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İnovasyon- İçerik 

 İnovasyon, daha önce düşünmediğimiz bir 
fikir için durmamız ve açıklık getirmek üzere 
bize izin veren herhangi bir şey;  

 Aynı şeye farklı açılardan bakış, bir model 
keşfediş ya da birkaç modeli birlikte keşfediş, 
yeni bir unsur yaratma. 

 



Charlie Chaplin- Modern Times 

 http://www.ideachampions.com/weblogs/arc
hives/culture_of_innovation/index.shtml 



İnovasyon- İçerik 

 

 Bir şeye/hedefe doğru nasıl koşacağınız olabilir 

 Bir şeye/hedefe birisiyle birlikte nasıl koşacağınız 
olabilir (Wurman, 2010) 

Varılmak istenen durum/ hedef yetmiyor; 

Doğru amaca/ hedefe yönelmek (self direction) 

 



Yaratıcılık- İnovasyon 

Yaratıcılık- Ne Sorusu- Fikirler- Birey odaklı 
(motivasyon-yönetici ve arkadaş etkisi) 

 

İnovasyon- Nasıl Sorusu- Süreçler- Kültür odaklı  

(motive edici enformasyon süreci “epistemik 
motivasyon” ve sistematik enformasyon) 

 



Yaratıcılık, tipik olarak problem belirleme, 
tanımlama ve çözme sürecinin ilk aşamaları. 

 

İnovasyon, o fikirin uygulanmasına pratik 
düzleme aktarılmasına ve uygulamanın 
kuruluş içi/dışındaki çeşitli paydaşlar 
tarafından kabulüne odaklanır. 

 



 İnovasyon, sağ beyin aktivitesi olarak 
düşünüldü ve beyindeki korteks ya da 
içgüdüden ortaya çıkan önsezi ile eş değer 
tutuldu. 

 Bununla birlikte inovasyon, metodolojik 
deneyimleme başarısının gerçekleştiği sol 
beyin becerisini de içerebilir; yalnızca ilham 
değil. İnovasyon sadece zihnin yöneldiği 
konu, sadece ürün değil daha ziyade süreç –
bilgi/ilişki/iletişim- odaklı.  

 



 

 İnovasyon bağlı olunan kuruluşa yeni bir ürün, 
yeni bir hizmet, yeni bir teknoloji, yeni bir 
yönetsel uygulamanın girişi; ya da var olan 
ürün, hizmet, teknoloji ya da uygulamanın 
önemli ölçüde iyileştirilmesi olarak 
tanımlanmaktadır  (Daft, 1978; Damanpour, 
1996; Rogers, 2003; Jantz, 2012). 



 

İnovasyon – Kültür – Organizasyon 
Kültürü - İnovasyon Kültürü 

                 euskampus.ehu.es 



  İnovasyon 

 İletişim süreçleri 

 İlişki süreçleri 

 Bilgi süreçleri 

 İş süreçleri 

 

 

 

 

futureofcio.blogspot.co 



İnovasyon Katsayısı 

 

 Zeka Katsayısı (Intelligent Quotient-IQ) 

 Duygusal Katsayı (Emotional Quotient-EQ) 

 Ruhsal Katsayı (Spiritual Quotient-SQ  

 İnovasyon Katsayısı (Innovation Quotient-IQ) 

 



 Tarihi değiştiren, yeni fikir ve ürünleri ile iz 
bırakan, değer yaratan bireyler.  

 Ortak yanları, yaşamlarının bir döneminde 
kütüphaneci olmaları.  



Gottfried Von Leibniz 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1646-1716. Alman 
filozof, matematikçi. 
Leibniz 1676 yılında (30 
yaşında)  Hanover’de ve 
1691 yılında (45 yaşında) 
Wolfenbuttel’da 
kütüphaneci olarak 
çalıştı.  

                  yourbest100.com 



Benjamin Franklin 
 1706-1790.  ABD’li yayımcı, 

yazar, mucit, bilim insanı, 
siyasetçi ve diplomat.  
Elektrik yüklerindeki artı ve 
eksi uçları keşfetti ve elektrik 
yükünün korunumu ilkesini 
ortaya attı. ABD’nin ilk ödünç 
kitap veren kütüphanesinin 
kuruculuğunu yapmıştır ve 
bizzat çalışmıştır.   

 "A Proposal for Promoting 
Useful Knowledge" başlıklı 
bir kitap yayınlamıştır.  

   commons.wikimedia.org  



David Hume 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                philosophypages.com 

 

 1711-1776. İngiliz filozof, 
ekonomist ve tarihçi. 1752-57 
yılları arasında Edinburgh’ta  
Faculty of the Advocates’te 
kütüphaneci olarak 
çalışmıştır.  

 History of England adlı eserini 
bu dönemde yazmıştır.  

http://www.google.com.tr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=nbHV91Ahl3COFM&tbnid=8wRCQmChGK_ISM:&ved=0CAQQjB0&url=http://www.philosophypages.com/ph/hume.htm&ei=Q_NNUc2FKYTCPLK9gaAM&psig=AFQjCNFoB_sfkU9gIwVn4krTgcACAn0RSA&ust=1364149350022905
http://www.google.com.tr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=nbHV91Ahl3COFM&tbnid=8wRCQmChGK_ISM:&ved=0CAQQjB0&url=http://www.philosophypages.com/ph/hume.htm&ei=Q_NNUc2FKYTCPLK9gaAM&psig=AFQjCNFoB_sfkU9gIwVn4krTgcACAn0RSA&ust=1364149350022905
http://www.google.com.tr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=nbHV91Ahl3COFM&tbnid=8wRCQmChGK_ISM:&ved=0CAQQjB0&url=http://www.philosophypages.com/ph/hume.htm&ei=Q_NNUc2FKYTCPLK9gaAM&psig=AFQjCNFoB_sfkU9gIwVn4krTgcACAn0RSA&ust=1364149350022905


 
Johann Wolfgang von Goethe 
  

  1749-1832. Alman edebiyatçı, siyasetçi. 
İdari ve siyasi görevlerde de bulunmuştur. 
Leipzig’de hukuk öğrenimi görmüştür. 
Goethe, Fransızca, İngilizce, İtalyanca, 
Latince ve Yunanca dillerini öğrenme 
yanında bilimsel konular, yer bilimi, 
madencilik, botanik, osteoloji, din, çizim, 
çello ve piyano çalma, binicilik, eskrim, 
dans ile de ilgilenmiştir.  

 Babası ona yaklaşık 2000 ciltten oluşan bir 
kitaplık oluşturmuştur.  

  1784 yılında insandaki çene kemiğini 
keşfetmeyi başarmıştır. 

 Weimar Kütüphanesi ve Jena Üniversitesi 
Kütüphanesi’nde kütüphaneci olarak 
çalışmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                      
                         capl.washieff.edu 
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Jacob Ludwig Karl Grimm (1785-1863) 
Wilhelm Grimm(1786-1859)         Grimm Kardeşler 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                    kunst-fuer-alle.de 

 

 Jacob Grimm, hukukçu olmanın yanı sıra 
Alman dilbilimci ve edebiyat bilimcidir. 
Ayrıca Jacob Grimm, Alman Dil ve Edebiyat 
Bilimi ve Alman Arkeolojisi’nin kurucusu 
olarak kabul edilir. Wilhelm Grimm, hukuk 
eğitimi görmüştür. Her iki kardeş de Kasel 
Kütüphanesi’nde kütüphaneci olarak 
çalışmıştır. Jacob Grimm ayrıca Jerome 
Bonaparte’ın  özel kütüphanesinde 
çalışmıştır.  Bazılarını Alman masallarından 
uyarladıkları  
Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Kül Kedisi, 
Parmak Çocuk, Çizmeli Kedi, Kırmızı Başlıklı 
Kız, Hansel ve Gretel, Uyuyan Güzel vd. 
çalışmaları bulunmaktadır.  



Hector Berlioz 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                              cyberbass.com 

 

 

 1803-1869. Fransız besteci, 
yazar ve müzik eleştirmeni. 

 Paris Conservatoire’de 
kütüphaneci olarak 
çalışmıştır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/1803


Charles Lutwidge Dodgson- Lewis Carroll 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             paperblog.fr  

 

 
  1832-1898. İngiliz yazar, 

matematikçi, mantıkçı. 

 Oxford’dan Matematik 
alanında lisans eğitimi aldıktan 
sonra kütüphaneci olarak 
çalıştı. 26 yıl matematik 
öğretmenliği yaptı, bu alanda 
10’dan fazla kitabı yayınlandı. 

 “Alice Harikalar Diyarında” 



 
Jorge Luis Borges 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1899 – 1986. Arjantinli yazar ve şair. 

 Cenova’da College Calvin’de Latince, 
Almanca ve Fransızca öğrenmiştir. 

 1937'de Belediye Kütüphanesi'nde 
çalışmıştır. 1955'de Borges hayâlindeki 
meslek olan Arjantin Ulusal Kütüphanesi 
Müdürlüğü'ne getirildi. Ailesinden gelen 
hastalık nedeniyle görme bozukluğu 
çeken Borges bu dönemde görme yetisini 
tamamen kaybetti. "Bana aynı anda hem 
800,000 kitabı hem de karanlığı veren 
Tanrı'nın muhteşem ironisi" diyerek bu 
gerçeği kabullenmiştir. Cenneti kütüphane 
olarak düşlemiştir. Kum Kitabı, Alçaklığın 
Evrensel Tarihi, Sonsuzluğun Tarihi, Brodie 
Raporu vd. eserleri bulunmaktadır. 

 cinenacional.com 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dilimize “Babil Kitaplığı” olarak 
çevrilen   “La Biblioteca de 
Babel” adlı eseri bulunmaktadır. 

 Evreni dev, sayısı belirsiz altıgen 
dehlizlerden bir kütüphane 
olarak düşlemiştir.  

 “Az miktarda okuyun, ama tekrar 
tekrar okuyun; gerçek ve 
kurmaca arasında hiçbir fark 
yoktur ve geçmişin tamamı 
belleğimizde kalanlardan 
ibarettir. “   
 

Les-amis-du-livre-contemporain.fr/societe- 
bibliophile/liste-des-ouvrages.html 



 
Isaac Asimov 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  guardian.co.uk 

 

 1920 –  1992. ABD’li yazar ve biyokimyacı. 
Fütürist. 

 Kimya ve biyokimya doktorası almıştır. Tıp 
Okulu’nda eğitim vermiş. Antik döneme ilgi 
duymuş, Eski Yunan ve Eski Roma üzerine 
çalışmaları bulunmuştur.  Kütüphaneci olarak 
çalışmamıştır ama yaşamını ve eserlerini bilgi 
ve kütüphane ekseni üzerinde kurmuştur. 
“The Secret of the  Universe (Public Library)”  
başlıklı yazı dizisi bulunmakta.  

 "I received the fundamentals of my education 
in school, but that was not enough. My real 
education, the superstructure, the details, the 
true architecture, I got out of the public 
library”.  

 Asimov’un kütüphane betimlemesi için lütfen 
bkz. 
http://libraryadvocates.tumblr.com/post/1563
3668967/isaac-asimov-on-libraries 

 

 

 

http://libraryadvocates.tumblr.com/post/15633668967/isaac-asimov-on-libraries
http://libraryadvocates.tumblr.com/post/15633668967/isaac-asimov-on-libraries
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http://libraryadvocates.tumblr.com/post/15633668967/isaac-asimov-on-libraries
http://libraryadvocates.tumblr.com/post/15633668967/isaac-asimov-on-libraries
http://libraryadvocates.tumblr.com/post/15633668967/isaac-asimov-on-libraries
http://libraryadvocates.tumblr.com/post/15633668967/isaac-asimov-on-libraries


Kütüphaneci Kimdir? 

 Bilgiyi işleyen 

 Bilgiyi dokuyan 

 Bilgiyle buluşturan 

 Bilgiyi yayan 

 Bilgiyi yaşatan 

 Bilgi mirasını oluşturan 

 Bilgi mirasını taşıyan 

 Bilgi mirasını koruyan 

 Bilgi mirasını aktaran 
         

        ideachampions.com 



Kütüphaneci Kimdir? 

 İnsan ve insanlık için değerler üretiyoruz. 

 Ürettiğimiz değerleri görünür kılıyor muyuz? 

 Ürettiğimiz değerleri erişilebilir kılıyor 
muyuz? 

 Erişilebilir kıldığımızı mı düşünüyoruz? 

 Kullanıcılarımız bizim gibi mi düşünüyor? 

 Erişilebilir kıldığımız değerler kullanılıyor mu? 

 Erişilebilirlik   Kullanılırlık 

 



Kütüphaneci nasıl inovasyon yaratabilir? 

 Bir an durup, farklılık ve yenilik adına “başka” 
ne yapabilirim? 

 Başkalık-farklılık-yenilik arayışı  ve yapma 
isteği, her alanda. 

  (Gangnam Style- Harlem Shake)  

  (Japon Mucizesi-Silikon Vadisi-Jugaad 
 Felsefesi) 

 

İnovasyon-Düşünmek-Zihnin yönelmesi  

 

 



İnovasyon-Düşünme 
Düşünmek yeterli mi? 

Kuantum 

 Eleştirel düşünebilmek 

 Paralel düşünebilmek 

 Paradoksal düşünebilmek 

 İmkansızı düşünebilmek 

 



Özgün Düşünme- Yaratıcılık 

 Düşünmek bilgi ister;  

 Algıda duruluk ister; 

 Merakta dirilik ister; 

 Zaman zaman yalnızlık ister; 

 Hepsinden önemlisi bilgi ve  

 bilgilenim kültürüne sahip 
olmayı ister. 

 İnovasyon, bilgi kültürünün ve 
özgün düşünmenin ürünüdür.  

                        ideachampions.com 



İnovasyon-Kültür-Bilgi-Düşünme 

 Her bilgili insan düşünür mü? 

  Teorik olarak , EVET. 

 

Gerçekte yetmez.  Çünkü sadece başkalarının 
bilgisi ve fikrini aktarabilirsiniz.  

 

İnovasyon, aktarmacı ve taklitçi bilgi 
kültürlerinde yetişmez. 



Taklitçi ve aktarmacı olmama 

 
İş süreçlerimizde ve onu besleyen tüm 

süreçlerde yönelmemiz gereken soru: 

 

“Bilinenlerin ve yapılanların dışında farklı ve 
yeni olarak ne katabilirim? Edindiğim bilgiyi, 
kendim, bağlı bulunduğum kuruluş, 
mesleğim, ülkem ve insanlık için nasıl değere 
dönüştürebilirim?  



İnovasyon- Düşünsel Çaba- Kültür- Görgü 

 Görgü için görmek yeterli midir? HAYIR. 

 Görgünüzü yaşadıklarınız ve 
yaşantıladıklarınız belirler. Sindirmeyi, 
özümsemeyi gerektirir.  

 

Ruh gerektirir; bilgiyle beslenen, inovasyon 
kültürü ile yeşeren ruh. 

Bu nedenle inovasyon, süreç (yaşananlar, 
yaşantılanlar ve yaşatılanlara) odaklıdır.  

 



İnovasyon Kültürü 
İnovasyon- Reddettikleri 

Aktarmacı ve taklitçi olma 

Kendine çok güvenme; gönül rahatlığı 

Geçmişteki başarılara sıkı sıkıya odaklanma 

Düşünmeme-özgün düşünmeme-kısa erimli düşünme 

Risk almaya çekinme 

Statükocu olma 

Bürokrasi 

Uyuşukluk, tembellik, durağanlık 

Kapalı olma  
 Bilmediğini bilmeme 

 Bildiğini bilmeme 

 



İnovasyon Kültürü 
İnovasyon- Kucakladıkları 

 Risk alma 

  ‘Görevimiz Tehlike’ 

 (Psiko-sibernetik) 

 Hayal etme ve sonuna kadar 
başarma isteği 

 İmkansızı başarma isteği ve 
inanma; mucize bekleyen 
(ilkel insan) değil, mucize 
yaratan (uygar insan) 

 
indiacurrentaffairs.org 



İnovasyon Kültürü 
İnovasyon- Kucakladıkları 

 Kaynak yaratma çabası 

 Yaratıcı düşünme ve eyleme geçme 

 Fikir alma, paylaşım 

 Karşılık beklemeden ama ezmeden iyilik 
yapmak-kendine zarar da vermeden (PS) 

 Hayatta sadece kendine güven (self-
confidence) 

 

 



İnovasyon Kültürü 
İnovasyon- Kucakladıkları 

 Birlikte dans etmeyi öğrenme (Kuantum) 

 Açık olma 

 Bilmediğini bilme 

 Bildiğini bilme 

 



İş Süreçlerimiz- Algılarımız- 
Yaşantıladıklarımız- Yaşattıklarımız 

Yaptığımız iş ile ilgili olarak, 

 Sosyal Sermayemiz 

 Kendimize ne kadar güveniyoruz? 

 Birbirimize ne kadar güveniyoruz? 

 Kullanıcılarımıza ne kadar güveniyoruz? 

 Kendimize- mesleğimize- insanlara inancımızın 
düzeyi nedir? 

 

 



İş Süreçlerimiz- Algılarımız- Yaşantıladıklarımız- 
Yaşattıklarımız 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            bidiversity.com 

 İş süreçlerimizin 
odağında gördüklerimiz? 

 Bilgi kaynakları 

 Teknoloji 

 İnsan 

 Para 

 

 



İş Süreçlerimiz- Algılarımız- 
Yaşantıladıklarımız- Yaşattıklarımız 

 Birbirimiz ve kullanıcılarımız ile 
yaşantıladığımız iş, iletişim, ilişki ve bilgi 
süreçlerimizde, 
 Dinliyor muyuz? Konuşuyor muyuz? 

 Fikir alıyor muyuz? 

 Fikrimizi paylaşıyor muyuz? 

 Fikir almak, fikir geliştirmek ve paylaşmak için 
düşünüyor muyuz? 

 Yeni fikirler için kendimizi ve birbirimizi güdülüyor 
muyuz? Güdücü müyüz, güdüleyici miyiz? 

 

 

 



İş Süreçlerimiz- Algılarımız- 
Yaşantıladıklarımız- Yaşattıklarımız 

 Benlik imajımız, toplumdaki imajımız, 
hizmetlerimizin imajı nedir?  

 Kendi imgelerimiz ya da başkalarının 
imgelerindeki imaj ya da görünüş etkilidir ama 
aynı zamanda yüzeyseldir. 

 1 sn. içinde düşünceleri değiştirebilirsiniz. 

 İletişim- Etki- İz- Değer 

 

 

 



İnovasyon İçin Ne Yapmalıyız? 

 İletişim- Etki- İz- Değer için; 

 Sahip olduğumuz bilgilerimizi, becerilerimizi, 
yetilerimizi kısacası değerlerimizi inovatif biçimde iş 
süreçlerimize nasıl aktarabileceğimizi düşünmeliyiz. 

 Değer yaratan iletişim ve etkileşim süreçlerine 
(insan-insan ve insan makine) odaklanmalıyız. 
Meslektaşlarımız, kullanıcılarımız, diğer disiplinler,  
meslekler ve kuşkusuz önce kendimiz ile.  

 Çünkü inovasyon, süreç odaklı bir olgu. Gizini ve 
gücünü yaşantıladığımız olaylardan alır.  

 

 



İnovasyon İçin Ne Yapmalıyız? 

 İletişim- Etki- İz- Değer için; 

 Farklı düşünmek 

 Yaratıcı düşünmek 

 Yeni şeyler düşünmek 

 Eleştirel düşünmek 

 Paralel düşünmek 

 Düşünmek, birlikte düşünmek ve kendimize, 
birbirimize ve hizmet sunduğumuz bireylere 
güvenmek zorundayız.  



İnovasyon – İş Süreçleri 
 
 Örneğin bir toplantıyı nasıl tasarımladığınız, 

inovasyon olabilir. 

 Tanımlanan zamandır ve yerdir-bir olaydır. 

 “Ben bir olayı inove ettim diyorsam, 
inovasyon benim için bir modelin –
tasarımlanan şey- en azından benim için yeni 
olan ve dilerim başkaları için de yeni 
olan”.(Wurman, 2010)  

 

 

 



Açık İnovasyon 

 “Açık inovasyon” – “İşbirlikçi rekabet” 

Zorluklara, soru ve sorunlara karşı çözümleri 
ortak akıl ile kanalize eden, ilhamlardan 
ortaya çıkan yaklaşım. 

 Eli Lily Company (170.000 mühendis, bilim 
insanı, girişimci)- web tabanlı ağ 

 InnoCentive platformu 

 Changemakers modeli   

 



Lütfen unutmayalım, 

Hizmet inovasyonu zihinde yaratabilir , önemlidir 
ancak hedef kitle için kullanılabilir değilse bir 
başka deyişle onun için değere dönüşmüyorsa, 
yeterli değildir. Ürünlerimizi kullanıcı 
beklentilerini ve davranışlarını değerlendirmeden 
doğru bulduğumuz kendi yöntemlerimizle 
sunduğumuzda, hedef kitleye ulaşmayabilir. Web 
2.0, Library 2.0, Librarian 2.0, sosyal ağları 
elbette kullanmalıyız. Ancak insan-insan 
etkileşim süreçlerini demode sayarak iş 
süreçlerimizden çıkarırsak, daha büyük hata 
yaparız.      



Lütfen unutmayalım, 

Esas olan mesleki felsefe ve 
öz’dür. Teknoloji, göz ardı 
etmememiz gereken önemli 
bir araçtır ama sadece bir araç. 
Hizmetin özünü bilgi birikimi, 
insan yaratıcılığı ve yaklaşım 
biçimi belirler. Araç ise, söz 
konusu öz’ün yayılım gücünü 
artırır; gücün ya da yaratılmak 
istenen değerin  belirleyicisi 
değildir.  

            kelly-waters.me 



Lütfen unutmayalım, 

Öz’ü belirleyemezsek, ancak iyi bir taklitçi ya da 
aktarmacı oluruz. İnovasyon, “başkalarının 
yaptıklarının ötesinde farklı ve yeni olarak ne 
yapabilirim?” sorusuna odaklanır. Düşünme 
ve süreç odaklıdır.  



Lütfen unutmayalım, 

Bu sebeple inovasyon için en önemli sorun, 
yaklaşım sorunudur; bakış açılarımızdır, 
baktığımız penceredir, pencerenin dokusunu 
nasıl belirlediğimiz ve hepsine ilişkin olarak 
gösterdiğimiz düşünsel çabalarımızdır . 
Özetle bildiklerimiz, daha fazla bilme ve 
yenilik için gösterdiğimiz çabalarımızla inşa 
ettiğimiz, kendimize (bireysel, kurumsal, 
mesleki, ulusal, uluslararası düzlemde) ait 
olan inovasyon kültürümüzdür. 



Lütfen unutmayalım, 

Hizmetlerimizin değerini kullanıcılarımız ve 
bağlı bulunduğumuz kuruluşa anlatamama 
sorunu. Sorun, hizmetlerimizde değil, 
hizmetlerimizin görünürlüğünü sağlama, 
yönetme ve değerlendirme süreçlerinde. Bu 
bağlamda iş süreçlerimizi gözden geçirme ve 
inovatif süreçlere yöneltme gereği 
bulunmaktadır.  



Lütfen unutmayalım, 
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İmaj, herşeydir ya da hiçbir 
şeydir ama etki yaratır.   



 İmajımızı 
inovatif 
girişimlerimizle 
değiştirmeye var 
mısınız? 
 

 

 

 
    

   
 innovativelearningdesigns.ca 


