
TimReport  04  CMYK

Sayfa içerikleri Türkiye ‹hracatç›lar Meclisi taraf›ndan haz›rlanm›flt›r

İHRACAT
7  N İ S A N  2 01 6  � P E R Ş E M B E

Firmalara İnovaLİG’e katılmalarını
öneren İETT Genel Müdürü
Kahveci, “Firmalar bu sayede
inovasyon düzeylerini ölçebilir,
bu konuda kendini geliştirme
yönünde iyileştirmeler
yapabilirler” dedi.

İETT, fark yaratabilmek için Ar-Ge, inovasyon,
tasarım ve markalaşmanın önemine inanan
ve bunu hayata geçiren kuruluşlardan biri.
İETT’nin bu çabalarının meyvelerini de top-
lamaya başladı. Ve “İETT kart’’ ile geçtiğimiz
günlerde Transport Ticketing & Passenger In-
formation Global tarafından Londra’da dü-
zenlenen törenle en iyi ulaşım kartı ödülüne
layık görüldü. Önümüzdeki dönemde de ula-
şım ve ulaşım kartı sistemlerinde yeni uygu-
lamaları hayata geçirmeye çalışan İETT’nin
Genel Müdürü Mümin Kahveci ile başarıla-
rının sırrını, inovasyona yönelik yatırımları-
nı ve İETT’nin yeni projelerini konuştuk:

İnovaLİG programına katılmaya karar
vermenizde hangi etmenler etkili oldu?

İETT, 143 yıllık köklü bir kuruluş. Bizim
misyon ve vizyonumuza bakıldığında ino-
vasyon ruhunun kurumumuzla birleştiğini gö-
rebilirsiniz. İETT misyonunda toplu ulaşım
hizmetlerinde açığa çıkmamış ihtiyaçları kar-
şılamayı, vizyonunda ise şehir hayatını ko-
laylaştıran, çevreye duyarlı, alternatif enerji
kaynaklarını yönetebilen lider bir kuruluş ol-
ma kriterlerini taşıyarak inovasyona olan
bakış açısını gösteriyor. 

Bu misyon, vizyon, değerler ve yenilikçi
politikamız gereğince 2014’te ilkine katıldı-
ğımız İnovaLİG’de “inovasyon organizasyonu
ve kültürü” kategorisinde finalist olmuştuk.
2015’te kendimizi geliştirerek aynı kategori-
de birinci olduk. Ödülümüzü Büyükşehir Be-
lediye Başkanımız Kadir Topbaş ile birlikte
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
elinden aldık.

İnovaLİG programına katılmanız, firma-
nıza ve firmanızın inovasyon kültürünün ge-
lişimine ne tür katkılar yaptı?

İnovaLİG programına katılımımız ilk ola-
rak 2014’te oldu. İnovasyon organizasyonu ve
kültürü dalında finalist olduğumuz o yıl içe-
risinde İnovaLİG’den gelen rapor ile inovasyon

ve öneri sürecimizde yeni ge-
liştirmeler sağladık. İnovas-
yon politikamızda toplu
ulaşım hizmetlerinde fark
oluşturacak, fırsatları gö-
rerek yeni yaklaşımlar,
ürünler ve hizmetler orta-
ya koyacak, kurumun her
birimine yayılmış bir kül-
tür oluşturduk. Oluştur-
duğumuz “İnovasyon ve
Kaizen Kurulu”nda; inovas-
yon sisteminin sürekli
iyileştirilmesi,

farklı kaynaklardan gelen fikirlerin değer-
lendirilmesi, uygulanan inovatif fikirlerin
İETT’ye katkılarının ölçülmesi, çalışanların
katılımlarını sağlayan Kaizen faaliyetleri,
proje takip sistemi tarafından değerlendiri-
liyor. Ayrıca İETT’de, inovasyon organizas-
yonu ve kültürü kapsamında yeni birimler
oluşturduk. 

İnovasyon konusunda etkinleşmek isteyen
firmalara, İnovaLİG programına katılmaları-
nı önerir misiniz?

Her firma kendi inovasyon düzeyinin ne
seviyede olduğunu ölçmeli; bu seviyeye gö-
re İnovaLİG’de bulunan kriter sorularını esas
alarak iyileştirmeye açık yönlerini tespit edip
bu konularda kendini geliştirme yönünde
iyileştirmeler yapmalı. İnovaLİG sonuç raporu
firmalara kendilerini ölçme imkanı sağlıyor.
Bu sayede diğer firmalarla da kıyas yapabil-
me şansı veriyor. 

Bu yıl da İnovaLİG progra-
mına katılmayı düşünüyor mu-

sunuz?
2014’teki inovasyon or-

ganizasyonu ve kültürü ka-
tegorisindeki finalistliğin ar-
dından, 2015’te de aynı ka-

tegorideki birinciliğimiz
ile başarılarımızı taçlan-

dırdık. Önümüzdeki süreç-
lerde ise iyileştirmeye açık
alanlarımızı geliştirerek farklı

kategorilerde de birinciliği
hedefliyoruz.

İETT’nin inovasyona yönelik faaliyetleri ve
projeleri hakkında bilgi verir misiniz?

Kurum olarak paydaşlarımızın, tedarik-
çilerimizin, müşterimizin çalışanlarımızın fi-
kirlerine önem veriyoruz. Tüm müşterileri-
mize temas noktalarımıza dokunmaları, fikir
vermeleri amacıyla  inovasyon.iett.gov.tr ad-
resimizi hayata geçirdik. Buradaki fikirleri de-
ğerlendiriyor, dairelere fizibilitesini yapmak
adına yönlendiriyoruz. Açık inovasyon siste-
mimiz, tüm fikirleri toplayarak süzgeçten
geçirilmesini ve sonunda müşteriye katma de-
ğer yaratacak projeler ortaya çıkmasını sağ-
lıyor. MOBİETT bunun en güzel örneklerin-
den biridir. Fikir yurtdışına yapılan ziyaretler,
müşteriden gelen talepler ve kıyaslama ça-
lışmaları neticesinde ortaya çıktı. 

İnovasyon firmalara ve ülkelere çağ atla-
tıyor. Firmalar için inovasyon, Ar-Ge, tasarım
ve markalaşma  konusunda neler söylersiniz?

Günümüzün zorlu rekabet ortamında iş-
letmeler Ar-Ge faaliyetlerinin sürekliliğini
sağladıkları ve inovasyonlarını hayata geçi-
rebildikleri sürece sürdürülebilir rekabet
avantajı yakalayabilir ve bunu koruyabilirler.
İETT’de Ar-Ge konusunda bir çok çalışma ya-
pılıyor, bunlardan biri de Türkiye'de ilk defa
dünyada ise trend olan ve farklı sektörlerde
uygulamaları bulunan 'karakutu' teknolojisini
hayata geçirerek toplu ulaşımdaki bir çok so-
runun önüne geçecek. Karakutu projesi ile
araçlarda bulunan elektronik haberleşme ağ
yapısı kullanılarak araç bilgilerine uzaktan eri-
şim sağlanacak.

İnovasyon ve tasarım, özünde yaratıcı dü-
şünce gerektirir. Bu anlamda 5 nostaljik ara-
cı orijinaline sadık kalarak tasarlayan ve İs-
tanbul trafiğine armağan eden İETT, inovas-
yon tasarımına güzel bir örnek oldu. İETT’nin
dünya markası haline gelen ve dünyanın en
iyi ulaşım kartı ve bilet sistemi olan “İETT kart”
geçtiğimiz günlerde Transport Ticketing &
Passenger Information Global tarafından en
iyi ulaşım kartı ödülüne layık görüldü. 

Özellikle KOBİ’lerin inovasyona yönel-
meleri konusunda önerileriniz nelerdir?

İnovasyon; günümüz şartlarında büyüme,
istihdam artışı ve rekabet odaklı stratejileri-
nin en kilit noktasıdır. Gelişmiş ülkeler ve ge-
lişmekte olan ülkelerde inovasyon bir rekabet
üstünlüğü olarak görülüyor ve teknolojik
büyüme ile sürdürülebilirlik kavramları ino-
vasyon ile ilişkilendiriliyor. KOBİ’ler değişken
müşteri taleplerine hızlı cevap verebilecek es-
nek bir yapıya sahip olduğu için ilk olarak KO-
Bİ’lerin bilinçlendirilmesi ve inovasyon kül-
türünün benimsenmesi sağlanmalı. 

KOBİ’ler uluslararası alanda iş deneyimi
elde etmek, girişimcilerin yatırım geliştir-
melerine yardımcı olmak, finansal kaynaklara
daha kolay erişimi sağlamak, inovasyonun sa-
dece teknolojik düzeyde değil her düzeyde ge-
liştirilmesini desteklemek ve bilinçlendirme
eğitimlerinin verilmesi sağlamalıdır. Ayrıca
inovasyon çıktılarını yaygınlaştırma ve tica-
rileştirme gibi farklı konumlardaki KOBİ’le-
rin ihtiyaçlarına cevap veren farklı program-
lar ile desteklenmesi de gerekiyor. 

‘Her firma İnovaLİG’e katılmalı’
İ n o v a L İ G
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Türkiye şampiyonları başarı hikayelerini anlatıyor...

İETT olarak yaptığımız birçok yeniliklere
ek olarak mevcut yeniliklerimizi de yolcu-
larımızdan gelen talepler doğrultusunda
sürekli iyileştiriyoruz. İstanbul’daki toplu

ulaşımı akıllı sistemlerle donatarak
dünya genelinde en ileri teknolojiye

sahip olmasını sağladık. İETT’yi
en çok örnek alınan nokta-

ya taşıdık. 

‘En ileri 
teknolojiye ulaştık’

MOBİETT’ye,  New York, Londra, San Fran-
cisco, Berlin, Paris ve İstanbul gibi 6 büyük
kentte kullanılabilir olma ve birçok dile çev-
rilebilme özelliği de eklendi. MOBİETT’ye ye-
ni eklenecek olan bir özellik de doluluk ora-

nın gösterilmesi olacak. Böylece yolcular
bekledikleri otobüsün doluluk ora-

nını mobil cihazlarından gö-
rebilecekler.

‘MOBİETT’ye yeni 
özellikler ekliyoruz’

Mümin Kahveci kimdir?
Mümin Kahveci, 1963 yılında Trabzon’un
Tonya ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimi-
ni Trabzon’da tamamladı. 1984’de Yıldız Üni-
versitesi Elektronik ve Haberleşme Mühen-
disliği Bölümünden mezun oldu. Çalışma
hayatına SSK Genel Müdürlüğünde mühen-
dis olarak başlayan Kahveci, 1986-88 yılları
arasında Eskişehir Uçak Fabrikasında mü-
hendis ve şef olarak çalıştı. Daha sonra İn-
giltere ve Amerika’daki üniversitelerde misafir
öğretim üyesi olarak görev yapan Kahveci,  çe-
şitli üniversiteler öğretim görevlisi olarak

çalıştı. Kahveci, 2000-
2008 yılları arasında İs-
tanbul Büyükşehir Bele-
diyesine bağlı Ulaşım
AŞ’de Teknik Genel Müdür
Yardımcılığı görevini yü-
rüttü. 2009’da İETT’ye
Genel Müdür Yardımcısı
olarak atanan Kahveci,
İETT’de Akbil’den İstan-

bulkart’a geçilmesi ve indirimli öğrenci kart-
larının üniversitelerde kayıt esnasında veril-
mesi projelerine imza attı. 2014’te İETT Ge-
nel Müdürü görevine getirilen Kahveci, evli
ve üç çocuk babasıdır.

İnovasyonu Türkiye gündemine taşıyan TİM, İnovaLİG projesinin tanıtımı için hazırladığı afişlerde de inovatif bir yaklaşım sergiliyor. İşte TİM’in İnovaLİG afişlerinden biri.İNOVALİG’E KATILIM İÇİN ACELE EDİN!


