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MAKALE: YEN‹L‹KÇ‹L‹K (‹NOVASYON)
Prof. Dr. Sami Ercan

ASKON YARIN ‹NﬁASINA DD ‹LE FARK KATTI
Ülkemiz 2007 y›l›nda Cumhurbaﬂkanl›¤› seçimi, demokrasi
testleri, genel seçimler, terör sald›r›lar›, Ortado¤u’daki savaﬂlar
ve çat›ﬂmalar gibi zorlu sorunlar ve süreç yaﬂad›.
Yaﬂad›¤›m›z Yo¤un siyasi ve ekonomik sürecin ard›ndan seçim
sonuçlar›n›n oluﬂturdu¤u istikrar beklentisi, özellikle iﬂ
dünyas›nda iyimser söylemleri de beraberinde getirdi.
Seçimlerin ard›ndan siyasi ve ekonomik istikrar›n sa¤lanmas›
için önümüzdeki dönemde;

ASKON, kurumsal altyap›ya kavuﬂmak ve gelece¤e güvenle bakabilmek hedefiyle
çal›ﬂmalar›na baﬂlad›.

ÇEL‹KB‹LEK GRUP KISA VE ORTA VADE HEDEFLER‹N‹
NETLEﬁT‹RD‹
Vinç sanayinin ilk üçü aras›nda yer almay› hedefleyen Çelikbilek Grup,
re-organizasyon çal›ﬂmalar›n› tamamlad›.

GEZER ‹NOVASYON VE STRATEJ‹K PLAN KONULARINA
ODAKLANDI

• Piyasada bulunan 90 milyar USD civar›ndaki s›cak paran›n, ülkemize katt›¤› yararlar
ve zararlar ile bu paran›n yaﬂanabilecek bir ekonomik kriz ile ülkemizden uzaklaﬂmas›
sonucu verebilece¤i zararlar,
• Özelleﬂtirme kapsam›ndaki tüm kurumlar›n özelleﬂtirilmesi tamamlan›nca 60. Hükümetin
ülke geliﬂimini s›cak para ile desteklemeyi nas›l sürdürece¤i,
• Ülkemizi her anlamda olumsuz etkileyen terör sorununun nas›l seyredece¤i,
• Bir taraftan istikrar ve olumlu ekonomik beklenti, di¤er taraftan ekonomik s›k›nt› ile
yaklaﬂ›k 130 milyar dolarl›k bir borca giren özel sektörün ortaya ç›kabilecek bir ekonomik
dalgalanmada zarar görme riski,

Uzun y›llard›r sektöründeki birçok rakibini geride b›rakmay› baﬂaran Gezer,
aran›lan bir firma olman›n yenilikçilik, planl› çal›ﬂma ve e¤itimden geçti¤ini
biliyor ve uyguluyor.

konular›nda dikkatli olmam›zda fayda var.

Day› Giyim, gelecekte daha da güçlü olabilmek, rekabet gücünü ve yönetim
etkinli¤ini artt›rmak için çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor.

Her ne kadar iﬂsizlik, yüksek cari aç›k, özel sektör ve devletin yüksek borçlar›, s›cak para
riskleri gibi problemler sürse de; tan›d›¤›m›z, neler yapaca¤›n› daha iyi bildi¤imiz, siyasi
ve ekonomik çizgisi belli olan, istikrarl›, herkese hitap eden bir yönetimin varl›¤› içimizi
k›smen rahatlatmaktad›r.

SANTANA AR-GE VE GÜÇ B‹RL‹⁄‹ ‹LE GEL‹ﬁMES‹N‹ SÜRDÜRÜYOR

Sürekli konuﬂtu¤umuz krizler ve iniﬂli ç›k›ﬂl› dönemlerin bir nebze de olsa geride kald›¤›
bu dönemde, yap›lmas› gerekenler aras›nda;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

IMF’ye olan ba¤l›l›¤›n düﬂürülmesi,
Vergi düzenlemesinin yap›lmas›,
Faizlerin düﬂürülmesi,
‹stihdam yarat›c› yat›r›m anlay›ﬂ›na geçilmesi ve istihdam›n sa¤lanmas›,
Din, vicdan ve fikir özgürlü¤ü önündeki engellerin kald›r›lmas› ve
Tam demokratik bir ülke için her alanda köklü ve kal›c› yeniden yap›lanma bulunuyor.

‹ﬂte bu ve benzeri konular›n çözümünde müteﬂebbislere, ayd›nlar›m›za, her alandaki
yöneticilerimize ve hükümetimize önemli görevler düﬂmektedir. Art›k Türkiye’nin önü
daha aç›k diyebiliriz. Önemli olan, sorunlar›m›z›n önem ve önceli¤ini do¤ru tartarak, bu
sorunlara karﬂ› 50-100 y›ll›k perspektiflerle kal›c› çözümler üretebilmektir. Çünkü, istikrar›
ne ile sa¤lad›¤›m›z; bugüne yönelik tercihlerimiz ile ülkemizin gelece¤i için neyi sat›p,
neyi sat›n ald›¤›m›z konular› hepimizin en önemli sorunsal›!
Hayat›n her alan›nda riskler mevcuttur. Bildi¤iniz üzere riskler tehditlerle birlikte, geliﬂim
için de¤erli f›rsatlar› da bar›nd›r›r. Hangi konumda ve sektörde olursak olal›m, de¤iﬂimleri
öngörebilmenin ve bugünden haz›rl›kl› olman›n vazgeçilmez bir yönetim becerisi oldu¤u
bu süreçlerde daha belirgin ortaya ç›kmaktad›r.
Daha güzel bir gelecek ümit ve temennisiyle…

ASLANLI ULUSLARARASI TEKST‹L, YEN‹ HEDEFLER BEL‹RLED‹
Uluslararas› pazarda lider, müﬂterilerinin ve tedarikçilerinin öncelikli tercih etti¤i
firma olmay› kendisine amaç edinen Aslanl› Uluslararas› Tekstil, kurumsallaﬂma
çal›ﬂmalar›nda DD ile iﬂbirli¤ine baﬂlad›.

BUT‹K DAYI GELECEK ‹Ç‹N ‹DD‹ALI

Deri ve saraciye sektörünün en iyi markalar› aras›nda olma yolunda emin
ad›mlarla ilerleyen Santana, Ar-Ge projelerine özel bir önem veriyor.

N‹L PLAST‹K KURUMSALLAﬁMA YOLUNDA BÜYÜK B‹R
ADIM ATTI
Kurumsal yenilenme karar› alan Nil Plastik, çal›ﬂmalar›na devam ediyor.

ONUR GROUP PERAKENDE SEKTÖRÜNDE ‹K‹ KOLDAN
‹LERLEMEYE HIZLA DEVAM ED‹YOR
Onur Group, perakende sektöründeki 11. y›l›nda mevcut ma¤azalar›n› geliﬂtirip
artt›r›rken; discount ma¤azada da iddial› hedefler belirledi.

DD GÜNEY AFR‹KA’DA SESL‹’Y‹ Z‹YARET ETT‹
De¤iﬂim Dinamikleri Genel Müdürü Süleyman Erdemir, geçti¤imiz aylarda Güney
Afrika’da battaniye sektöründe faaliyet gösteren Sesli Textiles Pty. Ltd’yi ziyaret etti
ve yerinde incelemeler yapt›.

DD HAKKINDA
• Her 4 senede bir DD öncülü¤ünde gerçekleﬂtirilen Uzman / Dan›ﬂman ‹stiﬂare
toplant›s›n›n dördüncüsü Armada Otel’de yap›ld›.
• Geleneksel olarak her y›l düzenledi¤imiz kurum içi e¤itimlerimiz kapsam›nda
Yalova Termal Otel’deydik.
• DD’nin Stajyer & Bursiyerleri için Grup Mülakatlar› yap›ld›.
• Her y›l geleneksel olarak düzenledi¤imiz kurum içi piknik organizasyonumuza
baz› müﬂterilerimiz de kat›ld›.
• DD’nin Geleneksel 15. ‹ftar Program›.

DD GENELE AÇIK E⁄‹T‹M SEM‹NERLER‹
Süleyman ERDEM‹R
Genel Müdür / Yönetim Dan›ﬂman›

DD 2007-2008 dönemi, genele aç›k (open course) e¤itim seminerleri
devam ediyor.

DD’DEN ÜCRETS‹Z 15. YIL PANEL‹ : ‹NOVASYON
Sevece¤in bir iﬂ seçersen, yaﬂam›ndan bir gün bile çal›ﬂm›ﬂ
olmazs›n. (Konfüçyus)
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YEN‹L‹KÇ‹L‹K (‹NOVASYON)
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Yenilikçilik, Latince yeni bir ürün yapmak veya servis geliﬂtirmek
anlam›na gelen “innovare” sözcü¤ünden türetilmiﬂtir. Süreç
olarak yenilemeyi, sonuç olarak yenili¤i belirten yenilikçilik (inovasyon), OECD
literatürüne göre “ pazarlanabilir bir düﬂünce, ürün ya da hizmeti, yeni ya da geliﬂtirilmiﬂ
bir imalat ya da da¤›t›m yöntemine, bir toplumsal hizmet yönetimine dönüﬂtürmektir”.
Yenilikçilik büyümek için en iyi yoldur. Yenilikçili¤e h›z vermeyenler yok olmaya
mahkûmdurlar. Yenilikçilik, tasar›mda, üründe, hizmette, pazarlamada, sat›ﬂta, sat›ﬂ
sonras› destekte, tekrar tasarlamada ve üründe sürdürülebilir bir baﬂar› öyküsüdür.
Yenilikçi firmalar, çevresinde etki yaratan firmalard›r. Samsung, Toyota, Apple, Nokia,
Beko ve benzerleri... Bu iﬂletmelerin stratejik aç›dan nerede olduklar›n› bilmeleri, çok
iyi bir içgörüye sahip olmalar›, iﬂbirli¤ine önem vermeleri, süreçlerini h›zland›rabilmeleri
ve yenilikçili¤in en üst düzeyde yöneticilerce bilinmesi ortak özellikleridir.
Belirsizliklerle dolu iﬂ dünyas›nda belirsizli¤i aﬂman›n yolu “yenilikçilikten” geçer.
Yenilikçilik, müﬂteri tatminine yönelik yeni kaynaklar yaratmak demektir. Yenilikçi
pazarlama stratejileri iﬂletmelere yar›ﬂta üstünlük elde etmek için, farkl› çözüm ve
uygulamalar› hayata geçirebilme olana¤› sa¤layabilmektedir.

Dünyan›n en güç iﬂi birﬂeyin nas›l yap›laca¤›n› bilirken, baﬂka
birinin nas›l yapamad›¤›n› ses ç›karmadan
seyretmektir. (Mevlana)

ASKON YARIN
‹NﬁASINA DD ‹LE
FARK KATTI
ASKON, kurumsal altyap›ya kavuﬂmak ve gelece¤e güvenle
bakabilmek hedefiyle De¤iﬂim Dinamikleri Yönetim Merkezi ile
kurumsallaﬂma çal›ﬂmalar›na baﬂlad›.
Kurumsallaﬂman›n ASKON için vazgeçilmez/hayati önemi olan bir
süreç oldu¤u bilinciyle ve ASKON’u daha ileriye taﬂ›yabilme
amac›yla yürütülen çal›ﬂmalar Genel Merkez ve tüm ﬂubeleri
kapsamaktad›r.

ÇEL‹KB‹LEK GRUP
KISA VE ORTA VADE
HEDEFLER‹N‹
NETLEﬁT‹RDi

Yenilikçilik sosyal bir olgudur ve gerçekleﬂmesi iﬂbirli¤ine dayal›d›r. Çal›ﬂanlar aras›
iletiﬂimin güçlenmesi, farkl›l›klar›n avantaja dönüﬂmesine ve örtülü bilginin aç›¤a
ç›kmas›na yol açacakt›r. Bilgi yönetiminin ö¤renmemize, iﬂbirli¤i yapmam›za ve yenilik
yaratmam›za katk›s› yads›namayacak kadar fazlad›r. Kay›t alt›na al›nmam›ﬂ bilginin
tak›m içinde paylaﬂ›lmas› ve geliﬂtirilmesi, yarat›c›l›¤›n ve de¤iﬂimin artmas›n›
h›zland›racak ve özellikle araﬂt›rma-geliﬂtirme faaliyetlerinin daha k›sa zamanda ve
etkin bir ﬂekilde yap›lmas›na neden olacakt›r.

Vinç sanayinin ilk üçü aras›nda yer almay› hedefleyen Çelikbilek
Grup, re-organizasyon çal›ﬂmalar›n› tamamlad›. Yönetimde
etkinli¤i ve profesyonelli¤i hedefleyen Çelikbilek, II. Dönemde
de DD ile iﬂbirli¤ini sürdürme karar› ald›.

Firmalar kazanç sa¤layabilmek için sadece yeni ürün geliﬂtirmeye odaklanmamal›d›rlar;
pazarlama, finans, üretim ve da¤›t›mdaki yenilikler ve geliﬂimler iﬂlerin daha etkin ve
verimli yürümesine ve büyük miktarlarda tasarruf sa¤lanmas›na neden olacakt›r.

GEZER ‹NOVASYON VE
STRATEJ‹K PLANLAMA
KONULARINA
ODAKLANDI

Planlama ve kontrol sistemlerinin ve tüm süreçlerin esnekli¤inin art›r›lmas›, s›k›
kontrollerin azalt›lmas› yenilikçili¤in önündeki ciddi engellerin kalkmas›n› kolaylaﬂt›r›r.
Firmalar planlardaki sapmalara karﬂ› daha müsamahakâr olmal›d›rlar. Firmalar,
yenilikçili¤e ve yarat›c›l›¤a olanak sa¤lamak ve geliﬂtirmek için bütçelerinde özel
fonlar oluﬂturmal›d›rlar. Bu fonlar›n paylaﬂ›m› ve yönetimi esnek bir ﬂekilde
yap›land›r›lmal›d›r.
Ço¤u ﬂirketlerin mevcut iﬂlevsel örgüt yap›lar›, operasyonel çal›ﬂma için tasarlanm›ﬂt›r
ve bu çal›ﬂmada yenili¤e yer yoktur. Yenilik yapmay› ayr› örgütlemek, özgür politikalar
ve pratikleriyle bütünleﬂtirmek gerekir. Yenilikçilik bütünselli¤i gerektirir. Dolay›s›yla
buna uygun bir yap›n›n ve çal›ﬂma gruplar›n›n kurulmas› gerekir. Firmalar, proje ve
süreçlerdeki resmi kontrolleri azalt›rken, yenilikçilik çabalar›n› art›rmak için çal›ﬂanlar
aras›ndaki ve iﬂ süreçleri aras›ndaki ba¤lar› s›k›laﬂt›rmal›d›rlar.
Firmalar proje tak›mlar›n› oluﬂtururken farkl› iﬂler hakk›nda bilgisi olan çal›ﬂanlar› bir
araya getirmeyi denemelidirler. ‹ﬂ rotasyonu ve iﬂ zenginleﬂtirilmesi çal›ﬂanlar›n
yenilikçi yönlerini geliﬂtirmelerine ve kariyerlerinde daha iyi noktalara gelmelerine
olanak tan›yacak, böylece ö¤renme hali bir süreklilik kazanacak ve çal›ﬂan memnuniyeti
ve dinamizm artacakt›r. Bütün bu çal›ﬂmalar›n yan›nda firmalar çal›ﬂanlar›n›n liderlik
vas›flar›n geliﬂtirmelerini sa¤lamak için onlar› e¤itimlerle desteklemelidirler.
‹ﬂletmeler yürütülen projeler için ço¤u zaman farkl› bölümlerden çal›ﬂanlar›n da yer
alabilece¤i kompozit tak›mlar oluﬂturmal› ve baﬂar› ile sonuçlanacak projelerin say›lar›n›
ve motivasyonu art›rmak, yenilikçi görüﬂleri ortaya ç›karmak amac›yla proje çal›ﬂanlar›n›
terfi veya teﬂvik sistemleriyle ödüllendirmelidirler.

Prof. Dr. Sami Ercan

Küçük ﬂeylere gere¤inden çok önem verenler, elinden büyük iﬂ
gelmeyenlerdir. (Eflatun)

Uzun y›llard›r sektöründeki birçok rakibini geride b›rakmay›
baﬂaran Gezer, aran›lan bir firma olman›n baﬂar›s›n›n yenilikçilik,
planl› çal›ﬂma ve e¤itimden geçti¤ini biliyor ve bunun ﬂart
oldu¤unun fark›nda dolay›s›yla inovasyon, stratejik planlama,
performans yönetimi ve nitelikli insan kayna¤› konular›na özel
önem veriyor.

N‹L PLAST‹K
KURUMSALLAﬁMA
YOLUNDA BÜYÜK
B‹R ADIM ATTI
De¤iﬂim Dinamikleri ile birlikte kurumsal yenilenme karar› alarak
protokol imzalayan Nil Plastik, I. Dönem yeniden yap›land›rma
çal›ﬂmalar›na devam ediyor.
Nil Plastik en büyük hedefi olan yenilikçi/öncü üretim anlay›ﬂ›
ve yap›s›yla, tüm çal›ﬂanlar›n›n huzur içinde çal›ﬂaca¤› ortam›yla,
sektöründeki sayg›nl›¤›n› artt›r›p tercih edilen ilk üç firma
aras›nda olma iddias›nda.

BUT‹K DAYI
GELECEK ‹Ç‹N
‹DD‹ALI
Gelecekte daha da güçlü olabilmeyi, rekabet gücünü ve yönetim
etkinli¤ini artt›rmay› amaçlayan Day› Giyim, çal›ﬂmalar›n› De¤iﬂim
Dinamikleri ile sürdürüyor. Aile üyelerinin gelece¤e haz›rlanmas›
projesine de özel önem vermesinin yan›nda personelin e¤itimi,
süreçlerin ve dokümanlar›n yeniden yap›lanmas›na yönelik
çal›ﬂmalar sayesinde Day› Giyim kurumsallaﬂma sürecinde h›zl›
ad›mlarla ilerliyor.

ASLANLI
ULUSLARARASI TEKST‹L,
YEN‹ HEDEFLER
BEL‹RLED‹
Uluslararas› pazarda lider, müﬂterilerinin ve tedarikçilerinin
öncelikli tercih etti¤i firma olmay› kendisine amaç edinen Aslanl›
Uluslararas› Tekstil, kendisini bu hedeflere taﬂ›yacak uygun
organizasyon yap›s›na kavuﬂmak, insan kaynaklar› ve yönetim
kalitesini artt›rmak üzere kurumsallaﬂma çal›ﬂmalar›nda DD ile
iﬂbirli¤ine baﬂlad›.

SANTANA’DA
DURMAK YOK
Deri ve saraciye sektörünün en iyi markas› olma yolunda
emin ad›mlarla ilerleyen Santana, sektörel iﬂbirli¤ine ve
Ar-Ge’ye özel bir önem vermekte ve ona göre yeniden
yap›lanmaktad›r.

ONUR GROUP
PERAKENDE SEKTÖRÜNDE
‹K‹ KOLDAN ‹LERLEMEYE
DEVAM ED‹YOR
Perakende sektöründeki 11. y›l›nda Onur Group, mevcut
ma¤azalar›n› geliﬂtirip artt›r›rken; discount ma¤azac›l›kta da
iddial› hedefler belirledi ve bu hedeflerine uygun hareket
ediyor. DD ile kurumsallaﬂma çal›ﬂmalar›na devam eden Onur
Group, kurumsal hedeflerine kararl› ad›mlarla ilerliyor. Bu
amaçla yönetsel sistem ve süreçlerinin daha etkin olmas›na
yönelik çal›ﬂmalar›n› sürdürüyor. Ayn› zamanda müﬂterilerine
daha iyi hizmet verebilmenin yolunun nitelikli insan
kayna¤›ndan geçti¤inin bilinciyle, çal›ﬂanlar›na e¤itimler
veriyor.

DD
GÜNEY AFR‹KA’DA
SESL‹’Y‹
Z‹YARET ETT‹
De¤iﬂim Dinamikleri Genel Müdürü Süleyman Erdemir, geçti¤imiz
aylarda Güney Afrika’da battaniye sektöründe faaliyet gösteren
Sesli Textiles Pty. Ltd’yi ziyaret etti. K›sa sürede ülkenin önde
gelen battaniye üreticileri aras›na girmeyi baﬂaran Sesli’yi,
önümüzdeki dönemde hedeflerine ulaﬂt›racak projelerin
de¤erlendirildi¤i ziyarette, yap›lmas› gerekenler görüﬂüldü.
Mustafa ve Muzaffer Sesli Beyler ile di¤er yöneticilerin de
kat›ld›¤› toplant›larda yeni dönem stratejileri belirlendi. Ayr›ca
Süleyman Erdemir, temel yöneticilik ve problem çözme
bilgilerinin aktar›ld›¤› bir seminer verdi.

DD HAKKINDA
“Neredeyse her gün yeni bir çok firman›n
kuruldu¤u ve bir ço¤unun da iflas etti¤i
sektörümüzde, alan›m›z›n en iyilerinden biri
olmam›z›n ötesinde önemli olan bunu
koruyabilmektir. ‹ﬂte bunu baﬂarmak ve
gelecekte de en iyilerden olabilmek için DD
ekibi ile baﬂlad›¤›m›z kurumsallaﬂma ve yeniden yap›lanma çal›ﬂmalar›m›z›
baﬂar›l› bir ﬂekilde sürdürmekteyiz. Bu sürece önemli katk›da bulunan
baﬂta Süleyman Erdemir olmak üzere tüm DD çal›ﬂanlar›na teﬂekkür eder
ve baﬂar›lar›n›n devam›n› dileriz.”
Ertu¤rul Yavuz PALA / Genel Müdür
Cihan ‹nﬂaat

D D ’ D E N HA B E R LE R :

Geliﬂmek de¤iﬂmektir, kusursuz olmak için her zaman
de¤iﬂmelisiniz.
(Sir Winston Churchill)

IV. UZMAN DANIﬁMAN
‹ST‹ﬁARE TOPLANTISI
Her 4 senede bir gerçekleﬂtirilen ve 200 uzman / dan›ﬂman›m›zdan bir k›sm›n›n
kat›ld›¤› Uzman / Dan›ﬂman ‹stiﬂare Toplant›s›n›n dördüncüsü Armada Otel’de
yap›ld›. Dan›ﬂmanl›k sektörüne y›llar›n› adam›ﬂ de¤erli uzman ve akademisyenler,
sektördeki yanl›ﬂl›klar, eksiklikler ve yap›lmas› gerekenlerle ilgili bilgi paylaﬂ›m›nda
bulundular.

DD’DE KURUM‹Ç‹ E⁄‹T‹M
VE SOSYAL ETK‹NL‹K
Geleneksel olarak her y›l düzenledi¤imiz kurum içi sosyal etkinlik ve e¤itimlerimiz
kapsam›nda Yalova Termal Otel’de tüm dd çal›ﬂanlar› ve aileleri, “Davran›ﬂ
Etkileﬂimi ve Kendini Kabullendirme” seminerine kat›lman›n yan› s›ra, hep birlikte
do¤ayla iç içe olup gezi ve sohbet etme f›rsat›n› da buldular.

STAJYER & BURS‹YER
MÜLAKATLARI
Sosyal sorumlulu¤unun bilinciyle, kuruluﬂundan bu yana her y›l üniversite
ö¤rencilerine maddi ve manevi anlamda destek veriyor. DD, staj ve burs imkanlar›
sa¤layaca¤› ö¤rencileri belirlemek üzere 8-10’lu gruplar halinde toplu mülakatlar
düzenledi. Oldukça verimli geçen toplant›larda ö¤renciler hem DD’yi, hem de
birbirlerini tan›ma f›rsat› buldular.

P‹KN‹K ORGAN‹ZASYONU
Her y›l geleneksel olarak düzenledi¤imiz kurum içi
piknik organizasyonumuzda bu y›l DD çal›ﬂanlar›n›n
yan›s›ra, hizmet verdi¤imiz baz› kurumlar›n
yöneticileri ve aileleri de bir araya geldi. S›cak bir
aile ortam›n›n paylaﬂ›ld›¤› günde, ayn› zamanda
lezzetli yemekler, yap›lan güzel sohbet ve voleybol
turnuvas› herkesin
birbirini daha yak›ndan tan›mas›na ve kaynaﬂmas›na
vesile oldu.
Pikni¤e kat›lanlar, bir sonraki organizasyonda
yeniden biraraya gelebilme temennisiyle ayr›ld›lar.

DD’N‹N GELENEKSEL
15. ‹FTAR PROGRAMI
26 EYLÜL’DE
Her y›l kamu kuruluﬂlar›ndan, özel sektörden ve bilim dünyas›ndan davetli çok say›da
seçkin üst düzey yönetici ve akademisyenlerin kat›ld›¤› De¤iﬂim Dinamikleri’nin Geleneksel
‹ftar Program›n›n 15incisi, 26 Eylül 2007 Çarﬂamba günü yine Armada Otel’de.

DD’DEN ÜCRETS‹Z 15. YIL PANEL‹ : ‹NOVASYON
DD, müﬂterileri için Armada Otel’de “‹novasyon” konusunda Türkiye’nin en
iyilerinin panelist olarak kat›ld›¤› panel düzenledi. 26 Eylül 2007 tarihindeki
panelin baﬂkan›: Haliç Üniversitesi’nden Prof. Dr. Sami Ercan; panelistleri ise;
Sabanc› Üniversitesi’nden Prof. Dr. Gündüz Ulusoy ve ‹stanbul Teknik
Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Gülgün Kutlukaya.
Detayl› Bilgi: www.dd.com.tr

‹nceleme/Makale Özeti

inceleme/makale özeti
‹NOVASYON: KLAS‹K TUZAKLAR
‹novasyon, kurumsal büyümenin ve geliﬂmenin bir stratejik destekleyicisi olarak bazen moda olmuﬂ, bazen de göz ard› edilmiﬂtir. Ancak her moda oldu¤unda
yöneticiler, her zaman ayn› hatalara düﬂmüﬂlerdir. Bu hatalar›n ço¤u Ar-Ge çal›ﬂmalar›nda, varolan gelir ak›ﬂlar›n› korumak ile yeni gelir ak›ﬂlar› yaratmak aras›ndaki
önemli dengeyi kuramamaktan kaynaklanmaktad›r. Giriﬂimci olmak, teﬂebbüste bulunmak, bu iki gelir ak›ﬂ›n›n birbirine zarar vermesine neden olmamal›d›r. Aksine
e¤er yöneticiler, geçmiﬂte yapt›klar› hatalardan ders ç›kartabilirlerse, inovasyon büyüyüp geliﬂebilir.
Strateji Dersleri: Her inovasyon fikri ç›¤›r açmak zorunda de¤ildir. Yeterli say›da küçük ve kademeli inovasyonlar da büyük kar art›ﬂlar›na yol açabilir.
Sadece yeni ürün geliﬂtirmeye odaklanmay›n: Dönüﬂüme neden olan fikirler, organizasyon içinde pazarlama, sat›ﬂ, üretim, finans veya da¤›t›m kanallar› gibi farkl›
fonksiyonlardan da türeyebilir.
‹novasyonda baﬂar›l› olan veya baﬂar›l› olmak isteyen yöneticiler, bir “‹novasyon Piramidi” kullan›rlar. Bu piramidin en tepesinde yat›r›m finansman›ndan büyük pay
alan parlak fikirler yer al›r. Piramidin ortas›nda orta vadede gerçekleﬂebilecek ümit veren fikirler portföyü yer al›r. Piramidin en alt›nda ise hemen uygulamaya
konabilecek ve etkili olabilecek fikirler yer al›r. Tüm alanlardaki fikirler piramitte dikey olarak yer de¤iﬂtirebilirler.
Süreç Dersleri: Aﬂ›r› kontrol inovasyonu engelleyebilir/sekteye u¤ratabilir. Planlama, bütçeleme ve mevcut iﬂleri s›k s›k gözden geçirme, inovasyon çabalar›n›n
ömrünü k›saltan faktörlerdendir.
Firmalar planlanan süreçlerden sapmalar beklemelidirler: Firmalar, çal›ﬂanlar›ndan ﬂartlar›n gerektirdi¤i gibi hareket etmek yerine sadece kendilerine verilen görevleri
yapmalar› için teﬂvik ederler ise, çal›ﬂanlar›n ortaya ç›karabilecekleri inovasyonlar› bloke etmiﬂ olurlar.
Yap›sal Dersler: Firmalar bir yandan formel kontrolleri biraz gevﬂetirken, di¤er yandan inovasyon çal›ﬂmalar›nda yer alan kiﬂiler ile di¤er kiﬂiler aras› ba¤lant›lar›
s›k› tutmal›d›rlar.
Oyunun kurallar›n› de¤iﬂtiren inovasyonlar, genellikle oturtulmuﬂ kanallar›n düzenini de¤iﬂtirir veya elde bulunan süreçleri ve elementleri farkl› & yeni yollardan
birleﬂtirir.
E¤er firmalar, yenilikçi çal›ﬂanlara di¤erlerinden daha fazla ayr›cal›k ve imtiyaz tan›rlarsa, firma içinde iki kurumsal vatandaﬂ tipi oluﬂtururlar: (1) yenilikçiler ve (2)
yenilikçilere köstek olmak için her türlü çabay› gösterecek olanlar.
Yetenek Dersleri: En teknik inovasyonlar dahi, yüksek iletiﬂim becerilerine sahip güçlü liderler gerektirir.
Baﬂar›l› inovasyon gruplar›n›n üyeleri, firman›n kariyer planlamas› daha h›zl› bir sirkülasyonu öngörse bile, bir fikrin geliﬂtirilmesi s›ras›nda daima birlikte çal›ﬂmal›d›rlar.
‹novasyonlar ba¤lant›lar› kuracak kiﬂilere ihtiyaç duyarlar. Firma içinden veya d›ﬂ›ndan iﬂbirli¤i içindeki kiﬂiler, organizasyon kültürünü, iﬂbirli¤i ve dayan›ﬂma
yönünden zenginleﬂtirirler.
‹NOVASYON ÇARELER‹
Stratejik Çözüm : Araﬂt›rmay› ve faaliyet alan›n›z› geniﬂletin.
Süreçsel Çözüm : Planlama ve kontrol sistemlerini esnekleﬂtirin.
Yap›sal Çözüm
: Yenilikçiler ile iﬂinizdeki ana süreçler aras›nda yak›n ba¤lant›lar›n kurulmas›na imkan sa¤lay›n.
Yeteneksel Çözüm : Yenilikçilerinizi ve liderlerinizi seçerken liderlik ve insan iliﬂkileri yeteneklerine önem verin ve seçtiklerinizi destekleyici bir iﬂbirli¤i kültürü ile çevreleyin.
(Harvard Business Review, Kas›m 2006, Rosabeth Moss Kanter)

DD 2007-2008 DÖNEM‹
GENELE AÇIK (OPEN COURSE) E⁄‹T‹M SEM‹NERLER‹ DEVAM ED‹YOR
DD De¤iﬂim Dinamikleri Yönetim Merkezi’nin her y›l Ç›ra¤an Saray›’nda geleneksel olarak düzenledi¤i Genele Aç›k (Open Course) e¤itim seminerleri 2007-2008
döneminde de seçkin kat›l›mc›lar›n› a¤›rlayacakt›r. Seminer tarihlerimiz sizlerden gelen isteklere göre gere¤inde yeniden belirlenecektir. Kat›lmak ve görüﬂ
bildirmek isteyenlerin DD’yi aramalar›n› bekliyoruz.
Finansal Tablolar› Okuma Sanat› ve Yönetim Arac› Olarak Kullan›lmas› – 08/11/07
Finans raporlar›n›n okunmas›n›n metod ve teknikleri, ayr›ca bunlar›n etkin bir yönetim
arac› olarak kullan›lmas› konusu kat›l›mc›lara aktar›lacakt›r.

Marka Oluﬂturma ve Marka Yönetimi – 27/12/07
Günümüzün en önemli ekonomik konular›ndan biri olan marka, markalaﬂma süreci
ve marka yönetimi hakk›nda en baﬂar›l› olmuﬂ örnekler ve bilimsel nitelikli veriler
ortaya konulacakt›r.

De¤iﬂim Sürecinde Yönetim ve Davran›ﬂ Biçimleri – 14/02/08
Kurumun amaçlar›n›n tahakkukunda görev yapan kiﬂileri yöneten yöneticilerin dikkatlerini, de¤iﬂim süreci içindeki Günümüz Yöneticilik Mesle¤inin hassas noktalar›
üzerinde yo¤unlaﬂt›rmak, olaylara yaklaﬂ›m ve ele al›ﬂlar›nda düﬂünsel güçlerini yeni boyutlar üzerine oturtma e¤ilimi yaratmak ve yönetim ve yöneticilik potansiyellerini
daha etkin biçimde kullanmalar› arzusu içine sokmak.
Finansç› Olmayanlar için Finans – 10/04/08

2008-2009 Y›l› Ekonomik Beklentiler ve Gelece¤in Ekonomik Projeksiyonu – 29/05/08

Finansç› olmayan yöneticilere genel finans kavramlar›n›n tan›mlanmas› ve eldeki
finansal araçlardan yararlan›lmas› hakk›nda genel bilgiler verilecektir.

2007 y›l› ekonomik sonuçlar› ve 2008 y›l› Türkiye ve Dünya’da makroekonomik beklentileri,
gelecek dönemle ilgili ekonomik tahminleri ve projeksiyonlar› bu seminerde bulacaks›n›z.

fax: 0212 217 86 65

web: www.dd.com.tr

Görüﬂ ve önerilerinizle bültenimize katk›lar›n›z› bekliyoruz.

e-posta: dd@dd.com.tr

‹. Hakan YILMAZ / DD Kurumsal ‹letiﬂim & Kalite Sorumlusu

