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Ünsöz

ÖNSÖZ

Bugün kapitalizm, tüm dünyaya derin bir finansal 
kriz yaşatıyor. Krizin bütün şiddetiyle yaşandığı bugün
lerde İnovasyon, yok olmaktan önceki son çıkış yolu. Böy
le bir ortamda, iş dünyasındaki büyük değişimleri ve yeni
likleri içinde barındıran İnovasyon, ülkeleri ve şirketleri 
ayakta tutacak tek formül gibi duruyor. Çünkü krizler, 
uzun vadede yaraücılığı artırabilir. Ayrıca biliyoruz ki İno
vasyon, ülkeleri tek başına kurtaracak sihirli bir formül de
ğildir. Fakat ülke kalkınmasının ve gelişmesinin yegâne 
araçlarından biridir.

Kitabm yazılış amacı, Türkiye'de İnovasyon konusun
da şirketlerin ve markaların ne yaptığını ortaya koymakür. 
Yoksa Türklerin İnovasyon konusunda başarılı olup olma
dığım tarüşmak değildir. Çalışma, İnovasyon konusunda 
var olan bir boşluğu ortadan kaldırmak amacıyla yayma 
hazırlanmıştır. Türkiye'nin tarihsel inovasyonlarmı, zaten 
İnovasyorıla Başarıyı Yakalayan Türkler isimli kitabımda an
latmıştım. Fakat o kitapta, günümüz şirketlerinin inovatif 
çalışmalarma yeterince yer verememiştim. Takip edebildi
ğim kadarıyla, başka bir araştırmacının da bu eksikliği or
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tadan kaldırmaya yönelik bir çaba içine girmemesi, beni 
bu çalışmayı hazırlamaya yöneltti.

Bu kitapta, birçok şirketin başarılı çalışmasına yer ver

medim. Mümkün olduğu kadar iş fikriyle kendi alanında 
bir dönüşüm yaratmış şirketlerin örnek öykülerini seçerek 

onları size tanıtmaya çalıştım. Yoksa amaç, bütün yenilik 
yapan şirketleri size tanıtmak değildi. Çalışmada sadece 
büyük şirketlerin değil, küçüklerin de inovatif çalışmaları
na yer verdim. Böylece girişimciler ya da girişimci adayla
rı, başarılı olmuş projeleri görüp "Ben de yapabilirim" di
yerek harekete geçebilir.

Kitapta, şirketlerin gazete ve dergilere yansıyan inova
tif çalışmalarına da yer verdim. Tanınan şirket ve markala

rın dışında seçtiğim örnekler ise fazla bilinmeyen ve insan
ların ilgisini çekecek türdeki yapılardan oluştu. Kimi şir
ketlerin internet sayfaları, en çok da Dünya ve Referans ga

zeteleri, kaynak olarak başvurduğum yerler oldu. Ayrıca 
aylık ve haftalık ekonomi dergileri de bu çalışmaya kay
naklık etti. Kitaptaki İnovasyon öykülerinin daha rahat an
laşılması için mümkün olduğu kadar günlük bir dil kul

lanmaya özen gösterdim. Bu özel çalışmada, yarattıkları iş 
modelleriyle farklılık yaratarak örnek olabilecek 100'e ya
kın şirket öyküsünü aktardım. Kitapta, İnovasyon yapma

nın somut reçetesinde birçok başarılı örneği bulacaksınız.
Kimi şirket yetkilileri ve PR ajanslarının yazı ve fo

toğraflarıyla bu çalışmamn ortaya çıkmasında büyük pa
yı oldu.



Önsöz

Kitabın yayımlanmasına katkıları nedeniyle yakın ça
lışma arkadaşlarım Aydın Demirer ve Çiğdem Yücesoy 
Subaşı'na çok teşekkür ederim. Sevgili eşim İlknur Cey- 
lan'm desteği ise bana her zaman yol gösterdi.

Son sözüm ailemizin yeni bireylerine. İkiz bebekleri
miz Barış ve Özgür, babanızın İnovasyon dünyasına hoş 
geldiniz.

Şafak Altun 
Maslak-2009
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Değişime Ayak Uydur

DEĞİŞİME AYAK UYDUR

"İnsan kıyıyı gözden kaybetmeye cesaret etmedikçe, 
yeni okyanuslar keşfedemez." 

Andre Gide

İngiliz Kraliyet ailesine ait Beagle adlı gemi, 27 Aralık 
1832 günü yaklaşık 5 yıl sürecek bir gezi için demir aldı. 
Gezi boyunca, Güney Amerika'nın haritasını çizecek, tica
ret olanaklarım araştıracaktı. Gemide bulunanların arasın
da dünya bilim tarihinin akışım değiştiren ünlü doğa bi
limci Charles Darwin de bulunuyordu. Darvvin, aynen 
Andre Gide'nin de söylediği gibi, araştırmalarına okyanu
sa açılarak başlamıştı. Aym zamanda bir din adamı olan 
Darwin, bu yolculuğa Tanrı'mn tahtım güçlendirmek için 
çıkmıştı. Fakat bu yolculuk, -planlarının tersine- fikirleri
ni kökten değiştirmesine neden oldu. Geziden elde ettiği 
ipuçları, yeryüzündeki canlı çeşitliliğinin, türlerin sürekli 
yeni başkalaşımlar kaydederek geliştiği bir organik süreç
le ortaya çıktığı, yani evrimleştiği ve buradaki söz konusu 
mekanizmanın da doğal seçilim olduğu sonucuna varma

sına yardımcı oldu.
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Darwin'in devrim yaratan fikirleri, bugün, yeryüzün
de yaşamın geçmişi ve geleceği arasında mükemmel bir 
uzlaşı sağladı. Türlerin Kökeni adlı yapıünda geliştirdiği 
görüşler, zamanın bilim ve din çevrelerini derinden etkile
di. En çarpıcı değerlendirmelerden birini de Kari Marx 
yapmıştı. Marx; "Darwin'in kitabı çok önemli ve tarihteki 
sınıf mücadelesi (ni anlamak) için doğa bilimi temeli ola
rak işime yarıyor" diyordu (Francis Wheen, "Bir Yanlış Yo
rumlamanın Çözümü", Toplumsal Tarih, Ekim 2006, s. 89).

Herhâlde Darwin, nükleer reaktör tasarımından hasta
lıklarla mücadeleye kadar pek çok alanda fikirlerinin bu
gün nasıl kullanıldığım görseydi, hayal gücünün sınırları
nı aşan bu durum karşısında büyük bir şaşkınlık yaşardı. 
İşte size birkaç evrim örneği: Kaliforniya, La Jolla'daki Si- 
nirbilim Enstitüsü, bilgisayar destekli beyinlere sahip 
Darvvin Robotları Serisi geliştirdi. Robotların beyinlerinde
ki nöronlar arasındaki bağlanülar, deneyimlere bağlı ola
rak evrim geçiriyor. Bu robotlar, şekilleri tamyor ve yeni 
ortamlarda yollarını bulabiliyor. University College 
London'dan Peter Bentley, otomobil yarışlarına evrimin il
kelerini uygulayarak sürücünün saniyenin onda biri gibi 
kısa sürede yarışı önde bitirmesini sağladı ("Evrim: Günü
müze Yansımalar", Cumhuriyet Bilim Teknik, 13 Şubat 2009).

Evrim Teorisi'ne göre canlılar, ayakta kalabilmek için 
değişen çevre koşullarına uyum sağlamak zorundalar.

Darwin Yasaları, şirketler için de geçerli. Günümüz 
koşullarında şirketler, ayakta kalabilmek için kendilerini
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yenilemek zorundalar. Değişime ayak uyduramazlarsa bir 
bir yok olmaya mahkûmlar. Darwin'in yarattığı teorinin iş 
dünyası açısından önemli bir özelliği bulunuyor. Bu ne
denle, büyük işler yapmak isteyen işletmelerin de öncelik
le dünyadaki değişimi ve trendleri yakından takip etmele
ri gerekiyor.

Küresel ekonominin sıkıntılı günler yaşadığı bu dö
nemde, herkesin akimda birçok soru var. Bu sorulara bir
çok yamt verilebilir fakat işin en doğrusu, hatamn nereden 
kaynaklandığım görmek ve daha çok analiz yapmaktan 
geçiyor. Ekonomistler, ekonomi literatüründe geleceğin 
mottosunun (slogan) şimdiden belli olduğu konusunda 
net bir fikre sahipler. Onlar, "daha çok analiz, daha az 
kriz" konusunda sonuca varmış dürümdalar.

Gelelim, konumuz açısmdan bizim ilk analizimize. 
Günümüzün hızla değişen rekabet ortammda ayakta kala
bilmek için şirketlerin ürünlerini, hizmetlerini ve üretim 
yöntemlerini sürekli olarak değiştirmeleri ve yenilemeleri 
gerekiyor. Yani, İnovasyon, şirketleri kurtaracak ve ayakta 
tutacak tek ilaç konumunda.

Bugüne kadar çok farklı yer ve zamanda tartışılan İno
vasyon, günümüz yeni ekonomi dünyasına damgasını vu
ruyor. Türkiye'de de İnovasyon, bir süredir iş dünyasımn 
ana gündem maddelerinden biri.

Bazı şirketler, yatay ve dikey yönde gerçekleştirdikleri 
inovasyonlarla, hem kendileri hem de Türkiye'nin kalkm-
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ması ve istihdamı için önemli yeniliklere imza atıyorlar. 

Türk şirketlerinin en eskileri evrim geçiriyor, en yenileri 

de yeni bir tür olarak kendilerine piyasada yeni iş alanları 
açıyorlar. Böylelikle evrim ve İnovasyon, mükemmel bir 

uyum içinde günümüz ekonomi dünyasının hizmetine 
girmiş oluyor. Arçelik, Vitra, Vestel, TAV, Turkcell, Boyner, 
Akbank, Garanti Bankası, Ülker vb. gibi kendi sektörleri
nin trendlerini belirleyen şirketler, değişim yaratan iş mo
delleriyle İnovasyon konusunda ön plana çıkıyorlar. Örne
ğin Türk markalarının amiral gemisi olan Arçelik (ilk hâ
liyle Erel Çelik), yarım asır önce, çelik eşya üreten bir şir
ket olarak kurulmuştu. Fakat bugün, Türkiye'nin patent 

şampiyonu bir beyaz eşya markası olarak yoluna hızla de
vam ediyor. Zamanında halkımızın "Havalı Apollo" diye 

tabir ettiği otobüsleri üreten Otokar, gerek zırhlı ve taktik 
araçlarıyla, gerekse millî tank projesiyle kendi performan
sım aşan bir güçle ürün inovasyonlarım geliştiriyor. Türki
ye'deki kimi şirketler ise başarılı iş modelleri üretiyor. Bel
ki sayıları çok fazla değil ama yine de kendilerinden söz 
ettirmeyi beceriyorlar. Örneğin TAV Holding'in tesisleri

nin hiçbiri kendisine ait değil. Belirli bir süre için bu tesis
lerin işletmesini yaparak Türkiye'de havalimanı işletmeci
liğinde yeni bir iş alam yarattı. Boyner Holding ise müşte

rilerinin hayatındaki "bütün ihtiyaçlarım karşılamak" üze
re bir iş modeli geliştirmiş durumda. Holding, şu an için 

mobil iletişim işinde değil. Fakat görünen o ki bu işe de gi
rerek müşterilerinin bu ihtiyacım da gidermeyi planlıyor. 
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Bugün olağanüstü bir dönemden geçen dünyada İno
vasyon, şirketlerin ayakta kalmaları için tek araç oldu. 
Dünyamn üretiminin yavaşladığı, mücadele gerekliliğinin 
esas olduğu bir dönemde yaraücı zihinlerin çözümleri 
üzerine yoğunlaşmasıyla teknoloji ve bilim alanında 
önemli aşamalar kaydediliyor. Aslmda kriz gibi olağanüs
tü durumlar, şirketlerin evrimleşmesini sağlıyor. Birçok 
kriz, büyük hizmetler sağlayan buluşların önünü açtı. Ta
lep daralması olduğu için o güne kadar hiçbir şirketin 
gündeme almayacağı birçok konu gündeme gelebiliyor. 
Sadece sanayi, bilim ve teknoloji değil, günlük hayata iliş
kin önemli buluşlar da gerçekleştiriliyor.

Hatırlayalım; dünya tarihinin en büyük krizlerinden 
biri olan ABD kaynaklı Büyük Bunalım, 1920 ve 1930'lara 
damgasını vururken borsalar çöktü ve insanlar işsiz kaldı. 
Ancak bu karanlık dönemde insanlığı ileriye götüren 
önemli buluşlar da gerçekleştirildi. 1929'da Clarence 
Birdseye, yiyeceklerin donmuş olarak saklanabileceğini 
keşfetti. Marangoz Ole Kirk Christiansen kendi kasabası 
Billund'da (Danimarka) bir iş kurarak tahta merdiven ve 
ütü masası üretmeye başladığında 25 yaşındaydı. Ama iş
leri kötü gidiyordu ve üstüne üstlük 1929 Büyük Bunalı
mı'ndan dolayı tüm dünya ekonomik krizin etkisi altın
daydı. 1934'te Christiansen, geçimini sürdürebilmek için 
şirketin ürün yelpazesine tahtadan oyuncakları da ekledi. 
İki yıl sonra oyuncaklarına Danimarka dilinde "iyi oyun
lar" anlamına gelen "Leg godt" sözcüğünden yola çıkarak
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LEGO adım verdi. 1930'da Dupont bünyesinde çalışan 
mühendis VVallace Carothers, Neopren adındaki maddeyi 
buldu. Neopren, günümüzde dalgıç takımlarında, ortope
dik protezlerde, elektrik yalıümlarmda kullanılan bir mad
de. Carothers, 1935'te, kadın giyimine yıllarca damgasını 
vuran naylonu geliştirdi. 1935'te ilk franchising uygula
ması Howard Deering Johnson ve Reginald Sprague tara
fından geliştirildi. Bu sistemde amaç, bağımsız işletmecile
rin aym ismi, yemeği, malzemeleri, logoyu ve tasarımı bir 
ücret karşılığı kullanmasıdır.

Bu örneklerin sayısını arürmak mümkün. Şimdi de 
Türkiye'den birkaç örnek. 1929 Krizi, Türkiye'de dolmuş 
fikrinin de ortaya çıkmasına neden oldu. Aşçı Halit, kriz 
nedeniyle bazen birkaç gün siftah yapmadan beklemek 
zorunda kalıyordu. Sürekli müşterisi olan bir işadamı da 
artık taksiye binemeyeceğini söyleyince Halit, aym yöne 
giden dört müşteriye saatin yazdığı ücreti paylaştırmayı 
önerdi. Bu önerinin kabul edilmesiyle, Nişantaşı-Eminönü 
dolmuş seferleri de başlamış oldu. Krizle doğan bir iş mo
delini ise Simit Sarayı yarattı. Simit Sarayı, 2001 Krizi'nin 
sembol fırsat firmasıydı. Büyük şehirlerde işe giden insan
ların simitçilerin önünde kuyruk oluşturduklarının fark 
edilmesi, bu iş modelinin doğmasına neden oldu.

Özetle, krizden etkilenmemek ve hep önde gitmek is
tiyorsanız, yeni fikirlerinizi her zaman hazır bulundurma
nız gerekiyor. Günümüz şirketleri başarıyı yakalamak için 
rekabet yönelimli olmak zorunda. Çünkü hâlâ el atılma
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mış niş alanlar mevcut. Şirketler, rakiplerin konumlarında

ki zayıflıkları tespit edip bu alana yönelerek kendilerine 
değer yaratabilecek fırsatlar oluşturabilirler.

Örnek mi? îşte karşınızda neyi tutarsa onu altına çevi
ren başarılı bir işadamı portresi.

İŞ DÜNYASININ ROL MODELİ OL

FİBA Yönetim Kurulu Başkam Fîüsnü Özyeğin, bugü

ne kadar girdiği her iş, yaptığı her operasyonla hep farklı 
bir işadamı portresi çizdi. Başarı öyküsü, örnek bir model 

olarak haber yapıldı, derslerde anlatıldı ve kendisi konfe
ranslara davet edildi. Profesyonellikten patronluğa geçme
sine rağmen, kısa zamanda büyük bir servet edindi. Özye
ğin, önce şirketi kuruyor, sonra değerini yükseltip saüyor. 

Dünyanın neresinde olursa olsun kâr marjlarının daha 
yüksek olduğu yeni alanlara giriyor. Tabiri caizse, "neyi 
tuttuysa altına çeviriyor".

Peki o, bütün bunları nasıl başarıyor?

Özyeğin, Robert Koleji'ni bitirdikten sonra cebindeki 
1.000 dolarla ABD'ye gittiğinde tek hayali vardı, o da inşaat 
mühendisi olmaktı. Eğitimini sürdürürken bir yandan da 

ne iş bulursa yapıyordu. Üniversiteden sonra Harvard'da 

mastır yaptı. Amerika'da Arthur Andersen'da damşman 
olarak çalışırken kolejden oda arkadaşı Mehmet Emin Ka- 

ramehmet'ten iş teklifi aldı. "Ben bankacı değilim, yöneti
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