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 1991 yılında özel sektöre yönelik kamu kaynaklı ilk teknoloji 

geliştirme destekleme programını işletmek için kurulmuştur.

 Hazine ve TÜBİTAK öncülüğünde bir girişimdir.

 Başından beri bir finansal program aracı olarak tasarlanmış 

yapıdır. 

 Misyonumuz özel sektörün teknoloji geliştirme ve inovasyon 

yolu ile uluslararası rekabetçiliğinin gelişmesinin 

desteklenmesidir.



KURUMSAL YAPIMIZ
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 Vakıf yapısı altında oluşmuş bir kamu özel sektör ortaklığıdır. 

 Özel hukuk kurallarına tabidir. 

 Kamu-özel kurucular kurulu tarafından seçilen özel sektör 

ağırlıklı bir yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir. 

 Farklı kurumlar tarafından denetlenen bir organizasyondur. 

Faaliyetlerinde tüm paydaşlarına tam şeffaflık sağlamaktadır.
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MARKAMIZ
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 Kamu misyonu yürüten özel bir yapı: Odağımız Türkiye’de 

teknoloji geliştirme ve inovasyonu desteklemektir. Öncü bir 

organizasyon!

 Güçlü bir sürdürülebilirlik modeli üzerine kurgulanmıştır.

 Sistemde güçlü demonstrasyon etkisine sahiptir.

 Kuruluşundan bugüne yarım milyar ABD Doları’nın üzerinden 

kamu kaynağını yönetmiştir. 
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PEK ÇOK İLK
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 İlk ulusal teknoloji geliştirme destek programı. (1000’den 

fazla proje desteklendi)

 İlk endüstriyel temiz teknolojiler inovasyon destek programı. 

(temiz üretim)

 İlk ticarileştirme destek programı. 

 İlk yerli kurumsal yatırımcı, ilk erken aşama teknoloji yatırım 

fonu, ilk fonların fonu.

 İlk endüstriyel simbiyoz uygulaması.

 İlk bölgesel kapasite geliştirme projesi.
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MEVCUT ÖNCELİKLERİMİZ
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 Mevcut bağlamda yeni değer yaratmak için uyum sağlamak 

ve geliştirmek.

 Potansiyeli ile orantılı karşılanmayan fırsatları tespit etmek 

ve ihtiyacı anlamak için sosyal sermaye oluşturmak

 Etkin ürün ve hizmetleri geliştirebilecek yetenekleri

geliştirmek

 Değer odaklı uygulamayı sağlayacak yeterli kapasiteyi 

yönetmek: ağlar.

6



İŞ MODELİMİZ: «DO-TANK»
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 Ekosistem için yeni ve özgün değer öngören faaliyet 

modellerini tasarlamak, geliştirmek ve diğer paydaşların 

ortaklığında ölçeklendirecek bir do-tank olmak iş 

modelimizdir.



NEDEN KIVILCIM PROGRAMI?
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 Bilginin katma değerli çıktılara dönüşmesi ancak inovasyon

sürecinin sonuna kadar yetkin ve verimli bir şekilde yönetilip, 

uygulanması ile sağlanabilir.

 Kıvılcım programı, inovasyon sürecindeki münferit silolardaki

teknik yetkinliklerden veya dikey uzmanlıklardan ziyade, 

toplam süreçteki kapasite ve verim arttırımı için gereken

desteği sağlar.

 Finansman sağlayan bir program değildir.

 Tek bir metodolojiye odaklanmış bir program değildir.



KIVILCIM PROGRAMI
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 Kıvılcım Programı, inovasyon ihtiyaç sahipleri ile inovasyon

uygulayıcıları (practitioner) arasında, gerçek ihtiyaçları, doğru

çözümler ve metodlarla birleştiren bir platformdur. 

 Endüstrinin güncel inovasyon ihtiyacı için 

• sektöre/teknolojiye özgün bilgi ve beceriyi,

• pazarı ve ihtiyacı anlayan bilgi ve tecrübeyi biraraya getirir.

 Rekabet yaratacak inovasyon süreçleri için 

• farklı alan uzmanlıklarını ve kaynakları dahil ederek

• katılımcı, verimli, yenilikçi, öğrenen ve gelişen bir süreç 
olarak yeniden tasarlar ve yönetir.



NASIL ÇALIŞIR?
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 Kıvılcım programı sürekli yaptığı etkinlikler ile sahadaki 

gerçek ihtiyaçları toplar,

 Daha etkin inovasyon yapmak isteyen firmaları özel olarak 

tasarlanmış seanslar ile pratisyenler ile biraraya getirir,

 Farklı alanlardan uzmanların verimli bir süreç içerisinde 

katma değerli çıktılar üretmelerini sağlar.

 İnovasyon alanında bir CoP oluşturmaya çalışır
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