
         İNOVATİF
                    TOROS İNOVASYON BÜLTENİ

INOSUIT PROGRAMI kapsamında Mersin İşletme Tesisi'nde inovasyon

faaliyetleri ile ilgili olarak 7 Temmuz 2020 tarihinde Covid-19 önlemleri

doğrultusunda Online Beyin Takımı Faaliyet Değerlendirme Toplantısı

gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıya Mersin İşletme Tesisi Genel Müdür Yardımcısı Emin Yıldız,

İnovasyon Ekibi'nden Didem Tümük, Eşref Topkoç, Aslı Durmuşoğlu,

Hülya Canatanoğlu ile İnovasyon Beyin Takımı liderleri katılım

sağlamışlardır. 

Mersin İşletme Tesisi'nde inovasyon çalışmaları kapsamında bugüne

kadar gerçekleştirilen ve planlanan faaliyetler ile ilgili olarak genel

bilgiler aktarılmış olup, proje yürütme süreci ve ekipleri ile ilgili olarak

tesiste yapılan çalışmaların bilgisi paylaşılmıştır.

Temmuz ayı içerisinde İnovasyon yönetimi bilgi kapasitesinin artışına

yönelik faaliyetler kapsamında, inovasyon takımlarından Ekserji-İş

Verimi Takım Lideri A.Ozan Gezerman ve İnovatif Çözüm Takım Lideri

Osman Özyurt tarafından hazırlanılan inovasyon sunum etkinlikleri

İnovasyon Beyin Takımı ile paylaşılmış olup, bunun yanı  sıra İnovasyon

takım liderleri de sunum etkinliklerini takımlarına paylaşımları ile tesis

içerisinde tüm çalışanlara inovasyon bilinci ve kültürünün yayılımını

sağlayarak inovatif fikirlerin ortaya çıkartılması amaçlanılmaktadır.

Takipte kalın...

İnovasyon Beyin Takımı Online

Toplantıda Buluştu
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İnovasyon kavramını ilk  olarak ne zaman ve nasıl

duydunuz?

İnovasyon kavramını çok uzun zaman önce duydum ancak bu

tanımın daha çok ARGE'yle ilgili olduğunu düşünüyordum.

Inosuit projesine dahil olduktan sonra bu tanımın bu kadar kısıtlı

olmadığını aslında AR-GE'nin inovasyonun sadece bir parçası

olduğu bilgisine ulaştım.

 

 İnovasyonun tanımı size göre nedir?

Gerek üründe , gerekse organizasyonda daha iyi süreç çıktıları

elde etmeyi sağlayan yenilikçi fikir ve uygulamalardır.

 

Bir İnovasyon örneği verecek olsanız ilk olarak aklınıza

hangisi gelir?

Günlük hayatımızda pratik aletler olarak bir çok örnek karşımıza

çıkıyor aslında ancak bence en önemli örneklerden birisi cep

telefonudur. Zaman içinde de farklı ihtiyaçlara yönelik yeni

modeller geliştirilerek hizmete sunulmakta, günlük hayatımıza bir

çok yönden katkı sağlamaktadır.

Sizce inovasyon kültürünün şirketimize en büyük katkısı 

ne olur?

Şirketimizin gelişmesinde ,özellikle maliyet azaltıcı uygulamaların

açığa çıkmasında büyük fayda sağlayacağını düşünüyorum.

 

İnovasyon kültürünün yaygınlaşması için sizce farklı ne gibi 

faaliyetler olmalı?

Inovasyon kültürünün yaygınlaşması için bence en önemli nokta

çalışanlar arasında İnovasyon bilinci ve farkındalığının

arttırılmasıdır.

Çalışanlar fikirlerinin /önerilerinin değerinin ve olası sonuçlarının

farkına vardıkça üretkenlik de artacaktır diye düşünüyorum.

 

İnovasyonun en temel  özelliklerinden biri yaratıcılık.

Yaratıcılığı arttırmak için çalışma arkadaşlarımıza

önerileriniz neler olabilir?

Bence yaratıcılığı geliştirmenin yollarından birisi bir çok konuda

okuyarak farklı düşünceler hakkında bilgi sahibi olmaktır.

Çeşitlilik,

kişilerarası fikir alış-verişleri arttıkça bunların yaratıcılığa katkısı

olacağını düşünüyorum.

Bir sorunun çözümü için tek bir fikirle kendini sınırlandırmayıp

alternatifleri zorlamak, iyi gözlem yapmak, çalışma ortamımızı

kendimizi motive edecek biçimde ufak dokunuşlarla tasarlamanın

bile olumlu sonuçlar ortaya çıkaracağını düşünüyorum.

 

TOROS TARIM İNOVASYONU KONUŞUYOR

Aslı Durmuşoğlu
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Didem Tümük

Mersin İşletme

Ar-Ge Müdürü 

Şevkican Manguldar

Mersin İşletme

Vardiya Amiri &

İnovasyon 4.0 

Takım Lideri

İnovasyon kavramını ilk  olarak ne zaman ve nasıl

duydunuz?

İnovasyon kavramını ilk kez Steve Jobs tarafından 9 Ocak 2007

tarihinde gerçekleştirilmiş olan ilk iphone lansmanında

duymuştum. O zamanki akıllı telefon teknolojisinden çok ileride

olan ‘multi touch’ ekran ve Apple teknolojileri olan İpod, safari ve

telefonu birleştirme fikri şu anki akıllı telefon teknolojisine de

öncülük etmiş ve her sene Apple’ın akıllı telefon pazarından

büyük bir pay elde etmesini sağlamıştır.

 

 İnovasyonun tanımı size göre nedir?

Verilebilecek en basit ve en kısa tanım olarak "yenilik veya

yenilikçilik". Ayrıca, buluştan ziyade mevcut bir ürüne yeni

özellikler kazandırmak olarak da tanımlanabilir.

 

Bir İnovasyon örneği verecek olsanız ilk olarak aklınıza

hangisi gelir?

Tarım 4.0 teknolojilerinin de mihenk taşlarından biri olacak olan

sprey kurutucu teknolojisine sahip drone'lar.

Sizce inovasyon kültürünün şirketimize en büyük katkısı 

ne olur?

Faaliyet gösterdiğimiz kimyevi gübre sektöründe diğer

firmalardan daha yeni ürün, hizmet, iş modeli ve pazarlama gibi

inovasyonların yapılması şirketimizin pazar payını arttırmasını

sağlayacaktır.

 

İnovasyon kültürünün yaygınlaşması için sizce farklı ne gibi 

faaliyetler olmalı?

Şirket içerisinde çalışanların fikir ve önerilerinin

değerlendirileceği bir web portalı, paylaşım açısından oldukça

uygun bir araç olacaktır. 

Bu portalda; inovasyon içerikli bilgi paylaşım yapılıp, sektörle

ilgili dünyadan örneklere yer verilerek, fikir toplanıp

değerlendirilebilir.

 

İnovasyonun en temel  özelliklerinden biri yaratıcılık.

Yaratıcılığı arttırmak için çalışma arkadaşlarımıza

önerileriniz neler olabilir?

Okumak, özellikle dünya çapında yayınlanan, iş, bilim ve teknoloji

dergileri inovasyon hakkında fikir sahibi olmada ve yaratıcılığı

geliştirmede büyük ölçüde öncülük edecektir. 

Bu dergilerde, yaratıcılığınızın zirvesinde olduğunuzu düşünseniz

bile hala sizi etkileyecek fikirler karşınıza çıkabilir.

 



İNOVASYON; “yaratıcı bir fikrin ekonomik ve sosyal bir katma değere dönüştürülecek şekilde

ticarileştirilmesi” olarak ifade edilebilir. İnovasyon; farklı, değişik, yeni fikirler geliştirmek ve

bunları uygulamaktır. Bu fikirler, daha önce çözülmemiş sorunları çözmek ya da zaten var olan

pek çok ürün ve hizmeti daha kullanışlı, daha çok insanın işine yarayacak hale getirmeyi

amaçlayabilir. Bu fikirlerin hayata geçirilmesi ve ortaya ürün, hizmet veya iş yapış

yöntemlerinin çıkarılmasıyla ve ardından bu ürün ve hizmetlerin satılmaya veya iş yapış

yöntemlerinin uygulanmaya başlanmasıyla inovasyon yapılmış olur.
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İnovasyon Nedir ? Ne Değildir!
Hülya Canatanoğlu

Facebook

Analog fotoğraf makinesinden digital

fotoğraf makinesine geçiş.

Akıllı Telefon

Sahibinden.com

Hazneli Türk Kahvesi Makinesi

Cırt cırt

Post-it...

İnovasyona Ne Örnek

Verilebilir?
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Takım elbisenizin kırışmasını ve leke tutmasını engelleyen kumaş teknolojisi

Araçlarda, normal sürüş alışkanlığı dışında farklı tutum algıladığında, yolculuğa ara verilmesi

gerektiğini hem çok fonksiyonlu gösterge üzerinde görsel olarak belirten hem de sesli olarak

sürücüyü uyaran Yorgunluk Tespit Sistemi

Gece çalışma sahasında aydınlatmaların yetersiz olması

Mesleki eğitimlerin daha çok kullanıcıya ulaşması için digital ortamda yapılması

Elektrik üreten güneş panjurları

Ayçiçeği bitkisine özel gübre geliştirilmesi

                          İnovasyon mu, Kaizen mi, İSG Tespiti mi?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Mini Test

İNOVASYON
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İnovasyon – Kaizen – İSG Tespiti Aynı Mıdır?

İnovasyon; için yaratıcı bir fikrin katma değer sağlayacak şekilde ticarileşmesi

gerekmektedir.

Kaizen; sürekli iyileştirme anlamına gelmektedir. Herkesin gündelik hayatında sürekli

uyguladığı küçük aksiyonlardır. Fabrikamızda salmastralarda kullanılan suların

toplanarak geri kazanımının sağlanması bir kaizen örneğidir. 

İSG Tespiti; İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında, çalışmaların daha tedbirli

gerçekleşmesini sağlayacak önerilerdir. Merdiven ve korkulukların eksiksiz olması, gece

aydınlatmaların yeterli ölçüde bulunması, döner ekipmanların koruyucularının bulunması

birer İSG tespit ve önerisidir.
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KATKI  VE SORULARINIZ İÇİN BİZE ULAŞIN

Bülteni Hazırlayanlar:

EŞREF TOPKOÇ-HÜLYA CANATANOĞLU-ASLI DURMUŞOĞLU

KAİZEN İSG TESPİTİ

Cevaplar: (1) İnovasyon (2) İnovasyon (3) İSG Tespiti (4) Kazien (5) İnovasyon (6) İnovasyon


