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İnovasyon Takımı ve Kültürü 
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İnovasyonun, şirketlerin organik  büyümesindeki en önemli motorlarından biri olduğuna önceki yazılarımda 

değinmiştim. Birçok firmanın Ar-Ge biriminin başarı baskısı altında olması ve hem sayı hem de nitelik olarak 

geliştirilen ürünlerin eleştirilmesi global firmalarda sıklıkla gözlemlediğim bir durum. Daha yalın ve müşteri 

odaklı Ar-Ge herkesin takip etmek istediği süreçlerdir. Daha yaratıcı, daha hızlı ve pazarda ticari başarı 

yaratacak ürünler geliştirmek büyük ihtimalle Ar-Ge ekibinin en çok duyduğu eleştiriler arasındadır. Peki 

inovasyon gücümüzü, kaliteden taviz vermeden artırmak için şirket kültürümüze bakmamız gerekmez mi? 

Şirketin yeni ürün geliştirmeden sorumlu takımları, üst yönetimin gösterdiği stratejiyi takip ederken bu 

kültürden ne kadar olumlu ya da olumsuz etkilenmektedir? Daha da önemlisi organizasyonumuzun inovasyon 

kapasitesini ideal bir seviyeye getirmek için takım ve kültür ile alakalı neleri mercek altına almamız gerekiyor? 

Birlikte inceleyelim. 

Mercek Altına Alınması Gereken Konular 

İnovasyon Stratejisi 

Ar-Ge takımının verimli çalışması için gitmesi gereken yön ile varması gereken hedeflerin net olarak 

belirlenmesi gerekir. Şirket ve özellikle Ar-Ge`deki üst yönetimin en önemli görevlerinden biri bunu belirlemek, 

doğru bir şekilde organizasyona iletmek ve içselleştirildiğinden emin olmaktır. Bunlara örnek olarak şirketin 

hangi alanlarda ürün çıkarması, ne miktarda ürün geliştirilmesi gerektiği ya da yeni fikirlerin hangi kriterlere 

göre nasıl şeffaf bir şekilde değerlendirileceği verilebilir. 

İnovasyon Organizasyonu 

Kimya sektöründen üst düzey Ar-Ge yöneticileriyle yaptığım bir çalışmada yöneticilerin en çok yakındığı, 

organizasyonel anlamda en büyük engel olarak gördüğü konulardan biri şirketlerinde tepe konumda olan 

liderlerin yeni fikirler konusunda yeteri kadar kararlı davranmamaları idi. Burada tavuk-yumurta ikilemi 

mevcut, keza kısa vadede ticari başarı şansı net olmayan fikirler için hiçbir yönetici elini taşın altına koymak 

istemiyor. Bu da firmaların yıkıcı yenilikler yapmasını engelliyor (bununla ilgili ayrıntılı inceleme ve vakalar için 

Clayton Christensen’ın “Yenilikçinin İkilemi” kitabını öneriyorum). Ayrıca kurumsal yapılarda proje sponsoru 

belirsiz ise projenin uzun vadeli olacağına takımı inandırmak, bir başka deyişle o projeden başarı beklemek 

oldukça zor. 

Özellikle karmaşık yapıdaki büyük, kurumsal şirketlerde organizasyonel birimlerin silo bazlı düşünmeleri de 

bilinen problemlerden biri. 

İnovasyon Süreçleri 

Teşvik sistemi ve geribildirim kültürünü inovasyon süreçlerinin önündeki en önemli engeller olarak 

gösterebiliriz. Önceki yazımda yeni fikirlerin geliştirilmesi için farklı kaynaklardan yararlanmak gerektiğinin 

altını çizmiştim. Bunu şirket içine yansıttığımızda yeni fikirlerle Ar-Ge harici bir birimden gelen çalışanın, 

harcadığı zamanın karşılığında ne elde edeceğini bilmesi gerekli. Tahminim artık her sunumun bir yerinde 

görmeye aşina olduğumuz ‘Kalıpların dışında düşün’ sloganını hayata geçirmemiz için, çalışanlarımıza bunu 

yaptıklarında nasıl bir teşvikle karşılacaklarını anlatmamız gerek. Aksi takdirde ortaya çıkan fikirler 

sıradanlaşırsa fikir üretimini tabana yaymamız imkânsızlaşır.  

Paylaşımdan sonra paylaşılan konunun takip edilmesi ve bu konu hakkında fikir sahibine gerekli geri 

dönüşümün yapılması önemli bir konudur.Bunun iletişiminde net olmayan yöneticiler fikir sahibinin 

motivasyonunu düşürecektir. 



 

Bilişim Sistemleri 

Gelecekte B2B’deki inovasyon gelişiminde bilişim sistemlerinin çok önemli bir rol oynayacağı aşikar. Hem şirket 

içi (Ar-Ge, Satış & Pazarlama ve diğer birimler) hem de şirket dışı (müşteriler, son kullanıcılar, hammadde 

tedarikçileri, makine üreticileri, üniversiteler, danışmanlar) kaynaklardan oluşan bir inovasyon ekosistemi 

ancak kolay kullanılan, şeffaf ve güvenli bir sistemle desteklenirse başarılı olacaktır. Bu konuda yeterli çalışma 

yapmayan firmaların gelecekte rekabetin dışında kalacağını tahmin ediyorum. 

Çözüm Önerileri 

Şirketinizin içinde start-up kültürü yaratmak için bağımsız bir organizasyonel birim kurun. Bu birimin 

sorumluluğunu yönetim kurulu seviyesinde bir yöneticiye vererek onların uzun vadeli inovasyonlar 

yaratmasına olanak sağlayın. Bu size aynı zamanda stratejik opsiyon ve esneklik sunacaktır. Birçok firmanın bu 

fikri satın almalarla daha hızlı hayata geçirdiği gözlemlenmiştir. 

Şirket içinde çalışanlarınızın daha çok fikir üretmesini destekleyin. Vaka için Merck’in ne yaptığına bakabilirsiniz. 

Şirket dışında yeni fikirleri desteklemek için etkinlikler düzenleyin. Bu etkinliklerde danışmanların 

moderasyonunda, tasarım odaklı ürün ve servisler geliştirin. 

Müşterilerle ortak ürün gelişimini Ar-Ge sürecinizin bir parçası yapın. Müşterileriniz sürecin en başından 

itibaren paydaş olsunlar. 

Bilişim sistemleri ile oluşacak yeni platformlar ve veri analizi araçları doğru kullanılırsa inovasyon kültürünüze 

olumlu etki yapacaktır. Yaratılacak şeffaflık, inovasyona katkı vermek isteyen çalışanları teşvik için bir araç 

olacaktır. Örnek olarak oldukça konservatif olarak görülen kimya şirketlerinin veri toplaması, paylaşması ve 

bunlardan aksiyon getirecek çıkarımlar konusunda çok ciddi yatırımlar yapması verilebilir. 
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