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Günümüzde inovasyonun faydalý olup olmadýðý
sorusun cevabý herkes için çok açýk. Ýnovasyon
faydalýdýr ama nasýl yapýlabilir sorusunun cevabýný
bulmak pek kolay deðildir. Genellikle inovasyona
dönük eðitimler psikolojik eylemsizliði yenmek
amacýyla insanýn iç dünyasýna dönük yöntemlerle
sýnýrlý kalmaktadýr. Oysaki kiþilerin belirli sistematik
araçlarý, veritabanlarýný, dünyadaki inovatif ürün ve
hizmetler hakkýnda bilgi alabileceði veri tabanlarýna
ulaþmasý, daha yaratýcý çözümler bulmasýna yardýmcý
olacaktýr. Bu bildiri kapsamýnda 'Ýdeallik' kavramý,
ürün veya hizmetlerin fonksiyonlarýný ve fonksiyonlarýn
sabit olduðu tezi üzerinde geliþen 'fonksiyon analizi' ve
'trend analizi' kavramlarý anlatýlmaktadýr. Bu
kavramlarýn kýsa bir tanýmýný yapmak gerekirse;

Fonksiyon Analizi: Ürün veya hizmetler
faydalý bir fonksi-yonu saðlamak üzere
geliþtirilirler. Bu amaca ulaþmak için kul-lanýlan
çözümler farklý olmakla birlikte fonksiyonlar
sabit kal-maktadýr. Örneði insanlar iletiþim
kurmak fonksiyonu için, önce deðiþik iþaret ve
sesleri kullanmýþtýr. Zamanla telgraflar, telefonlar, telsizler, televizyonlar ayný fonksiyonu
saðlamak amacý ile kullanýlan farklý çözümlerdir.
Deðiþik endüstrilerin ayný fonksi-yonu elde
etmek kullandýðý farklý çözümlere ulaþabilirseniz
(veritabanlarý kullanarak) inovatif sonuçlara
ulaþabilirsiniz.
Trend Analizi: Dünyadaki ürün ve
hizmetlerin geliþimleri incelendiðinde, belirli
trendlerin izlendiði görülmüþtür. Patent-lerin
ortak özellikleri ve teknolojinin geliþimi
öngörülerek yapý-lan araþtýrmalar sonucunda
35 farklý trendin mevcut olduðu bulunmuþtur.
Ürün veya hizmet üreten bir firmanýn,
gerçekleþ-tirdiði ürün ve hizmetler için
inovasyon haritasý hazýrlamasý için, 35 farklý
trend içinden uygun olan parametreleri
incelemesi, ilgili parametrelerdeki seviyelerini
tespit ederek bir radar þemasý üzerine bunlarý
göstermesi gereklidir. Bu þekilde oluþturulan
radar þemalarý, ürün ve hizmetlerin geliþtirilmesi
ve yeni tasa-rýmlarým planlamasý için çok
kullanýþlý bir yöntemdir. Ürün ve hizmetlerine
uygun olan parametrelerin her birinin ne yönde
geliþeceðini önceden görebilen firmalar,
rakiplerinden önce inovasyona dönük geliþtirme
faaliyetlerini gerçekleþtirebilir ve kar getiren
farklýlýklara ulaþabilirler.

nsanoðlunun yaratýcýlýk seviyesini belirlemek üzere
yapýlan araþtýrmalar, yaratýcýlýðýn insan yaþýnýn
ilerleyiþine göre deðiþimini ortaya koymaktadýr. Þekil
1'den görülebileceði gibi, insanoðlunun yaratýcýlýk
seviyesi 18'li yaþlarda en yüksek seviyelere ulaþtýktan
sonra, dramatik bir seviyede azalarak 30'lu yaþlarda
minimum seviyelere inmektedir. Tecrübeler, deneyimler,
toplum kurallarý, eðitimler sýrasýnda öðrendiklerimiz…
yaratýcýlýk seviyesinin ve yeteneðinin azalmasýna neden
olmaktadýr. Buna karþýlýk yaratýcý bir fikir geliþtirebilmek
için bilgi ve tecrübeye ihtiyacýmýz vardýr. Yani burada bir
çeliþki söz konusudur. Gerçek anlamda yaratýcý fikir
bulmak demek, çeliþkilerle baþ edebilmek anlamýna
gelmektedir. Ýþte TRIZ, altý þapka düþünme tekniði,
yanal düþünme teknikleri … kullanarak yaratýcýlýðý bilgi
ile birlikte arttýrabilmek ve daha fazla deðer üretebilmek
mümkündür.

Ý

Sistematik inovasyon teknikleri bireylerin psikolojisi ve iç
dünyasýný hareket geçiren araçlarý deðil, dünyadaki
mevcut bilgileri, patentleri, deneyimleri kullanarak yaratýcý fikirler bulmaya yardýmcý olan yöntemleri kapsar.
Þekil 2'de dünyamýzda var olan bilgi kaynaklarýný ve bu
bilgi kaynaklarýnýn daðýlýþýný bulabilirsiniz.
Bir bireyin sahip olabileceði bilgi, yaþadýðý bölge, bölgenin kültürel ve eðitim yapýsý veya eðitimi ile sýnýrlýdýr.
Oysaki bireyin iþ yaþantýsýný sürdürdüðü kurumun
bilgisi, endüstrinin bilgisi, toplumun bilgisi ve evrensel
bilgiler, bireyin bilgi alanýndan çok daha fazla bilgi içeren
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Sistematik inovasyon
teknikleri
Ýnovasyon haritasý ve
trend analizi

Ýdeallik: Ýdeallik kavramýnýn en basit hali ile
tanýmý Ýdeallik=(Ürün veya Hizmetin
Faydalarý)/(Ürün veya hizmet üretmek için
kullanýlan zararlý etkiler ve kaynaklar) þeklinde
yapýlabilir. Tüm ürün ve hizmetler ideallik
seviye-sini arttýrmak üzere geliþmelerini
sürdürürler. Yani ürün veya hizmetin saðladýðý
faydalar artar-ken, kullanýlan yakýt, para,
zaman, hammadde… gibi zararlý etkiler en aza
indirgenmeye çalýþýlýr.
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baþka bir ifade ile verimlilik ve etkinliklerini
arttýrma doðrultusunda geliþmelerine devam
etmektedir. Zararlý etkiler ise bu faydayý üretmek
için ihtiyaç duyulan maliyet ile ilgili tüm etkileri
(Ýþgücü, hammadde, zaman, enerji..) Kapsamaktadýr. Ýdeallik seviyesi bize nicel bir sayý vermez
nitel bir deðer verir.

Þekil-2

bir okyanus gibidir. Bireyin kendi alaný dýþýndaki bilgilere,
yöntemlere ulaþabilmesi için, global veri tabanlarýndan ve deneyimlerinden faydalanmasý yaratýcý ürün ve hizmet geliþtirmesi
için gereklidir. Ýnovasyonu nasýl yapabilirim sorusunun önemli
bir kýsmýna cevap bu sistematik yöntemlerden ve evrensel
bilgilerden faydalanmayý zorunlu kýlmaktadýr.
Bu doðrultuda TRIZ gibi yaratýcý problem çözümüne dair
sistematik teknikler aþaðýdaki 4 temel üzerine geliþtirilmiþtir.
• Sizin uðraþtýðýnýz sorun, farklý endüstrilerde ve kiþiler
tarafýndan halihazýrda yaþanmaktadýr.
• En yaratýcý çözümler, çeliþkileri tanýmlayan ve yok
edebilen çözümlerdir.
• En yaratýcý çözümler, tehlikeleri ve zafiyetleri faydaya
dönüþtüren çözümlerdir.
• Pazarýn yönü ve teknolojinin nasýl ilerleyeceði, önceden
tahmin edilebilir.

Ýdeallik :
Ýdeallik bir ürün veya hizmetin faydalý etkilerinin, fonksiyonlarýnýn zararlý etkilerine oraný ile tanýmlanabilir. Teknolojik
sistemler ve hizmetler ideallik oranlarýný arttýrma yönünde veya
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En ideal sistem var olmayan fakat fonksiyonunu
yerine getiren sistemlerdir. Örneðin pilot eðitimi
için, öðrencilerin öncelikle uçmaksýzýn (ucuþ
eðitimleri sýrasýndaki riskleri ortadan kaldýran)
simülasyon sistemlerde eðitimlerini almalarý
ideale yakýn bir sistemdir. Ýdeallik açýsýndan baktýðýnýzda, en iyi network olmayan network yani
kablosuz network sistemleridir. Þekil 3'te görüldüðü gibi, sistemler ideallik seviyesini arttýrmak
üzere geliþmelerine devam ederler.
Bir ürün veya hizmet sürecini tasarlarken en
doðru bakýþ açýsý en ideal durumu düþünmek ve
bu ideal durumdan geriye gelerek tasarýmý
somutlaþtýrmaktýr. Ýdeallik yaklaþýmýnda anahtar
nokta, düzeltmeye çalýþtýðýmýz sistemin hali
hazýrda içerisinde ya da etrafýnda mevcut olanlarý
kullanmaktýr. Bu tür varlýklarý zaten mevcut olduklarýndan satýn almamýz gerekmez ve problemi
fazladan harcama yapmadan çözmüþ oluruz.
Maliyet zararlý bir faktör olduðuna göre ideal bir
sisteme bir adým daha yaklaþmýþ oluruz.

Þekil-3: Ýdeal Son Sonuca (ÝSS) Ulaþmak

Ýdeallik

TRIZ terimlerine göre bu ve benzeri “varlýklar”
KAYNAKLAR olarak adlandýrýlýr.
• Kaynak, sistemde veya sistemin çevresinde var
olan maddedir (atýklar dahil).
• Kaynak, iþlevsel ve teknolojik yeteneklerini
birleþtirerek ek iþlevler gerçekleþtiren nesnedir.
• Kaynak, enerji rezervi, boþ zaman, boþ alan,
bilgi vb. Yaratýr.
En ideal telefon hattý olmayan hattýr- uydu
üzerinden iletiþim saðlamaktýr, en ideal açacak
olmayan açacaktýr çevirerek açýlan kapaklar, en
ideal para olmayan paradýr kredi kartý, en ideal
dosya olamayan dosyadýr bilgisayar ortamýnda
dosyalama.

Fonksiyon Analizi :
Inovasyona dönük ürün ve hizmetleri incelediðinizde, artan bir fonksiyon ettinliði ile karþýlaþýrsýnýz. Bu amaçla dünyanýn deðiþik bölgelerinde,
endüstrilerinde ayný fonksiyonu daha iyi yapabilmek için farklý çözümler ve yöntemler kullanýlmaktadýr. Çözümler deðiþtiði halde, fonksiyonlar
her zaman sabittir. Ýþte bu doðrultuda, ayný fonksiyonu gerçekleþtirmek üzere kullanýlan çözüm
bilgilerine everensel düzeyde eriþebilirseniz, bu
çözümleri farklý alan ve endüstrilerde uygulayarak inovasyona dönük çözümlere ulaþabilirsiniz.
Örneðin gemi omurgalarýný temizlemek amacý ile
ultrasonik ses dalgalarý kullanýlmaktadýr, bulaþýk
veya çamaþýr makineleri temizleme fonksiyonunu
yerine getirmek için, su, deterjan ve mekanik
basýnç uygulamaktadýr. Fonksiyon ayný olmasýna
karþýn çözüm farklýdýr. Eðer gemi omurgalarýnda
kullanýlan teknolojiyi, çamaþýr ve bulaþýk yýkamak amacý ile kullanabilirseniz veya ellerimizi
temizlemek amacý ile kullanabilirseniz inovasyona giden bir sürece girmiþ olabilirsiniz.
Her sistemin esas bir fonksiyonu vardýr. Bu fonksiyon sistemin asýl yapmasý gereken iþi tanýmla-

maktadýr. Bu fonksiyonu gerçekleþtirmek için katký saðlamayan
sistem elemanlarý bizim zararlý diye tanýmladýðýmýz
elemanlardýr. Geleneksel bakýþ açýsý sistem bileþenleri arasýndaki
pozitif fonksiyon iliþkilerine odaklanýrken, TRIZ yaklaþýmý ile
konuyu incelediðinizde her bir sistem elemanýnýn aralarýndaki
iliþkileri pozitif ve negatif yönde ortaya koymak ve bunlarýn
farkýna varmak önemlidir.
Fonksiyon bazlý veri bankalarý deðiþik endüstriler arasýnda bilgi
paylaþýmýna aracýlýk eder. Bu veri bankalarýný kullanacak
olursanýz, kiþisel veya endüstrinin hiç sahip olmadýðý bilgi
alanlarýndaki çözümlere ulaþabilirsiniz. Örneðin bir bardak
içerisinde bulunan suyu, bardaktan alabilmek için kaç yöntem
sayabilirsiniz. Genellikle buharlaþtýrma, mekanik kuvvet
(dökme), basýnç ile (pipet ile çekmek).. gibi üç dört adet çözüm
herkes tarafýndan bilinir ve kullanýlabilir. Fakat fonksiyon bazlý
veritabanlarýna ulaþacak olursanýz, bu fonksiyonu yerine
getirmek amacý ile kullanýlabilecek 36 farklý yöntemin var
olduðunu görebilirsiniz. Eðer ürün ve hizmetlerinizde inovasyon
yapmak istiyorsanýz bu veri tabanlarýna ulaþmanýz gereklidir.
Kullanabileceðiniz veri tabanlarýna örnek olmasý için
www.creax.com adresini kullanabilirsiniz.

Trend Analizi:
Geliþen rekabet koþullarý pazarda yer edinme ve yerini koruma
çabasý olan her iþletmenin geliþime ayak uydurmasýný mecbur
hale getirmiþtir. Mevcut koþullarda her firmanýn, ister üretim
ister pazarlama ister hizmet sektöründe yer alsýn, üretmekte
olduklarý deðerden çok, ileride üretmek zorunda olacaklarý
deðere odaklanmalarý gerekmektedir. Bu durum, her iþletmenin
geleceðe yönelik saðlam planlarla hareket etmesini mecbur
kýlmaktadýr.
Bir iþletmenin hayat sürecinde gelecek planlarýnýn önemine ve
bu planlarýn oluþturulmasýna ayrýntýlý olarak deðinmeden önce,
bugun belki de birçok iþletmede ve iþ sahasýnda sýkça baþvurulan bir kavrama deðinmek gerekmektedir. Tecrübe kavramý. Bir
çok köklü iþletme ve bu iþletmelerde önemli görevlerde yer almýþ
kiþiler kendilerini çoðu zaman sahip olduklarý tecrübenin ýþýðýnda güvende hissetmektedir. Elbette tecrübenin kiþilere ve kuruluþlara saðladýðý çok önemli ve çok deðerli faydalar vardýr.
Hatalardan ders alma ve olasý hatalarý önceden öngörebilme
yeteneði saðlamasý, tecrübenin en önemli faydalarýndandýr.
Altý Sigma Forum
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Ancak tecrübenin kiþi, kurum ya da süreç baðýmlý olmasý belki
de en büyük dezavantajýdýr. Elbette iþletmeler sahip olduklarý
tecrübeyi kendileri için özel kýlmak ve saklamak isteyebilirler.
Ancak bunun için de edinilen deneyimlerin sistematik bir þekilde
saklanmasý, deðerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulduðunda kolayca
kullanýma geçirilebilmeleri gerekir. Ýþte bu noktada geleneksel
tecrübe kavramýndan belki de daha evrensel bir tecrübe
kavramýna geçmek mantýklý olacaktýr.
Evrensel bir tecrübeden nasýl bahsedilebilir? Bilindiði gibi,
bugun dünyanýn her köþesinde benzer sektörler, benzer
problemlere çözüm aramaktalar ve rekabetin gerektirdiði
atýlýmlar ve inovasyonlar için çýkýþ yollarý, yeni fikirler yaratma
çabasýndalardýr. Sahip olduklarý birikimleri ve yaratýcý fikirleri
kuruluþlarýna özel kýlabilmek için patent alarak kendi haklarý
olan sahiplenmeyi de saðlamaktalardýr. Evrensel tecrübe
kavramýný bu noktada netleþtirmek mümkündür. Benzer
arayýþlarda olan farklý sektörlerin hatta bambaþka coðrafyalarýn iþletmeleri, bulduklarý çözüm ve yaratýcý fikirleri patent
olarak evrensel tecrübeye dahil etmektedir ve sonuc olarak paha
biçilmez, yýllarýn hatta yüz yýllarýn tecrübelerini yazýlý hale
getiren, ulaþýlabilir kýlan bir veri tabaný yaratýlmaktadýr. Bu veri
tabanlarýna baþvurmak çoðu zaman iþletmelerin baþvurduðu
bir yöntemdir. Kendi patent araþtýrmlarýný yönlendirmek için bir
çok firma patent taramalarý yapan birimler oluþturmaktadýr.

TRÝZ mevcut patentleri inceleyerek temel
prensipleri bakýmýndan 35 gruba ayýrmýþtýr.
Farklý sektörlerde, farklý teknolojik geliþimlerin bu
35 trend ýþýðýnda meydana geldiðini belirtmektedir. Bugunkü geliþimlerin de hangi yönde
olacaðýný bu 35 trendi inceleyerek öngörmek
mümkün olmaktadýr.
Bu trendlerin bazýlarýna yakýndan göz atarak
Trend Analizi yöntemini netleþtimek mümkündür. Ancak öncelikle Trend kelimesinin anlamýna
ve trendlerin temel özelliklerine deðinmek faydalý
olacaktýr.

Trend: Eðilim, Yönelme, Akým, Moda
Trend belli bir yönelim, eðilim anlamýndadýr.
Patentlerin hangi eðilimler sonucunda alýndýðý ve
teknolojinin hangi eðilimler sonucunda geliþim
gösterdiði TRÝZ'in Trend Analizi yönteminde
gruplandýrýlarak açýklanmýþtýr.

Trendlerin Özellikleri:

TRÝZ de bu patentleri tarayan ve sistematik þekilde gruplandýran bir yöntem izlemektedir. Patentlerin tarihsel geliþimini
ayrýntýlý þekilde inceleyerek gruplandýrmakta ve kendi araçlarýnýn kullanýmýný için özelleþmiþ veri tabanlarý yaratmaktadýr.

Sorgulanamazlar, var olan, önceden benimsenmiþ
ve benimsenmekte olan uygulamalar kolleksiyonudur. Daha önce alýnan patentlerin açýklamalarýný içermektedirler.

TRÝZ'in patentleri gruplayarak oluþturduðu araçlarýndan bir
tanesi de Trend Analizi ve Ýnovasyon haritasýdýr.

Trend kelimesinin genel anlamýna ve trendlerin
temel özelliklerine deðindikten sonra bir kaç örneðe göz atarak trendlerin anlamlarýný ve özelliklerini daha net kavramak mümkün olacaktýr.

Trend analizini basitçe tarif etmek gerekirse, farklý sektörlerde
farklý amaçlarla zaman içinde alýnmýþ patentlerin gruplanmasý
ve mevcut ürün ya da sürecin bu gruplardan hangisine dahil
olduðunun belirlenmesidir denilebilir. Bu þekilde mevcut ürün
veya sürecin ne yönde geliþim göstereceði ya da problemin
benzerlerinin geçmiþte nasýl çözüldüðü bilgilerine ulaþýlabilir.
Elbette her bir patenti incelemek mümkün olmayacaktýr. Ancak
patentlerin gruplandýrýldýðý ve her grubun temel prensiplerinin
tanýmlandýðý bir veri tabanýnýn incelenmesi çok daha verimli ve
sonuç odaklý olacaktýr. TRÝZ'in önerdiði Trend Analizi bu
noktada devreye girerek büyük kolaylýk saðlamaktadýr.
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Bir çok firma, bugun dünyada milyonlarca insanýn tükettiði hamburger, pizza gibi fast food
ürünler yaratarak pazarda yer aramaya baþladý.
Zamanla bu firmalar ürünlerin servisine yönelik
çalýþma ve inovasyonlar yapmýþlardýr. Servis
yapmayý öðrenen firmalar ise zamanla servis
kalitelerini artýracak, operasyon maliyetlerini
düþürecek ve müþteri memnuniyetini artýracak
arayýþlara girerek deneyim kazanmýþlardýr.
Böylece pazara sunduklarý ürün kadar verdikleri
servis hizmetle de tercih edilen marka olmayý
amaçlamýþlardýr. Bir çok firmanýn bu aþamada
yöneldiði uygulama ise bir dönüþüm geçirerek
markalaþma, reklam ikonu haline gelme ve üründen baðýmsýz da gündemde olup tanýnmaktýr.
Bu þekilde geliþimini sürdürmüþ ve sürdürmekte
olan bir çok dünyaca ünlü marka sayýlabilir.

Örnek-2: Ýnsan katýlýmýnýn
azaltýlmasý
Süreçlere insan katýlýmýn zaman içinde izlediði
geliþim incelendiðinde, baþlarda sadece insanýn
kas gücünü kullanarak çalýþtýðýný görmek mümkünür. Zaman içinde insan, yaptýðý iþi kolaylaþtýrmak amacýyla basit aletler üretip kullanmaya
baþlamýþtýr. Gün geçtikçe ihtiyaçlarýn özelleþmesi
ve zaman kavramnýn daha deðerli hale gelmesi,
insanoðlunu pratik makineler üreterek insan
angaryasýný azaltmaya yöneltmiþtir. Bu þekilde

hem zaman tasarrufu hem de iþ kolaylýðý saðlanmaya baþlamýþtýr. Savunma sanayi, havacýlýk sanayi ya da uzay teknolojilerinin
oluþmasý ve geliþmeye baþlamasý ile, süreçlerin hata toleranslarý
düþmüþ ve hassas çalýþmalar gerekmiþtir. Bu aþamada ise, insan
katýlýmýný minimuma indirerek, hata olasýlýklarý, yorulmaya
dayalý hatalar ve insana gelebilecek zararlar yok edilmek
istenmiþtir. Otomatik cihazlar ve bilgisayar kontrollü üretim
makinalarýnýn geliþimi bu trendin ýþýðýnda gerçekleþmiþtir.
Ýki örnektede görüldüðü gibi, ihtiyaçlar doðrultusunda geliþen
teknoloji ve süreçler belli basamaklarý takip etmektedir. Ýnsansýz
uzay aracýnýn üretilmesi ile sanayide sýkça kullanýlan CNC
tezgahlarýn kullanýlmasý ayný trendin ýþýðýnda, insan katýlýmýnýn
azaltýlmasý mantýðýna dayanarak geliþmenin birer sonuçlarýdýr.
Bu da farklý sektörlerdeki geliþmelerin ortak özellikleri aslýnda
takip etikleri trendlerdir.
Trend analizi yaparak teknolojinin nasýl geliþim gösterdiðini
anlamak ve bu geliþimi kendi ürünümüze uyarlayarak, bir
sonraki adýmýmýza karar vermek mümkün olacaktýr. Ancak
trend analizi yaparken öncelikle ürünümüzün 35 trendin her
birinin hangi aþamasýnda yer aldýðýný doðru þekilde belirlemek
gerekmektedir. Bu sayede ürünün zayýf kaldýðý noktalarý
görmek ve yatýrýmý o yönlerde yapmak mantýklý olacaktýr.
Trend analizinin sistematik bir þekilde yapýlabilmesi için somut
çýktýlar gerekir. Trend analizinin çýktýsý inovasyon haritalarýdýr.
Inovasyon haritalarý, ürünün trendlerden her birinin hangi
aþamasýnda olduðunu gösteren radar þemalarýdýr. Bu þemalar
hem ürünün geliþim yönünü belirlemek, hem de rakip ürünlerle
kýyaslamakta kullanýlmaktadýr. Sonraki sayfadaki radar þemasý,
hem trend analizindeki trendlerin aþamalarý hem de inovasyon
haritasý çizimi hakkýnda ayrýntýlý bilgi vermektedir.

Þekil-4: Market evrimi

Örnek-1: Market Evrimi
Market evrimi süreci incelendiðinde, ilk aþamada
hammadenin olduðunu görebiliriz. Ülkelerin
coðrafi ve iklim koþullarýna göre çeþitlilik ve
farklýlýk gösteren hammadeleri vardýr. Market
evrimin ilk basamaðý bu hammadelerden ürün
elde etmek olmuþtur.
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Þekil-5: Ýnsan katýlýmýnýn azaltýlmasý

Örnek 3: Inovasyon Haritasý Örneði
Üretmekte olduðumuz bir ürünü, ürünle alakalý olduðunu düþündüðümüz trendlerle deðerlendirelim. Her trendin kendi
aþama sayýsý farklý olabilir. Bazý trendlerde toplam 5 aþama
taným-lanmýþken (önceki örneklerimizdeki gibi) bazýlarýnda
3,4,6 hatta 12 aþama tanýmlanmýþ olabilir.

Þekil-6

Ürünümüzün, ilgili her trendte kaçýncý aþamada olduðunu
radar þemasýnda iþaretleyerek noktalarý birleþtirelim;

ürünün geliþime açýk olduðu noktalarý yani
ürünün geliþim potansiyelini göstermektedir.

Noktalarla iþaretlenmiþ merkezde kesiþen her çizgi bir trendin
eksenidir. Her nokta trendin bir aþamasýný ifade eder. Trendin ilk
aþamasý merkezde, ulaþabileceði son aþamalarý ise en dýþ
çemberde yer alýr. Ürününüzün her bir trendde kaçýncý aþamada
olduðunu iþaretleyerek noktalarý birleþtirdiðinizde ürününüze
ait inovasyon haritasýný çizmiþ olacaksýnýz. Gerçek bir inovasyon
haritasýnýn görüntüsü ise aþaðýdaki gibi olacaktýr (Þekil-7);

Ýnovasyon haritasýyla, ürünün hangi trendlerde
geliþimini tamamladýðý, hangi trendlerde ise
geliþime açýk olduðu gözlenebilecektir. Yatýrým
yapýlmasý gereken alanlar kolaylýkla belirlenecek,
var olan problemlere çözüm aranmasý gereken
noktalar daha kýsa sürede, deneme yanýlmayý
minimuma indirerek bulunabilecektir

Þekildeki mavi alan, ürünün mevcut durumunu, dýþ alanlar ise
Þekil-7

Tasarým metodolojisi
5

Akýllý malzemeler

4.5

Ýnsan katýlýmýnýn azaltýlmasý

4
3.5

Macro’dan nano ölçeðe geçiþ

Kontrol edilebilirlik

3
2.5
2
1.5
1

Doðrusal yapýlarýn geometrik evrimi

Sistem karmaþýklýðýný azaltma

0.5
0

Sýnýrlarýn kaldýrýlmasý

Dinamikleþtirme

Tekli-çiftli-çoklu sistemler - Benzer objeler
Duyularýn kullanýmýnýn artýrýlmasý
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