayfasından Akademik sekmesine tıklayabilirsiniz.  
 

   →  Bu destekler arasından 1001,1003, 3005 tercih edilebilir.  
 

 
 
 

 

 
 

TÜBİTAK destekleri dışında  

KOSGEB’in “Girişimcilik” eğitimlerinden ve  
AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri’nden yararlanılabilir.  

 

 
 

Ayrıca özellikle meslek liseleri için 

Alt yapı projeleri ile  26 farklı Kalkınma Ajanslarından destek bulunabilir.  
 

 

 

 

 

AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLERİ 
 

AB (Avrupa Birliği)               

UA (Türkiye Ulusal Ajansı) 
 

 Türkiye, AB topluluk programlarından→ 1999 yılından beri yararlanmaktadır.  
 

 

 

 UA (Türkiye Ulusal Ajansı): 2002’den beri 
 

 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Dairesi altında görev yapmakta 
 
 

 2003’te tüzel kişilikle AB Bakanlığının İlgili kuruluşu hâline dönüşmüştür. 

 2018’de Dışişleri Bakanlığının bağlı kuruluşu olan 

                                 → Avrupa Birliği Başkanlığının ilgili kuruluşu olmuştur.  
 

 Türkiye Ulusal Ajansı (UA) 

  - Eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki AB programlarını yürüterek  

  - Kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlarımızın yararlanmasını sağlamayı amaçlar.  
  - https://www.ua.gov.tr/  adresinden ulaşılabilir. 
 

 

Ulusal Ajansın Hâlihazırda 4 Başlık Altında Sunduğu Fırsatlar Vardır: 
 

 

 

https://arbis.tubitak.gov.tr/
https://www.tubitak.gov.tr/tr/
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/icerik-2237-a-bilimsel-egitim-etkinlikleri-destegi
https://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/bilimsel-etkinlik/etkinlik-duzenleme-destekleri/icerik-2237-a-bilimsel-egitim-etkinlikleri-destegi
https://www.ua.gov.tr/

