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İNOVASYON VE AR-GE NEDEN BAŞARISIZ OLUYOR?
Hemen hemen herkesin “İnovasyon ve Ar-Ge’yi Başarı İçin En Önemli Şart” olarak koştuğu bu zamanda
birilerinin çıkıp İnovasyon ve Ar-Ge’yi sorgulaması elbette ki alışılmışın dışında bir iddia. Bu iddiayı
destekleyen bir sonuç çıkarmak için bazı gözlemler yapılabilir ve hatta ölçülebilir değerler elde
edilebilir. Ancak bizler piyasa gözlemleri, özellikle Türk piyasasında yapılan gözlem ve deneyimler
sonucunda elde ettiğimiz izlenimleri paylaşacağız. İnovasyon ve Ar-Ge kelimelerindeki kavram
karmaşası bu makalenin sonraki kısımlarında incelenmek üzere bir kenara bırakılıp her ikisine “yenilik”
veya “ yenilikçilik” ifadeleri ile anlatımlar yapılacaktır. Diğer dikkat çeken şirketlere bakıldığında
Facebook, Youtube, Google, Netflix ve hatta Tesla’nın en önemli özelliği İnovasyon. Hatta klasik şirket
analayışından gelmiş ama sonraları inovasyonu bir rekabet stratejisi haline getirmiş şirketler de
sayılabilir. Samsung, Dyson, Sony gibi şirketler de bu kervana eklenebilir. İnovasyon ve Ar-Ge başarısına
örnek gösterilecek şirketlere bakıldığında belki yüzlercesi sayılabilir. Bunların bir çoğu medyanın gözü
önünde zaten, ismi duyulduğunda “haa, evet, bu şirket inovatif!” denebilir hemencecik. Ama yüzlerce
başarısız olmuş şirketlerde sayılabilir. Bunların bir dönem başarılı olduğu görülebilir veya hiçbir zaman
başarıyı yakalayamamış şirketler olduğu da görülebilir. Hatta bu durum sadece şirketler için değil
insanlar için de geçerlidir.

İnovasyonla var olan, ama şimdi olmayan firmalar
İnovasyon gerçekten çok kısa zamanda başarı elde edilmesine imkan verebiliyor. Ancak bunun tersi
de olabiliyor. İnovasyonla gündeme gelmiş, ama şimdi yaşamayan bir çok firma varken, kendilerine
göre mucizevi inovasyonlar ortaya atan, ama hiç gündeme gelemeyen firmalar da vardır. Hatta tarih,
inovasyonla zenginleşmiş Edison gibi kişileri de kayıt ederken, hiç adı duyulmamış, ama sefalet içinde
gelip geçmiş, hiçbir tarihi kayıda rastlanılmayan binlerce mucide de şahitlik ettiği görülmüştür.
Dolayısı ile İnovasyon (ve Ar-Ge ye), sadece başarılardan ve mucizevi etkilerden bahsetmek, ama
yanlış İnovasyon algısından, yanlış uygulamalardan bahsetmemek olmaz. En azından yeni “İnovasyon
kurbanlarının ! “ oluşmasını engellemek için tarafsız bir gözle bakmak gerekir. Tarafsız bir gözle,
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özellikle ülkemizde başarılı olan şirket, kurum veya insanlara bakıldığında gerçek başarının
inovasyona bağlı olup olmadığı daha net görülebilir. Şöyle ki;
1) Çevrenize bir bakın, yenilikçi insanlar mı başarılı? Yoksa başarılı insanların başka özellikleri
mi daha ön plana çıkıyor? Örneğin çok ders çalışan çocuklar, çok çalışan işçiler, çok kazanan
patronlar, sanatkârlar, güzel veya yakışıklı sinema oyuncuları … vs. Bu başarılı kişilerden ne
kadarı yenilikçi olduğundan dolayı başarılı acaba!
2) Yenilikçi olan şirketler başarılı ise Türkiye’nin en çok kazanan sanayi şirketleri sıralamasına
(ISO500 sıralaması örneğin), veya bankacılık ve diğer hizmet sektörleri dahil en çok ciro
yapan şirketlerin yüzde kaçı yenilikçi şirkettir.
3) Yenilikçilik başarı için elzem ve bunun için de devlet tarafından desteklenmesi gerekiyorsa
TUBITAK ve KOSGEB yenilikçi destekleri almış şirketlerin başarı oranı ne kadar artmıştır,
kaçta kaçı bu projeler ile gerçekten başarılı rekabet avantajı elde etmiştir.
4) Yenilikçiliğin en önemli göstergesi patentler ise Türkiye’de alınan patentlerin dünyadaki
rakiplerine göre karşılaştırması nasıldır, alınan patentlerin kaçta kaçı ticarileşmiştir veya
bu patentler ile firmalar nasıl bir rekabet üstünlüğü sağlamışlardır?
Bu ve bunun gibi soruların sadece ülkemiz için sorulmasının sebebi sonuçların coğrafyaya
göre veya ülkeden ülkeye farklılık göstermesindendir. En azından ülkemiz için yenilikçiliğin
ne kadar başarılı olduğu konusunda bir değerlendirme , en azından bu sorulara cevap
vermekle mümkündür. Bizler, uzun yıllar bu sektörün içinde olan insanlar olarak bu
sorulara net bir istatistiksel cevap verecek kaynak bulamasak dahi tecrübemizle, piyasadan
aldığımız geri bildirimler ile ve analizlerle aşağı yukarı doğru kabul edilebilecek cevaplar
verebiliriz. Sorduğumuz bu sorulara sırasıyla şöyle cevaplar verebiliriz;
1) Başarılı insanlara bakıldığında hem yenilikçi hem başarılı insan sayısının az olduğu
görülecektir. Örneğin eğitim sisteminin içindeki çocukların başarısı “yenilikçilik” ile değil
“verilen bilgiyi almak ve gelen soruları cevaplayarak

öne geçmek” esasına göre

ölçülmektedir. Bu da sadece “çok çalışarak” olabilmektedir. Benzer şekilde bir işçinin
başarısı sorunlara bulduğu çözüm ile değil, çalıştığı süre ile ölçülmektedir. Bir iş adamının
başarısı da hakeza benzer yenilikçi yollarla para kazanması değil “bir şekilde para
kazanması” ile ölçülmektedir. Bir sanatçı, bir sporcu ve herhangi bir iş kolunda çalışan
insanlar başarılı olmuşlarsa yenilikçilik bunun en temel sebebi değildir. Burada insanların
haksız yere başarılı oldukları gibi bir iddia yapılmamaktadır. İnsanlar bir çok özelliklerinden
dolayı başarılı olabilirler. Buradaki iddia; yenilikçilik özelliğinden dolayı başarılı olan insan
yok denecek kadar az olmasıdır.
2) Bir şirketin en önemli başarılarından bir tanesi kazandığı para ve buna bağlı olarak
kârlılığıdır. Buna göre Türkiye’deki başarılı olarak sıralamaya giren şirketlerin yok denecek
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kadar az miktarı yenilikçi bir şirket olduklarından dolayı başarılı olmuşlardır. Bir çoğu ölçek
ekonomisinin getirdiği çok mal veya hizmet satmak, ucuza satmak, pratik ve girişimci
yaklaşımlar, tekelci durumlar, devletle iyi ilişkiler vb gibi özelliklerden dolayıdır. Yine
burada bir şeyi iyi belirtmek gerekir ki buradaki temel iddia” şirketlerin haksız yere başarılı
oldukları” iddiası değil, yenilikçilik özelliğinden dolayı yüksek ve kârlı cirolar elde eden
şirketlerin yok denecek kadar az olmasıdır.
3) Türkiye’de yenilikçilik özendirilmeye çalışılmaktadır. En azından TUBITAK ve KOSGEB gibi
kurumlar bir çok parasal Ar-Ge desteği vermektedir. Amerikan Battele ve RDMAG adlı
kuruluşlarının sponsor olduğu 2020 Ar-Ge harcaması raporuna göre Türkiye Ar-Ge desteği
bakımından dünyada 16. Sıradadır. Bu sıralamaya göre Türkiye yenilikçiliğine Avusturya,
Singapur, Belçika, İran, Meksika, Finlandiya, Polonya, Danimarka, Arjantin, Norveç gibi
ülkelerden daha fazla para harcamaktadır. Ancak bir problem var; Bu ülkelerden daha fazla
para harcamasına karşın Ar-Ge’nin bir çıktısı olarak kabul edilen patent sıralamasında ilk
20’ye girememektedir. Diğer yandan, dünya çapında bir yenilikçi şirket veya marka çıkarma
konusunda çok gerilerdedir. Bundan daha da önemlisi yenilikçilik konusuna bu kadar para
harcanırken bunların verimi gerek devlet nezninde, gerekse firmalar nezninde tam
ölçülmemektedir. Devletin bunu ölçmesi zor veya daha maliyetli olsa da firmaların bunu
ölçmemesi düşündürücüdür. Bir çok firma devlet destekli yenilikçilik aktivitelerini gerçek
anlamda rekabetçi olmak için değil, yüksek vergilerden kaybettiği parayı biraz olsun
kurtarabilmek için yapmaktadır. Bu durum Türkiye’deki Ar-Ge merkezlerinin, Teknopark
şirketlerinin ve Ar-Ge desteği almış firmaların ne kadar yeni ürün, yeni proses ve teknoloji
geliştirdiklerine bakılarak çok net bir şekilde görülebilir.
4) Yenilikçiliğin bir çok göstergesi olabilir. Ancak patentler yenilikçilik aktivitelerinin en önemli
göstergeleridir. Çünkü yeni bir ürüne , yeni bir prosese ve yeni bir teknolojiye patent almak
için onun 1-Yeni, 2- Tekniğin bilinen durumunu aşan ve 3- Sanayiye uygulanabilir olması
gereklidir. Patent alan kişiler veya şirketler ürettikleri katma değerin bu üç şartı sağladığını
düşünerek patent alırlar. Patent almanın gerekçesi veya stratejisi çok farklıdır. Ancak bu üç
şartı yerine getirdiği düşünülen yeni bir ürün, yeni bir proses veya yeni bir teknoloji
doğrudan piyasa ile ilgilidir ve katma değer sağladığı hesap edilir. Bu nedenle yenilikçiliğin
veriminin ölçümü için patent , tek yol olmasa da en önemli yoldur. Buna göre Dünya Fikrî
Mülkiyet Teşkilatının (WIPO) raporuna göre 2019 yılında Türkiye’de yerli ve yabancı toplam
patent başvurusu 9.360 adettir. Türkiye, Ar-Ge harcamalarında 16. Sırada iken patentte
ilk 20 ye giremediği görülmektedir. Hatta, yıllardır çok ciddi bir ambargoya maruz kalan
İran 2019 yılı patent başvuru sayısı 12074 tür ve Türkiye’yi geçmiştir! Bu tespitlerden
Türkiye’nin bazı ülkelerden daha fazla Ar-Ge fonu ayırdığı, ama daha az patent çıkardığı
görülmektedir. Diğer bir konu başvurulan veya alınan patentlerin rekabette ne kadar etkili
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olduğudur. Bunun için ticarileşme oranına ve patentin rekabette etkisine bakılmasına
gerekir. Böyle bir istatistik bulunmasa da bizler uzun yıllardır bu sektördeki tecrübemize ve
izlenimlerimize göre diyebiliriz ki Türkiye’de başvurulan patentlerin çoğunun ticari olarak
getirisi olmuyor. Patente dayalı bir rekabet ise yok denecek kadar az kullanılıyor.

Yukarıda açıklanmaya çalışan dört ana başlıktaki değerlendirmeye göre “yenilikçilik aktiviteleri genel
anlamda başarısızdır” sonucu çıkarılabilir. En azından Türkiye için bu söylenebilir! Ancak buna APPLE
şirketi ve kurucusunu Steve Jobs, FACEBOOK şirketi veya kurucusu Mark Zuckerberg gibi onlarca
popüler isim örnek verilerek karşı çıkılabilir. Bu karşı çıkma manevrası da doğru bir manevradır. Ancak
bizler de mobil telefonu icat eden Martin Cooper ve
şirketi MOTOROLA’nın,

Yenilikçilik her ne kadar dünyada başarılı
sonuçlar üreten bir konu ise de Türkiye’de
benzer sonuçlar veremiyor!

ilk defa taşınabilen fotoğraf

makinesini yapan George Eastman ve şirketi KODAK’ın
nasıl yenilik yaptığını, patent aldığını ve buna rağmen
tarihe karıştığından, buna karşı SHELL ve BP şirketlerin
temel rekabet stratejilerinin yenilikçilik olmamasına
karşın yüzyıldan fazla bir süredir ayakta kalan
şirketlerden

bahsedebiliriz.

Kestirme olarak bu

açıklamalardan ve örneklerden dünya ölçeğinde bakacak olursak insanların ve şirketlerin başarısı için
yenilikçiliğin tek başına olmasa da çok önemli bir unsur olduğunu, ancak Türkiye’de dünyadaki başarı
örneklerinin aksine yenilikçiliğin başarısız olduğunu söyleyebiliriz. En azından istatistikler bunu
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gösteriyor. Bu savımızı ileride daha da destekleyecek açıklamalarımız, ve buna karşı çözüm önerilerimiz
olacaktır.
İNOVASYON VE AR-GE GERÇEKTE NEDİR?
Yukarıda sorulan sorular ve cevaplardan bağımsız olarak İnovasyon ve Ar-Ge’nin (en genel bir deyimle
yenilikçiliğin) dünya ölçeğinde değerlendirildiğinde başarısı kesinlikle yadsınamaz.

Gerçekten

yenilikçilik son yılların en popüler kelimeleri arasında. İş dünyasından devlet adamlarına, sanat
çevrelerinden eğitimcilere kadar bir çok kişi İnovasyondan veya Ar-Ge’den, ve onların ne kadar
tükenmez! bir enerji, ne büyük bir güç! olduğundan bahsediyor. İnovasyo ve Ar-Ge yapan şirketler
rakiplerini geride bırakıp kârlarını en üst seviyeye çekiyorlar. İnovasyon ve Ar-Ge yapan üniversiteler
ve okullar daha çok öğrenci çekiyor. Bu kelimelerden bahseden hocalar daha çok dinleniyor.
Yenilikçiliğin yaygınlaşması için çalıştığını söyleyen devlet adamları daha çok alkış topluyor. Gerçekten
bu iki kelime ve bu iki kelimenin öğretisi o kadar güçlü mü? İnsanları, şirketleri, toplulukları ve ülkeleri
gerçekten başarıdan başarıya mı koşturuyor mu?
Yenilikçiliğin dünya üzerindeki uygulamalarına bakınca gerçekten çok büyük başarı hikayeleri var.
Mobil telefonun kaderini değiştiren Iphone’den, konsol oyunların lideri olan Playsation’a, 4x4 çeker
otomobillerinde çığır açan Audi’nin Quatro markasından, internetin kaderini değiştiren Google’a kadar
bir çok şirketin başarısının temelinde yenilikçilik var. Türkiye’ye bakıldığında ise daha yirmi yıl önce
lisanslı teknolojilerle üretim yapan Arçelik yenilikçi rekabet stratejisi ile yıllık ortalama 150 adet patent
başvurusunda bulunuyor ve kendi teknolojisi var artık. MKEK artık Türkiye’ye özgü tüfek, top ve silahları
üretebiliyor. Ülker dünyadaki büyük çikolata markalarını satın alabiliyor, ve hakeza. Bu tip örnekleri
duymak her Türk vatandaşının gururunu okşuyor.
Olaya bu yönü ile bakıldığında yenilikçiliğin

İnovasyon ve Ar-Ge en genel ifadeyle %100
yararlı, hiçbir zararı olmayan bir metodolojidir.
Ancak nasıl ki yanlış ilaç kullanımı insanlarda

gerçekten büyük bir itici güç ve başta şirketler
olmak üzere herkes için büyük bir rekabet avantajı
sağlıyor.

rahatsızlıklara sebep olursa İnovasyon ve ArGe’yi anlamamak, yanlış anlamak veya işi
kurallarına göre yapmamak uygulayıcılarına
aynı rahatsızlıkları verir.

Yenilikçiliğin dünyadaki önlenemez yükselişi belki
de

yapılan

yanlışları

görmezden

gelmeye

sebebiyet veriyor. Yenilikçilik en genel ifadeyle
%100

yararlı,

hiçbir

zararı

olmayan

bir

metodolojidir. Ancak nasıl ki yanlış ilaç kullanımı insanlarda rahatsızlıklara sebep olursa yenilikçiliği
anlamamak, yanlış anlamak veya işi kurallarına göre yapmamak uygulayıcılarına aynı rahatsızlıkları veya
zararları verir. Dünya’dan ve Türkiye’den bunun binlerce örneği vardır. Örneğin mobil telefonu icat
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ederek bu işin teknoloji liderliğini yürüten Motorola maalesef yıllar sonra rakiplerinin gerisinde kalmış
ve el değiştirmiştir. Uzmanlar bunun en büyük sebebi olarak çığır açan radikal inovasyonlar
yapamamasına bağlamaktadır. Türkiye’den de yüzlerce firma büyük başarılar elde etmişken, en az
onun kadar firma da bu konudaki başarısızlıklarından dolayı piyasadan silinmek zorunda kalmıştır.
Yenilikçilik aktivitelerinde başarısızlık tek bir sebebe dayanmıyor. İşin temelinde yanlış anlamalar
olduğu gibi, yenilikçilik ortamının olmaması, şirketlerin farklı bünye yapılarına sahip olması, ancak tek
bir yenilik yapma yolunun izlenmesi gibi yanlışlıklar da olmaktadır. Kimilerinde şirketlerin farklı
sorunlarına farklı çözümler uygulanması gerekmesine rağmen her sorununa yenilikçiliği çare olarak
gösterilmesi gibi yanlışlıklar da mevcuttur.

YANLIŞLIKLAR KAVRAM KARGAŞASINDAN BAŞLIYOR
İnovasyon ve Ar-Ge bir biri ile çok yakın derecede ilintili kavramlar ve bir birinin yerine çok çok fazla
kullanılıyor. Bunun gibi benzer kavramlar olan yeni ürün geliştirme, teknoloji geliştirme, ürün geliştirme
ve üretim geliştirme kavramları da çok kullanılıyor. Her biri kendi aralarında çok yakın derecede ilgili
olmasına rağmen tamamen bir biri ile aynı olan kavramlar değildir.
İşin temelinde kavramların ne olduğu çok önemli değildir. Önemli olan uygulamalardır. Ancak karar
vericilerin ve uygulayıcıların ne yapmaları gerektiğini anlamaları ve gerçekte ne yaptıklarının farkında
olmaları için en azından genel olarak bu kavramları bilmekte fayda vardır. İnovasyon kavramı Türkçe’de
yenilik olarak da kullanılmaktadır ve kitabi olarak tanımı, Oslo Kılavuzuna göre inovasyon; Bir yenilik,
yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama
yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda
veya dış ilişkilerde gerçekleştirilmesidir. Ar-Ge kavramı ise Araştırma ve Geliştirme (Research and
Development, R&D) kavramlarından gelmekte olup Fraskati Kılavuzuna göre Ar-Ge; Araştırma ve
deneysel geliştirme (Ar-Ge), insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması
ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik temelde yürütülen
yaratıcı çalışmalardır. Pratikte inovasyon katma değer yaratan veya paraya dönüşen her türlü yenilik
olarak tarif edilirken, Ar-Ge ise daha çok sonucunun ille de paraya dönüşmesi beklenmeden bilimsel
ve/veya teknolojik aktiviteler olarak tanımlanmaktadır. Bir üniversitenin kanser ile ilgili yaptığı
araştırmalar, deneyler ve elde ettiği sonuçlar bilimsel yanı ağır basan bir Ar-Ge faaliyeti iken bir benzinli
motordan minimum yakıt ile maksimum verim almaya dönük bir çalışma ise teknolojik yanı ağır basan,
sonuçta rekabetçi bir ürün elde edip parasal fayda sağlamaya dönük bir Ar-Ge çalışmasıdır. Bazıları ArGe’yi para harcama merkezi, inovasyonu da para kazanma merkezi olarak tanımlasa da bu yanlıştır. Bu
tespit doğru olsa idi şirketlerin Ar-Ge yapması, para harcamak için uydurdukları bir faaliyet ! olarak
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algılanır ki öyle değildir. Şirketler Ar-Ge’yi para kazanmak için yaparlar. Bize göre Ar-Ge inovasyonun
bir parçasıdır ve teknik ağırlıklı çalışmaları içeren bir inovasyon aktivitesidir. Bilimsel araştırmalar hariç
inovasyonun da Ar-Ge’nin de amacı parasal getiridir. Bunlara benzer başka bir kavram olan “yeni ürün
geliştirme” ise daha çok pazarlama aktiviteleri içerisinde yer alan bir inovasyon aktivitesidir. Yeni ürün
geliştirmede Ar-Ge olabilir veya olmayabilir. Ancak içinde müşteriye dönük marka, tasarım, ürünün
sunumu vb özellikler daha çoktur. Ürün veya üretim geliştirme ise bir ürünün kalitesini arttırmak,
maliyetini düşürmek, seri üretim imkanları vb özelliklerini daha çok barındıran, ancak müşteriyi
doğrudan enterese etmeyen aktiviteleri içeren bir kavramdır. Buna göre Şekil-1’deki gibi inovasyon
büyük bir daire olarak alınırsa, Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) onun içindeki başka bir daire, Yeni ürün
Geliştirme ve ürün geliştirme de bir birleri ile ortak noktaları bulunan başka dairelerdir.

İnovasyon, Ar-Ge, Yeni Ürün Geliştirme ve Ürün Geliştirmeyi tek bir Türkçe kavram olan “yenilikçilik”
ile ifade etmek yanlış olmayacaktır. Ancak bu kavramların uygulandığı sektör, ürün veya bölge için
farklılık gösterebileceği unutulmamalıdır.

İNOVASYON VE AR-GE YAPMALI MI? YAPMAMALI MI? BUNUN ARASI YOK MU?
Amerikan GE firmasının yaptığı bir araştırmaya göre şirket yöneticilerin %93’ü “inovasyon önemlidir”
diyor. Ancak Bunların %81’i “inovasyon yapmıyor” sonucu çıkmıştır. Bu araştırmadan “ insanlar
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inovasyonun önemli olduğuna inanıyor, ama yapamıyor!” gibi sonuç çıkaranlar olsa da bize göre
insanlara inovasyonla ilgili bir soru sorulduğunda inovasyona tam olarak ikna olmuş derecesinde
inanmasa da “herkes inovasyonun yararlı olduğunu düşünüyor, öyle ise yararlıdır!” düşüncesi veya
moda olduğundan önemli olduğunu söylüyor, ancak iş icraata gelince bunu yapmıyor. Doğru cevap
budur. Çünkü insanlar bir şeye gerçekten ikna olursa onu yapar. Yapmıyorsa gerçekten inanmamıştır
demektir. Bu savımızı destekleyen diğer bir iddiamız ise “inovasyonun gerçekte çok önemli ve etkili
sonuçlar üreten bir kavram olmasına karşın insanların çoğunluğunun yapısına aykırı bir kavramdır”.
Yani çok az insan riski ve itirazları göze alıp alışmış olduğu düzeni değiştirmeye çalışır. Çünkü inovasyon
risk içerir. Bu riskler bir projenin başarısızlığı ve sonuçta zaman kaybetmek olabileceği gibi bir şirketin
iflas etmesi, bir insanın işini kaybetmesi, fakirlik ve hatta açlık gibi insanın bulunduğu düzenini
değiştirmeye engel felaketler de olabilir. Ancak başarılı olması halinde sıçrama etkisi gösterir ve elde
edilecek maksimum başarı sonuçlarını verebilir.
Şirketler ve kamu kurumları açısından düşünüldüğünde yenilikçilik elzemdir. Şirketler için rekabet
şartları gittikçe zorlaşmaktadır . Her geçen gün ürünler ve hizmetler bir birine benzediğinden dolayı en
genel anlamda “ en ucuza satan, en çok satış yapmaktadır”. En ucuza satmanın bir sonu olmadığından
dolayı şirketler gittikçe kârsızlaşmakta, ve daha sonra zarar edip iflas bayrağını dikmektedirler. Bundan
dolayı şirketler ürünlerinde veya hizmetlerinde
yenilik yapmalıdırlar ki rakiplerinin önüne geçip
arzu

ettikleri

kârlı

ve

yüksek

cirolara

Her firma bulunduğu rekabet ortamı ve kendi

ulaşabilsinler. İşte bu durumu gören ve

yapısına göre az veya çok yenilikçilik faaliyeti

yenilikçiliğe ikna olmuş şirketler “inovasyon ve

yapmalıdır. Bunu en azından ürün ve hizmetlerde

Ar-Ge” yapmalıdır. Ancak bunun dozu nasıl

farklılaşıp rakiplerine üstünlük sağlaması

olmalıdır. Ürünlerini ve hizmetlerini rekabet

gerektiğinden dolayı yapmalıdır. Ancak bunun

şartlarını da dikkate alarak gözden geçirip

dozajını ve stratejisini doğru belirlemelidir

tedrici olarak geliştirmek şeklinde mi? Yoksa
bulunduğu sektörden çıkıp yepyeni bir sektöre
geçerek mi? Yapmalıdır. Bu karar firmanın
bulunduğu

sektöre,

firmanın

rekabet

durumuna, firmanın karar vericilerinin vizyonuna, ülke şartlarına vb gibi durumlara bağlıdır.
Yenilikçiliğe karar vermiş bir şirkete burada önerilecek metot “inovasyon standart bir sistem değildir,
her firma kendi yapısına göre bir strateji belirleyip ilerlemelidir” . Standart inovasyon metotları
uygulanırsa başarısızlık olabilir. Bir kamu kurumunun yenilikçilik faaliyetine girmesi piyasada rekabet
etmekte olan bir şirkete göre daha az elzemdir. Bunun Türkiye için açacak olursak Makine Kimya
Endüstrisi için Ar-Ge ağırlıklı bir inovasyon stratejisi elzemdir. Ancak bir belediye için elzem değildir.
Çünkü bir belediyenin asıl görevi belediyecilik hizmetlerini halkın menfaatleri doğrultusunda kaliteli

Her Şey Rekabet İçin

Kordinat İnovasyon ve Fikri Mülkiyet Yönetimi

www.kordinat.com.tr

8

İNOVASYON VE AR-GE NEDEN BAŞARISIZ OLUYOR!
yapmaktır. Bir belediye bunu yapmamış, ancak inovasyon moda olduğundan onu yapmaya
soyunmuşsa bu yanlıştır. Elbette ki belediye gibi kamu kurumlarının en doğru yapacağı şey temel
görevlerini en kaliteli ve ucuz olarak vatandaşa sunmak, inovasyonu ise kronik problemleri çözmek için
kullanmak olacaktır.
İnsanlar için yenilikçilik faaliyetlerinin dozuna gelince şunu belirtmek mümkündür. Yenilikçi olmak
doğuştan ve çevrenin etkisi ile olabileceği gibi eğitimle de mümkündür. Yenilikçilik insanlar için de
gerekli ve elzemdir. Ancak insanlar gerek iş hayatlarında, gerekse diğer özel yaşam faaliyetlerinde
“yenilikçiliği yaşam için bir rekabet stratejisi” olarak kullanmalıdırlar. Örneğin bir öğrenci için “sadece
kendisine verilen bilgiyi alıp bu bilgiler sınavda sorulunca en iyi derece almanın” bir başarı olmadığını,
bunun yerine farklı durumlar karşısında farklı düşünüp çözüm üretebilmenin daha önemli olduğunu
bilmelidirler. Diğer yandan bir çok buluşçunun yaptığı hata olan “tüm enerjiyi ve kaynakları buluş için
sarf etmek, buluş uğruna sefalet çekmek” yoluna gitmemelidirler. Bize göre en doğru yol bir işi iyi
yapmak, ve sonrasında onu geliştirmektir.

İNOVASYONDA %100 BAŞARILI OLMANIN BİR YOLU VAR MI?
Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatının (WIPO) yaptığı bir araştırmaya göre Güney Kore’nin her 1 milyon $
Ar-Ge yatırımı sonucunda el ettiği patent sayısı 3,8 adet. Türkiye için bu oran her 1 milyon $ Ar-Ge
yatırımı sonucunda el ettiği patent sayısı 0,8 adet. Bu, şunu gösteriyor; Türkiye, bir patent almak için
Güney Kore’ye göre 4 kat fazla para harcıyor! Patent almak yenilikçilik faaliyetlerinin önemli bir
göstergesi ise Türkiye yenilikçilik faaliyetleri konusunda oldukça başarısız olduğu sonucu çıkarılabilir.
Bu, baştaki savımızı da destekliyor. Yani yenilikçilik önemli ve yapılmalı. Dünya bunun başarı hikayeleri
ile çalkalanıyor. Ama Türkiye bu konuda arzu edilen başarı oranını yakalamış değil.
Yenilikçilik faaliyetlerinde başarılı olmanın yolları ile ilgili bir çok tez savunulabilir. Ancak bize göre en
doğru yol ülkenin ekonomik ve yenilikçilik atmosferine kavuşturulmasından başlamak gerekir.
İnovasyon stratejisi, ancak İnovasyon ikliminden sonra ortaya konmalıdır. Bunun Türkiye şartlarına
göre belirtmek istersek Türk halkı ve dolayısı ile Türkiye’deki işletmeler pratik düşünceye daha
yakındırlar. Örneğin Çinliler ve İngilizler gibi stratejik düşünce yapısı çok azdır. Japonlar ve Almanlar
gibi sistematik olarak disiplinli bir çalışma performansı göstermede ise Türkler çok başarılı değillerdir.
Bu gibi özellikleri sektörün ve piyasanın özelliklerini de dikkate alarak firmanın (veya insanların)
kendisine uygun bir inovasyon stratejisi belirlemesini gerektirir. Örneğin Arçelik’in bir buluş yapma
yöntemi olan TRİZ yöntemini yenilikçilik stratejisi olarak belirleyip, bununla birlikte bir patent stratejisi
belirlemesi doğrudur. Bu nedenle olsa gerek ki Arçelik patentte Türkiye şampiyonudur. Diğer bir örnek
ise Türkiye’deki gıda firmalarıdır. Türkiye’deki süt, çikolata ve hazır yiyecek konusundaki gıda firmaları
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global ölçekteki rakiplerine göre olması gereken seviyenin altında bir performans göstermektedirler.
Bize göre gıda firmalarının yeni ürün geliştirme ağırlıklı bir yenilik stratejisi belirlemeleri gerekir.
Genel anlamda İnovasyon’da %100 başarılı olmanın yolu vardır. Doğru strateji belirlemek bu işin
mihenk taşıdır. Belirlenen bu stratejiye göre uygun dozda inovasyon aktivitelerini yapmalı ve sabırlı bir
şekilde projeleri yürütmelidir. Bir firma belirlediği yenilik stratejisine göre bünyesindeki mühendislere
TRİZ eğitimi alıp uygularken, başka bir firmanın Design Thinking metodolojisini uygulaması veya yeni
ürün geliştirme programları uygulaması, hatta kendi bünyesinde değil de dışarıdan bu hizmeti alması
bile mümkündür. İnovasyon eğitimlerinde görülen bir yanlışlık ise “çılgın fikirlerin İnovasyon
olduğudur”. Evet, inovasyonda çılgın fikir vardır, ama bir şirketteki mühendisi, pazarlama veya satış
uzmanını İnovasyon eğitimine sokup çılgın fikirlerle karşımıza geçmesine imkan verirsek, hemen
ardından inovasyondan beklenen umutların çöpe gitmesine neden oluruz. Doğru tespit, doğru strateji,
doğru metotlar, doğru kaynak aktarımı gibi ustalık gerektiren konuları doğru insanlarla yapması
durumunda hedeflenen başarının gerçekleşmesi kuvvetle muhtemeldir.

İNOVASYON VE AR-GE ‘Yİ YAPMIŞ GİBİ YAPMAK!
İnovasyon ve Ar-Ge kavramları bir moda olduğundan sadece söylemle değil de eylemle de bunu
ispatlamak gerekir. Bu nedenle bir çok firma inovasyon ve Ar-Ge yapıyor!. Ancak işin temeline
inildiğinde çok azı bu işi gerçek anlamı ile yapıyor. Bir çok firmanın İnovasyon veya Ar-Ge ile ilgili
eğitimler aldığını, bir çok İnovasyon toplantıları yaptığını söylemek mümkün. Basın haberlerinde ve
sosyal medyada bir çok İnovasyon faaliyeti ile ilgili haberler var. Ama işin özüne inildiğinde bir çoğunun
“İnovasyon oyununu oynadığı” veya “inovasyon ve Ar-Ge’yi yapmış gibi yaptığını” söylemek mümkün.
Bunun ispati, piyasaya çıkan yenilikçi ürünlerin sayısının az olması veya patent sayılarında Türkiye’nin
İran’ın gerisinde kalması! Bunu uzun yıllar Türkiye sanayisini bilen ve dünyayı da paralel bir gözle
izleyen insanlar olarak iddia edebiliriz.
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İsteyen inovasyonu gerçekte olması gerektiği gibi yapar, isteyen de yapmış gibi yapar. Elbette ki bunu
eleştirmek bize düşmez. Ancak harcanan para, insan gücü ve zaman göz önüne alındığında kendimizi
kandırmaktan vazgeçip ülkemiz değerlerinin heba olmasına göz yummamamız gereklidir. Bunu en
azından ülkemiz için yapmalıyız.
İnovasyon ve Ar-Ge’yi yapmış gibi yapmak nasıl olur? Teşvikler konusunun Türkiye’de fazla abartıldığı
ve insanların yanlış yönlendirildiğini bir örnek olarak belirtmek gerekir. Özellikle İnovasyon ve Ar-Ge
konusundaki teşvikler dünyada gittikçe yaygınlaşmaktadır. Çünkü İnovasyon ve Ar-Ge yapan firmalar
daha fazla katma değer üretip ülkeye daha fazla katkı sağlamaktadır. Ancak İnovasyon ve Ar-Ge risk
içeren ve sabır isteyen bir konu olduğundan normal çalışma rutinleri içinde firmaların buna kaynak
ayırması çok zor olmaktadır. Devletler de kendi ülkelerindeki şirketlerin buna odaklanması için onları
parasal olarak desteklemektedir. Buraya kadar her şey normal. Türkiye açısından bakacak olursa
anormallik bundan sonra başlıyor. Herhangi bir iş ile ilgili zirve veya kongrede iş adamları devlete
“teşvikleri arttırın” diyor, devlet görevlileri de “ biz şu kadar teşvik veriyoruz” diye övünüyor. Ancak,
teşvik sistemlerine bakıldığında inovasyon veya Ar-Ge ile ilgili bir teşvik alması için bir işletmenin en az
bir personel ayırması veya bir danışmanla çalışması pratikte elzem oluyor. Elbette ki proje yönetimi için
uzman bilgi şart. Ancak teşvik verelim derken, hem teşvik veren için, hem teşvik alan için bir sürü ek
bürokrasi ve maliyet ortaya çıkıyor. Bundan
daha da vahimi işletmelerin çoğu bu teşvikleri

Özellikle İnovasyon ve Ar-Ge teşvikleri dünyada
gittikçe yaygınlaşmaktadır. Çünkü İnovasyon ve ArGe yapan firmalar daha fazla katma değer üretip
ülkeye daha fazla katkı sağlamaktadır. Ancak
İnovasyon ve Ar-Ge risk içeren ve sabır isteyen bir
konu olduğundan normal çalışma rutinleri içinde
firmaların buna kaynak ayırması çok zor olmaktadır.
Devletler de kendi ülkelerindeki şirketlerin buna
odaklanması için onları parasal olarak
desteklemektedir.

gerçekte

bir

yenilikçi

proje

üretmek

istediklerinden değil, vergi yüklerini biraz
olsun

azalmak

istemelerinden

dolayı

kullanmak istiyor. Bizler bu sonucu izlenim ve
tecrübelerimizle söylüyoruz. Ancak verilen
teşvikler, ve bu teşvikler sonucu elde edilen
patentler, elde edilen katma değer veya
rekabet avantajı gibi istatistikler teşvikleri
verenlerce yapılırsa buna benzer sonuçlar
çıkacaktır.

Oysa

olması

gereken

şey

işletmelerin rekabet şartlarını gözetip buna
göre

bir

yenilikçi

rekabet

stratejisi

geliştirmeleri ve proje üretmeleridir. Proje üretme esnasında ise yenilikçilik teşviklerinin devreye
mümkün oldukça az bürokrasi ile girmesi ile firmaların projeyi gerçekleştirmeleri daha kolay olacaktır.
Firmaların vergi yüklerini azaltmak tüm firmaları rahatlatacağı gibi yenilikçilik ile ilgili teşviklere
gerçekten yenilikçilik stratejilerine inanmış firmaların yönelmesine sebebiyet verecek ve başarılı
sonuçlar elde edilecektir. İnovasyonda odaklanılması gereken şey teşvik değil, rekabet üstünlüğü elde
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etmek olmalıdır. Zaten firmalara verilecek teşviklerin yine firmalardan vergi yolu ile elde edilmiş
paralar olduğu unutulmamalıdır.
Aşağıda verilecek örnekler Firmaların inovasyon ve Ar-Ge’yi yapmış gibi yapmalarına işaret olabilir;
 Bir oda ve bir mühendis ayırmak, oda girişine bir Ar-Ge tabelası koymak. Ancak görevlendirilen
mühendise üretim ve kalite problemlerini yığmak, veya KOSGEB-TUBITAK dosyalarını takip
ettirmek.
 Üretime bir mühendis ihtiyacı olması, ancak Bunu TUBITAK projelerinde gösterip maliyetleri
“bedavaya getirmek”.
 Personeli inovasyon eğitimine göndermek, ama uygulanabilirlik konusunda ısrarcı olmamak.
 Proje geliştirip patent almak, ancak patentin rekabette nasıl kullanılacağını sorgulamamak.
 KOSGEB veya TUBITAK’tan Ar-Ge teşviği almak, bu teşvik ile çizim programlarını ve
bilgisayarları ucuza almak.
 Ar-Ge projeleri konusunda gerçekten rakip ürünleri alt edecek seçim yapmak yerine duygusal
kararlar verip proje seçip , başarısını ölçme konusunda adım atmamak.
 Ar-Ge yapmak için mutlaka çok para harcama gerektiğine inanmak. Bu paraların da devlet
tarafından karşılanmasını sağlamak için bir yol bulmak!
 Firmaya uygun yenilikçilik stratejileri konusunda uzmanlardan görüş almak yerine tek taraflı
şahsi kararlar almak.
Şunu belirtmek isteriz ki yukarıda bahsedilen eleştiriler Türk işletmelerinde az veya çok görülen
durumlardır. Bunlar en başta işletmelere ve orada çalışan insanlara zarar verdiğinden dolayı sadece bir
eleştiri olarak değil “acaba biz bu işi layıkıyla yapıyor muyuz?” diye gözden geçirilecek check-list olarak
algılanması yararlı olacaktır.

EN ÇOK YAPILAN HATALAR!
Yenilikçilik kavramı son yılların moda terimi olduğundan dolayı bir sürü yanlışlıklarda görülmektedir.
Bu yanlışlıkları iyi anlamak işin içinde olan insanların daha doğru adım atmasına ve hedeflerini
ulaşmasına yardımcı olacaktır. Yenilikçilik konusunda yapılan hataları piyasanın (yani firmaların ve
kişilerin) yaptığı hatalar, kamunun (yani devletin) yaptığı hatalar olarak iki gruba ayırmak mümkün
olabilir.
Piyasanın Yenilikçilik konusunda yaptığı hatalar! Ve buna karşı tezimiz;
 Firmalar işini iyi yapmadan inovasyona özeniyorlar. Firmalar öncelikle işini en iyi şekilde
yapmalıdır. Bir firmanın ürün ve hizmetlerinde kalite ve üretim sorunları varsa firmanın
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inovasyon ve Ar-Ge yapması en azından ikinci derecede tali bir konudur. Firmanın her sene
yenilikçi ürünler çıkarması, ama bu ürünlerin çabuk arızalanan, müşteri şikayetlerine sebep
olan ürünler olması gibi bir durum, inovasyondan beklenen faydanın sağlanamaması anlamına
gelir.
 Yenilikçilik (inovasyon, Ar-Ge, Yeni Ürün Geliştirme vs) iyidir, yararlıdır, ama her derde deva
değildir. Bunun için İnovasyon metodolojisi ve stratejisinin doğru belirlenmesi gerekir. Her
firmanın, her sektörün veya bölgenin farklı yenilikçilik yaklaşımları olabilir. Amerika’dan alınmış
bir inovasyon metodolojisinin herhangi bir Türk şirketinde sorgulanmadan uygulanmaya
çalışması başarısızlık doğurabilir. Yenilikçilik kavramını iyi anlamalı, firmaya göre ne yapılması
gerektiğini uzmanlarına danışarak sorgulamalıdır.
 İnovasyon için tek bir yol yoktur. Bazı firmalarda yenilikçilik faaliyetleri tedricidir, bazı
firmalarda radikaldir. Steve Jobs’un Apple’na özenip çok büyük beklentiler içine girilmeyeceği
gibi, hiç beklenti olmadan da “insanlar inovasyon yapıyor desinler” diye de işe girişilmemelidir.
Bir kısım firma ürünlerinde geliştirme yaparak İnovasyon yapabilir. Bir kısım firma da kendi
sektörünün düşük kâr içerdiğini düşünerek yepyeni bir alana giriş için devrimsel inovasyona
girişebilir.
 İnovasyon konusunda teşvik almak işin başlangıç noktası değildir. KOSGEB, TUBITAK vb devlet
teşvikleri önemli ve iyi olabilir. Ancak yenilikçilik ile ilgili destekleri “sırf destek almak için proje
üretmek “ şeklinde değil, “rekabet için gerekli olan atılımları yapmak için elzem olan projelere
teşvik aramak” şeklindeki bir mantıkla almalıdır.
 Vergi yükü, personel çalıştırma yükü, CE, Kalite, İş güvenliği vb yükleri biraz olsun teşviklerle
karşılamak düşüncesi yanlış bir stratejidir. Başta vergi ve enerji vb gibi azaltılabilecek
maliyetleri sivil toplum örgütlerinde kongrelerde bahsedip devlete baskı yapılmalıdır.
Teşviklerin de firmaların vergilerinden oluşan bir maliyet olduğu unutulmamalıdır.

Kamu açısından bakılacak olursa;
 Firmaların veya insanların yenilikçi olması için onları teşvik aldatmacasına boğmak yanlıştır.
Devlet memurlarının toplantılarda veya basın bültenlerinde “şu kadar teşvik verdik, şöyle
teşviklerimiz var” gibi demeçleri her ne kadar iyi niyetle yapılmış olsa da yanlıştır. Teşvik
dediğimiz şey zaten milletten alınan vergilerin ortak menfaat olan bir konuda bir kesimi
desteklemekten başka bir şey değildir. Dolayısı devlet memurlarının her İnovasyon
toplantısında halkın vergisini teşvik olarak nasıl dağıttıklarını bahsetmelerinden ziyade, devlet
olarak yenilikçilik iklimini nasıl yarattıklarını açıklamalıdırlar. İlk yapılması gereken şey
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yenilikçilik ortamı oluşturmaktır. İkinci yapılması gereken şey devletin kontrol edebildiği ve
değiştirebileceği vergi, enerji vb maliyetleri düşürmektir.
 Yenilikçilik için temel şartın teşvik olduğuna inanıp bir sürü teşvik mekanizmaları ve teşvik
bürokrasisi oluşturmak, bunun için binlerce personel çalıştırmak ve bunların verimliliğini
ölçmek ayrı bir maliyettir. Bu maliyetlerin de vatandaş vergisinden çıkarıldığı unutulmamalıdır.
Teşvik mekanizmaları azaltılmalı ve sadeleştirilmelidir. Verimliliği ise ölçülmelidir. Örneğin; 10
yılda 10 dünya markası ile yola çıkan TURQUALITY örneğindeki teşvik mekanizmaları verimliliği
gözden geçirilmelidir. TURQUALITY iyi niyetli doğru bir proje olmasına karşın amacından
sapmıştır.
 Yenilikçilik ortamı oluşturmak için bir sürü teknopark açmak yanlış bir yoldur. Teknoparklara
giren firmaların bir çoğu vergi avantajından dolayı girmektedir. Firmaları bu konuda suçlamak
da yanlıştır. Çünkü firmalar, elde ettikleri kârdan çok vergi verir hale gelmişlerdir. Türkiye’deki
teknoparklardan ne kadar patent çıktığı veya ne kadar başarılı ürün ve cirolar üretildiği
incelenerek bu savımız ispatlanabilecektir. Bir çok teknopark yurt dışı örnekleri taklit edilerek
kurulmuştur. Benzer şekilde silikon vadisi gibi kümelenme taklitleri de yakın zamanda türemesi
muhtemeldir. Bu gibi yapılanmaların kararları genellikle inovasyon düşüncesinden yoksun
taklitçi zihniyetlerin kararlarıdır. Buna karşın örneğin; Türkiye’deki faizleri düşürmek için
Türkiye’yi finansal serbest bölge ilan etmek, veya Ar-Ge şirketlerinden sıfır vergi almak, veya
eğitim hizmetlerinden sıfır vergi almak bir inovasyondur. Bu tip kararlar Türkiye’ye yatırım
olarak çekici hale getirecektir. Devletin bir sürü kanun, yönetmelik ve bürokrasi ile teknopark,
silikon vadileri, teknoloji bölgeleri vb açması yerine vergileri düşürüp, inovasyon atmosferini
oluşturacak ortamlar yaratması daha iyi bir yoldur.

NERDEN BAŞLAMALI, NASIL SÜRDÜRMELİ?
Bu makaleye “inovasyon ve Ar-Ge Neden Başarısız Oluyor” başlığının konmasının en temel sebebi
yenilikçiliğin başarısızlık içeren bir risk içermesidir. Yenilikçilikte başarı garanti değildir. Ancak bu riski
düşürmenin yolları vardır. Doğru bir İnovasyon ortamında, firmaya uygun bir İnovasyon stratejisi
belirlemek ve ilerlemekle. Örneğin, doğrudan patentli teknoloji veya ürün üretecek bir firmanın TRİZ
yöntemini disiplinli bir şekilde uygulaması gerekir. Diğer yandan yenilikçilik uygulandığında elde edilen
başarı tüm zahmetlere değmektedir. Tıpkı Steve Jobs’un Pixar’ı 10 milyon dolar yatırıp “oyuncak
hikayesi” filmini yaptıktan sonra 4 milyar dolara satması gibi. Veya bir zamanlar uzak diyarlarda
ticarette altın kullanılması yerine bir para karşılığı olan çek kullanımını devreye sokan Müslüman
tüccarlar gibi. Veya bu gün para yerine geçen kredi kartlarının kullanımını sağlayan Visa gibi. Tüm
bunlar çığır açan yenilikler. Ancak bir yeniliğin ille de çığır açması beklenmiyor. Yırtılmaya dayanıklı bir
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denim kumaş üretimi, yemeksepeti gibi hızlı yemek siparişi, kolay taşınabilir ve kurulabilir ikea mobilya
ürünleri gibi çığır açmayan ancak kendi sektörün farklılık yaratıp rekabet stratejisi elde eden yenilikler
de olabilir. Küçük büyük bu yenilikler para kazandırabilir veya doğrudan parasal olmasa da katma
değere dönüşebilir. Buna karşın zeplinlerin havacılık sistemi gibi yenilikler, vhs video kasetleri gibi
başarısız olan yenilikler de vardır. Ancak genel baktığımızda yenilikçilik bir başarı aracıdır. Firmalar
bunu bir rekabet stratejisi olarak kullanırlarsa arzu ettikleri başarılara ulaşabilirler.

Yenilikçiliği bir rekabet stratejisi olarak uygulamak isteyen firmalara yol haritası olarak şunu
önerebiliriz;
1) Analiz Edin? Gerçekte firmanıza o anda lazım olan inovasyon mu? Yoksa başka bir şey mi?
Firmalar inovasyonun bir moda olmasından her derde deva olacağını düşünebilirler. Siparişe
göre üretim yapan ve ölçek ekonomisi ile çalışan bir firma için stokları yönetmek önemli bir
sorun olabilir. Bu firmanın inovasyondan önce yalın üretime ihtiyacı vardır. Ancak Satış oranları
düşen bir otomobil firmasının yalın üretimden önce inovasyona ihtiyacı olabilir. Bir mobilya
firması tasarıma ve işleve önem tedrici inovasyonlar yapabilir. Ama bir boru üreten firmanın
Ar-Ge yapıp teknolojik inovasyona odaklanması gerekir. Bir oto servis firmasının ise önce
müşteri memnuniyetini arttıracak kalite ve maliyet düşürme operasyonlarına odaklanmalı,
aynı zamanda veya bu problemlerini çözdükten sonra “daha fazla nasıl katma değer
sağlayabilirim?” düşüncesi ile inovasyona odaklanmalıdır.
2) Eğer inovasyonun firmanız için yararlı olduğuna inanıyorsanız ne tip bir yenilikçilik stratejisi
uygulayacağınızı araştırın?
İnovasyonun firmanız için yararlı olacağını düşünüyorsanız ne tip bir inovasyon
uygulayacağınızı araştırın. Bir kısım firmada Ar-Ge ağırlıklı bir inovasyon elzem olabilir, ancak
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bazılarında yeni ürün geliştirme ağırlıklı olabilir. Diğer bir kısmında rakipler güçlü patentlere
sahip olabilir ve bunlara karşı etkili patent stratejisi uygulanmalıdır. İşe başlamadan önce
bunları araştırın ve bir fikir elde edin.
3) Yenilikçilik için birkaç uzmana danışın
Firmanız için uygun olan yenilikçilik stratejisi için konu hakkında bilgisi olan uzman veya
danışmanlardan görüş alın. Türkiye’de eksik olan bir konu “danışma ihtiyacı duyulmamasıdır”.
Oysa bir insanın her şeyi bilmesi mümkün değildir ve bir konuda stratejik karar verecek
seviyede bilgi sahibi olması için bir danışmana sorması en akıllıcı yoldur. Buna harcanacak para
kesinlikle ona harcanacak zaman ve emekten daha ucuza gidecektir. Bu tip konularda sadece
bir uzmandan değil, farklı birkaç uzmandan da görüş alınması gereklidir. Tıpkı bir hastalıkta
ameliyat öncesi farklı tıp doktorlarından görüş alınması gibi.
4) Yenilikçilik için bir yerden başlayın
Yenilikçi olmak için bir yerden başlamanız yeterlidir. Firma içinde ille de bir bölüm olması,
birkaç mühendis veya yenilikçi personel çalıştırmanız, Ar-Ge teşviki almanız gerekmez. Bir
yerden başlamak için örneğin bir teknik problemi “Biz bu problemi farklı olarak nasıl çözeriz”
sorusunu sorun ve Siz dahil ekibiniz buna cevap arasın. Her türlü cevabı değerlendirin. Bu ilk
inovasyon faaliyetidir. Sonra yapacağınız şey bunu sistematik ve kurallarına uygun olarak
yapmak olacaktır. İnovasyonu rastgele “ilhama dayalı” olarak yapmak inovasyon yapmak
değildir. Amacımız işin sonunda katma değerli ve kârlı sonuçlar elde etmek ise bunun yolunu
öğrenmeliyiz.
5) Hedefler koyun ve uygulayın, sonra da ölçün
Yenilikçilik için hedefler koyun. Şu kadar süre eğitim, şu kadar süre fikir, şu kadar proje değil.
Rakiplerimin ürünleri ile rekabet edecek ürün, hizmet. Patentli ürün. İnovasyon hedeflediğiniz
ürün ve hizmette ciro ve kâr artışı daha işe yarar ve etkili olabilecek hedefler koyun ve ölçün.
Örneğin; yıl içinde 5 patentli ürün veya üretim yöntemi elde etmeye başladınız, ama bu
patentleri rekabette etkili kullanamıyorsanız bunu da değerlendirin ve çözme yollarını arayın.
Bilmiyorsanız danışın.
6) Yapılan çalışmaları belli aralıklarla kontrol edin. Kültürünüzü yayın
Eskiden Ar-Ge sonuçlarını görmek için 3-4 yıl gibi uzun zamanlar gerekirdir. Şimdi kimsenin
böyle zamanı yok. Bazı çalışmalarınız için 6 ay, bazıları için 1 yıl, bazıları için 1,5 yıl zaman
aralıkları ile çalışmalarınızı kontrol edin. Eğer iyi gidiyorsa yaptığınız işleri firmanızda
yaygınlaştırın ve bir kültür haline getirin. Eğer iyi gitmeyen bir şeyler varsa farklı görüşlerden
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yararlanarak revize edin ve iyi olmayı hedefleyin. Sonra bu iyi çalışmaları iş yerinizin bir kültürü
haline getirin. Sadece Siz ve ekibiniz değil, tüm paydaşlarınız yenilikçi olsun. Bu onlar için de
Sizin için de yararlı olacaktır.
7) Devamlı yenilenin
Yenilikçilik yeni birkaç fikir geliştirmek, yeni projeler yapmak, patent almak, Ar-Ge teşviği
almaktan ibaret değildir. Yenilikçiliğin temel amacı insan hayatına değer katmak, firmalar için
ise rekabet edip arzu edilen kâr ve ciro oranlarına ulaşmaktadır. Dolayısı ile yenilikçilik devamlı
yenilenme gerektirir. Önceleri bazı işler taklit ile olabilir. Örneğin proje üretme tekniği, ürün
taklidi yapıp geliştirme, strateji taklidi, süreç taklidi vs. Ancak hedef kendine özgü yepyeni yollar
bulmak ve takip edilen olmaktır. Bunun için yenilenme şarttır.
Yenilikçiliğin başarı için elzem olduğu, ancak tek şey olmadığı bilinmelidir. Yenilikçilik risk içerir, ancak
riskler uygun metodolojiler ile hesaplanarak görülebilir ve karar vermek kolaylaşır. Gerek iş hayatında,
gerekse özel hayatta risk her zaman mevcuttur. Ancak göze alamadığımız riskler oranlarını veya
etkilerini ölçemediğimiz risklerdir. İnovasyondaki riskler ise uygun metodolojiler ve bilgi ile ölçülebilir
hale getirilmiştir. Bunun için yapılması gereken şey yenilikçiliğin rast gele değil, en uygun metot ve
dozajlarla uygulanmasıdır. Böyle olursa Türk şirketleri ve insanları dünya ölçeğindeki rakipleri ile daha
kolay rekabet edebilirler.
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KORDİNAT NE YAPAR?
Kordinat, başta marka, patent ve tasarım olmak üzere tüm fikrî mülkiyet haklarının korunması
konusunda vekillik hizmeti yapmaktadır.
Kordinat, firmaların fikri sermayelerini arttırmak ve rekabet güçlerini arttırmak için İnovasyon, ArGe ve Yeni Ürün Geliştirme konularında katma değerli hizmetler sunar. Bu faaliyetler sonucu elde
edilen değerleri fikrî mülkiyet hakları ile garanti altına alır.

KORDINAT’IN DİĞER ÖZEL HİZMETLERİ
Ar-Ge Bölümlerinde Patent Stratejileri,
Patent Engeli Aşma ve Patent Kırma,
Entegre Fikrî Mülkiyet Yönetimi
Tüm Dünyada Etkili Marka, Patent ve Tasarım Koruması
Yazar Hakkında
Hasan DEMİRKIRAN Makine mühendisi olup 1997 yılından beri Türk Patent ve Marka Vekili, 2000
yılından beri Avrupa Patent Vekilidir. 2008 yılından beri İnovasyon danışmanlığı da yapmaktadır.
Halen Kordinat İnovasyon ve Fikrî Mülkiyet’in yönetici ortaklığının yanında, inovasyon danışmanlığı
ve Patent Vekilliği görevini de yürütmektedir.
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