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!novasyon Ne De"#ld#r?

!novasyon çok caz"p b"r konu. B"lg" ça#ının ve sürdürüleb"l"r yen" nes"l mar-
kaların en öneml" rekabet faktörü olmasından dolayı caz"bes" artarak devam 
edecek. Fakat popülerle$en her $ey dejenere olmaya açıktır. !novasyon belk" 
de yetk"l" yetk"s"z her a#ızda, "lg"l" "lg"s"z her yerde çokça konu$uldu#u "ç"n "ç" 
bo$altılan b"r kavrama dönü$tü maalesef. !novasyon ve d"#er yakın kavramlar 
arasında c"dd" b"r kafa ve anlam karı$ıklı#ı ya$andı#ını görüyoruz. O yüzden el"-
n"zde tutmu$ oldu#unuz bu k"tabın "lk makales"n" temel kavramlara ve bu kav-
ramların farkına ayırdık. Term"noloj"y" do#ru kullanmazsak anla$amayız, sa#lıklı 
"let"$"m kuramayız. 

!novasyon Ne De"#ld#r?

!novasyon, yaratıcılık, "cat, ke$"f ve Ar-Ge kavramları arasında term"noloj"k ve 
et"moloj"k öneml" farklar var. !novasyon yukarıda kend"s"nden sonra gelen dört 
kavramdan oldukça farklı. Kes"$"m alanları olmakla b"rl"kte heps"nden beklenen 
çıktılar ayrı. O halde önce tanımlarla ba$layalım.

Ke$#f; en yalın "fades" "le var olan b"r $ey" bulmak, ortaya çıkarmaktır. Örne#"n; 
evrendek" kara del"kler"n, yen" b"r hayvan ya da b"tk" türünün bulunması.

!cat; daha önce var olmayan özgün/yen" b"r proses, metot, teknoloj" ya da c"haz 
gel"$t"r"lmes"d"r. Tekerlek, buharlı mak"neler, elektr"k, pusula, yarı "letkenler, te-
lefon ve "nternet "nsanlık tar"h"ndek" öneml" "catlardandır.

Yaratıcılık; öneml" ölçüde hayal gücünden beslenen or"j"nal f"k"rler, formlar, 
kavramlar, konseptler ve eserler üret"lmes"d"r. Örne#"n; M"ro res"mler", Beetho-
ven besteler", Tolstoy romanları ve sanatın pek çok dalının çıktıları güzel yaratı-
cılık örnekler"d"r.

Ar-Ge (Ara$tırma ve Gel#$t#rme); b"r organ"zasyonun (kamu, özel, STK, ün"vers"-
te vb.) b"lg" üretmes" ve bu b"lg"y" yen" ürün, h"zmet, teknoloj" ya da s"stemler"n 
gel"$t"rmes"nde kullanmasıdır. Ara$tırma kısmı temel ya da uygulamalı olmak 
üzere "k"ye ayrılır. Gel"$t"rme a$aması protot"p ürünler" kapsayab"l"r. Ar-Ge fa-
al"yetler" sonucunda "catlar ortaya çıkab"l"r ama "cat tek hedef olmak zorunda 
de#"ld"r.

!novasyon; yaratıcılık, "cat ve Ar-Ge süreçler"n" kapsamakla b"rl"kte heps"nden 
fazlasıdır. !novasyon; yen" "cat ya da f"k"rler"n ürün ya da h"zmetlere dönü$me-
s"d"r. E#er mü$ter"lere sunulan ve kar$ılı#ında gel"r elde ed"len b"r ürün yoksa 
"novasyon yok demekt"r. !nsanlık tar"h"nde b"nlerce "cat "novasyona dönü$eme-
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Nereden Ba!lamalı, Nasıl Devam Etmel"?
En fazla kar!ıla!tı"ımız sorulardan b#r#s# “#novasyona nereden ba!lamalıyım?”. 
Bu sorunun #l#!k#l# #k# yanıtı var: 1-Stratej# 2-$ht#yaç. Aslında yanıt startup ya da 
kurumsal b#r f#rma olup olmadı"ınıza göre ufak b#r nüans göster#yor.

$novasyona stratej# yön ver#r. Stratej#s#z h#çb#r g#r#!#m#n ba!arı olma !ansı yok. 
Stratej#; ana büyüme alanlarını, odaklanılacak pazarları ve sektörler#, trendler#, 
fırsatları, tehd#tler#, rak#pler#n güçlü ve zayıf yanlarını, b#z#m güçlü ve zayıf yan-
larımızı, rekabet avantajımızı, orta ve uzun vadel# hede%er#m#z# kapsar. D#"er b#r 
#fade #le g#r#!#mler#n stratej#ler# bu parametrelerden hareketle gel#!t#r#l#r. 

B#z #novasyon çalı!malarımızı stratej#k hede%ere göre !ek#llend#r#r#z. Söz konusu 
hede%er kurumsal f#rmaların Stratej#k Planlarında yer alması gerek#r. E"er böyle 
b#r plan yoksa uzun b#r dokuman hazırlamak yer#ne prat#k b#r Stratej# Har#tası #le 
bu ver#ler# hızlıca tarayıp elde edeb#l#r#z. Startuplar #ç#n stratej#k plan hazırlamak 
!art de"#ld#r ama #y# b#r #! planları olması gerek#r. $! Planı yen# g#r#!#mler #ç#n çok 
daha kr#t#kt#r ve mutlaka #y# hazırlanması gerek#r. (Üçüncü &#frede /Sayfa 44 bu 
konuyu detaylı ele alıyoruz). Startupların #! planında yer alan “Stratej#” bölümü 
b#ze güçlü b#r baz olu!turur. 

Stratej# (v#zyon ve hede%er ba"lamında) b#ze n#ç#n (Why) #novasyon yapmamız 
gerekt#"#n# ve ne (What) tür #novasyona (rad#kal, artırımsal, ürün, süreç, #! mo-
del#, yönet#m, pazarlama) odaklanaca"ımızı anlatır. Mü!ter# #ht#yaçları #se #no-
vasyon önermes#n#n (Propos#t#on) nasıl (How) tasarlanaca"ını söyler. Dolayısı #le 
çalı!malara ana #! stratej#ler# #le ba!lar, mü!ter#ler#n #ht#yaç anal#z#ne göre (hang# 
düzeyde ve nasıl kar!ılanıyor/#ht#yaç har#tası) #novasyon stratej#m#z# netle!t#r#r#z. 

Mü!ter#ler#n #ht#yaçlarını ara!tırdı"ımız ve anal#z ett#"#m#z ba!langıç a!amasını, 
tasarım odaklı dü!ünce (TOD) yakla!ımı (Des#gn Th#nk#ng) empat# olarak adlan-
dırıyor. Ben ke!#f (D#scovery) demey# terc#h ed#yorum. Bu süreçte pazar ara!-
tırması, mü!ter# ara!tırması, etnograf#k ara!tırmalar, kullanıcı yolculuk har#taları 
(Customer Journey Mapp#ng) ve odak grup çalı!maları yapılır. Bu a!amada yap-
tı"ımız ara!tırma sonuçlarına ve anal#zlere göre mü!ter# #ht#yaç ve problem#n# 
tanımlarız (Def#ne). Sonrasında f#k#r gel#!t#rme adımına geçer#z. Bu a!amada #se 
mü!ter# ve pazar anal#zler# ı!ı"ında ürün/h#zmet f#k#rler#n# gel#!t#r#r#z. TOD bu 
a!amayı “#deate” yan# f#k#r gel#!t#rme olarak adlandırıyor, ben kısaca “develop” 
yan# gel#!t#rme d#yorum. Bu etapta f#k#r gel#!t#rme-seçme, de"er önermes# tasa-
rımı (Value Propos#t#on Des#gn) ve #ht#yaç-önermes# h#zalanmasını (Need-Pro-
pos#t#on F#t) gerçekle!t#r#r#z.
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Sonrasında ön protot#p ve “protot#p” (Prototype) ürünler# gel#!t#r#r#z. Konsept, 
MVP (M#n#mum V#able Product), protot#p ürünler# bu a!amada de"erlend#r#-
yoruz. Akab#nde testler ve val#dasyonlar yapılır ve tüm bu süreçler# ba!arıyla 
geçen ürünler/h#zmetler proje portföyüne eklen#r. Proje planına göre üret#me 
ba!lanır. Üret#m, pazarlama ve büyüme (scal#ng) fazlarının yer aldı"ı bu son a!a-
maya “execut#on” yan# uygulama d#yoruz.

Söz konusu süreçler l#neer (do"rusal) olarak #lerlem#yor elbette. $novasyon #te-
rat#f olarak gerçekle!#r. Yan# döngüsel olarak #lerler. Sürekl# ö"rend#kler#m#z ve 
yen# ke!#%er#m#zle de"er önermem#z# ve tasarım süreçler#n# günceller#z. 

Atölyeler#m#zde ve projelerde #novasyon süreçler#n# a!a"ıdak# adımlarla gerçek-
le!t#r#yoruz:

Tab# k# her a!ama altında oldukça fazla alt süreçler ve #!ler söz konusu. B#r maka-
lede tüm bu süreçler# anlatmamız #mkânsız. Her halükârda en #y# uygulamalar 
(Best Pract#ce) b#ze test ve val#dasyonlar dah#l tüm bu döngüyü olgunla!ana ka-
dar hızlı çev#rmem#z#n ve hızlıca ö"renerek sürekl# güncellemeler yapmamızın 
en etk#l# sonuçları verd#"#n# göster#yor. Tecrübelerden hareketle söyleyeb#l#r#z 
k# bu k#tabın çe!#tl# bölümler#nde aktarılan metot ve araçları kullanarak s#z de 
stratej# dah#l toplam 22 günde b#r p#lot uygulama yapab#l#rs#n#z.

Her a!amada ayrı uzmanlıklara #ht#yaç var ku!kusuz. $novasyon ek#pler# farklı 
departmanlardan yetk#nl#kler# b#r araya get#rmel#. $novasyon ya da stratej# b#-
r#mler# tüm #novasyon süreçler#n# tek ba!ına yapamazlar ve yapmalılar. $no-
vasyon departmanının görev#; yönet#m, organ#zasyon ve operasyon model#n# 
tasarlamak, ek#pler# orkestra etmek, süreçler# hızlandırmak, tıkanıkları katal#ze 
etmek ve do"ru araç set#n# sa"lamak olmalı.
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!y" F"k"r De#"l, !y" Fırsat!
S!z bu satırları okurken yan! b!rkaç dak!ka !çer!s!nde dünyada yüzlerce startup 
kurulacak. Fakat bunların çok büyük b!r kısmı ba"arısız olacak. smallb!ztrends.
com ve d!#er pek çok kurumun yaptı#ı ara"tırmalara göre bu oran en az %90. 
CB Ins!ghts ara"tırmasına göre b!r numaralı ba"arısızlık neden! k!msen!n o 
ürüne !ht!yacı olmaması (no market need).

D!kkat ed!n en öneml! sebep f!nansal yeters!zl!k ya da tecrübe eks!kl!#! de#!l 
ürünün mü"ter!de b!r kar"ılı#ının olmaması. Bu hand!kabı a"manın en etk!l! 
yolu !se ürünü hatta f!kr! gel!"t!rmeden önce pazarda test etmek.

Pek!, ortada ürün hatta olgunla"mı" b!r f!k!r yoksa ney! test edece#!z? O ham 
f!kr! potans!yel mü"ter! adaylarına çok bas!t yollarla ve mal!yets!z çözümlerle 
sunab!l!r!z. Örne#!n “fake” webs!teler!, bas!t ön protot!pler, anketler, etnograf!k 
ara"tırmalar vb. Bu sürece yalın (lean) !novasyon d!yoruz. Yalın !novasyon uygu-
lamalarının da önces!nde b!r "eyden em!n olmamız gerek!yor; pazarda  !novas-
yon fırsatına da!r mutlaka b!r ı"ık görmel!y!z. Ne demek bu? T!p!k tasarım odaklı 
dü"ünce (des!gn th!nk!ng) empat! !le ba"lar. Tasarım Odaklı Dü"ünce mü"ter! 
!le yan! hedef k!tlen!z !le empat! yapmanızı öner!yor, ben hem mü"ter! hem de 
pazara henüz g!rmem!" !nsanlarla yan! henüz sektörün mü"ter!s! olmayanlarla 
da mutlaka empat! yapılması gerekt!#!ne !nanıyorum. 

Mü"ter! ve mü"ter! olmayan farkını ve !novasyonla !l!"k!s!n! 4. $!frede (sayfa 58) 
detaylı açaca#ım. Empat!den kastımız mü"ter! g!b! dü"ünerek hatta onlar g!b! 
ya"ayarak !ht!yaçlarını ve problemler!n! anlamak.  Önce !ht!yacı anlamak sonra 
!ht!yacı/problem! tanımlamak (def!ne) ve en son çözüm gel!"t!rmek gerek!yor. 
F!k!r ve ürün gel!"t!rme fazı “!ht!yaç/problem tanım” fazından sonra gel!r. Yan! 
!lk önce yapılması gereken f!k!r gel!"t!rmek de#!l mü"ter!y! çok !y! anlamaktır. 
Mü"ter!n!n c!dd! b!r kar"ılanmamı" !ht!yacını buldu#unuz an rad!kal b!r 
!novasyon fırsatının e"!#!nde olab!l!r!z. O yüzden !y! f!k!r de#!l !y! fırsat d!yorum 
ısrarla. Bugün pek çok g!r!"!mc! önce f!kr! gel!"t!r!yor, orada da kalmıyor ürünü 
gel!"t!r!yor. Sonra ona mü"ter! bulmaya çalı"ıyor. Yan! ürünü pazara de#!l pazarı 
ürüne uydurmaya çalı"ıyoruz. Yüz b!nlerce mal!yet ve sonrasında ra%arda ya 
da d!j!tal reyonlarda kalan ürünler/h!zmetler. Halbuk! sürec!n tam ters! "ek!lde 
!"lemes! gerek!yor. Pazarı yan! mü"ter! adaylarını çok !y! anlayıp onların !sted!#! 
ve !ht!yacını kar"ıladı#ı f!k!rler ve ürünler gel!"t!rmem!z "art.

Kısacası mü"ter! !ht!yaçlarına yan! fırsata göre f!k!r, f!kre göre mü"ter! de#!l. 
G!r!"!mc!ler!m!z f!k!rler!ne â"ık olmamayı ö#rend!kler!nde ba"arı "ansları da 
artacak. Mü"ter!ler !ç!n ürünler, !ht!yaçlarını kar"ılamak !ç!n bel!rl! b!r süre 
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hayatlarına dah!l ett!kler! yan! k!raladıkları nesnelerd!r. Fazlası de#!l. Fazlası 
mümkün mü? Evet, mü"ter!n!n !rrasyonel davranarak sadece duygusal ba#dan 
yan! g!r!"!mc! (Founder) g!b! ürüne â"ık oldu#undan dolayı !ht!yacı olmadı#ı 
halde ürününüzü satın alması mümkün ama bu çok zor b!r konu ve globallerden 
dah! sadece b!rkaç tanes!n!n ba"arab!ld!#! b!r durum.

G!r!"!mc!l!k serüven! d!ng!n den!zlere yatla açılmaktan çok sörfe ya da raft!nge 
benz!yor. Sadece kend!n!zle ya da zamanla ya da kontrollü dı" ko"ullarla 
yarı"mıyorsunuz. De#!"en "artlara, dalgalara, rüzgâra ve d!#er unsurlara göre 
sürekl! f!kr! ve ürünü yen!lemek zorundasınız. El!n!zde kokteyl!n!zle güne"lenme 
"ansınız da yok!

Özetle !lk yapılması gereken mü"ter! !ht!yaç ve problemler!n! çok !y! anlamaktır. 
Kar"ılanmamı" ya da yeter!nce g!der!lmem!" !ht!yaçlar büyük fırsatlar sunab!l!r. 
Burada b!r parantez açalım; !novasyon fırsatını bulmak ve tam b!r fırsat olup 
olmadı#ını anlamak !ç!n kullandı#ımız farklı yöntem ve metotlar var.

Bazen mü"ter!n!n çözülmem!" b!r problem!n! ya da yeter!nce g!der!lmem!" 
b!r !ht!yacını bulab!l!r!z fakat pazar gerekt!#! kadar büyük de#!l ya da henüz 
"artlar olgunla"mamı"sa bu b!z!m !ç!n fırsat olmayab!l!r. Fırsatı yan! pazarı çok 
!y! tanımladıktan sonra gel!"t!rme fazı çok daha kolay ve hızlı olacaktır. Küçük 
adımlarla f!kr! gel!"t!r!p test etmel!y!z. Bu f!kr! ete kem!#e bürümek !ç!n y!ne 
küçük adımlarla bas!t, yalın hatta ham konsept ürünler, maketler, protot!pler 
gel!"t!rmel!y!z. Tüm test ve val!dasyonlar ba"arılı sonuçlar verd!#!nde f!nal ürüne 
geçeb!l!r!z. Uzun !novasyon yolculu#unun ve çetref!ll! g!r!"!mc!l!k serüven!n 
en öneml! kısmı bana göre !lk adım yan! empat! kurarak mü"ter! !ht!yacını 
tanımlama a"amasıdır. Fırsat varsa ona göre f!kr! gel!"t!rmek gerek!r. &y! f!kre 
de#!l !y! fırsata odaklanmalısınız.
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H!çle Rekabet Edenler!
Bugün ço!u markanın en büyük hatası mevcut pazarda mevcut mü"ter#lere 
hadd#nden fazla odaklanmak. Penetrasyon onlar #ç#n en kolay stratej#. Ver#l# ko-
"ullarda mü"ter#ler# ve rak#pler# b#lmek büyük rahatlık sa!lar. K#mse h#çle reka-
bet etmek #stemez!

 

Halbuk# mevcut mü"ter#lerden çok daha büyük b#r k#tle vardır. Reyonlardak# 
mevcut ürünler# ve h#zmetler# reddedenler! Bu #nsanlar mevcut çözümler# ye-
ter#nce tatm#n ed#c# bulmadı!ı #ç#n h#ç satın alma yapmazlar. $"# yarım yamalak 
yapmaktansa h#çb#r ürünü almamayı terc#h ederler. E!ret# çözümler yer#ne ya 
kend# çözümler#n# gel#"t#r#rler ya da #ht#yaçlarını ertelerler. $drar sorunu olan 
yet#"k#nler ses çıkartmayan, konforlu, normal b#r #ç çama"ırından farksız ürünü 
bulamadıkları #ç#n sosyalle"mek yer#ne evde kalmayı terc#h ed#yor . 

H#çb#r "ey satın almayan bu k#tleler yen# büyüme dalganızı yaratab#l#r. E!er bu 
#nsanlara ula"mazsanız h#çle rekabet eders#n#z k# mevcut rak#plerden çok daha 
yıkıcı sonuçlara neden olab#l#r. %u an #ç#n #ht#yaçlarını göremed#!#n#z ya da gör-
mezden geld#!#n#z, h#çe saydı!ınız bu mü"ter# olmayanlar grubu yan# as#ler ya-
rın yıkıcı startuplar olarak kar"ınıza çıkab#l#r. Ya da sektörün büyük oyuncuları 
yan# asıl rak#pler#n#z s#zden önce bu as#lere ula"ır ve #ht#yaçlarını anlarsa hep 
b#rl#kte s#z# pazardan süpürüp atab#l#rler. 

H#çlerde büyük fırsatlar vardır. H#çb#r "ey yapmayanlara odaklanın. Bu #nsanları 
bulup #ht#yaç ve #stekler#n# anlayın. Sonrasında onlarla de!er önermes#n# ge-
l#"t#reb#l#rsen#z yan# onları stratej#n#n b#r parçası kılarsanız as#ler yen# zaferler# 
get#ren en büyük sava"çılarınız olab#l#rler. 


