‹NOVASYON YAPMAK

‹novasyon ﬁampiyonu Olabilir misiniz?
Yak›n zamanda ö¤renmﬂ oldu¤unuz buluﬂçu bir fikri düﬂünün. Fikri, aﬂa¤›daki boﬂlu¤a yaz›n
ve sonra her soruyu evet ya da hay›r ﬂeklinde yan›tlay›n.
ﬁampiyonlu¤unu yapmay› düﬂündü¤ünüz inovasyon:
ﬁunlara sahip misiniz?

Evet

Hay›r

1. Bu inovasyonun de¤erlerine ve bu inovasyona duyulan ihtiyaca dair güçlü
bir inanca.

2. Baﬂka bir kiﬂiden kaynaklanm›ﬂ olsa bile bu inovasyonu sahiplenmekle ilgili
güçlü bir duyguya.

3. ‹novasyonun kabul edilmesi ve eyleme geçirilmesini sa¤lamak yönünde
dizginlenemeyen bir arzuya.

4. Resmi iﬂ tarifinizin gerektirdiklerinin çok ötesinde zaman ve enerjinizi ve
di¤er kiﬂisel kaynaklar›n›z› inovasyonu desteklemek için uzun bir süre
boyunca adamaya gönüllü olmaya.

5. ‹novasyonu yürütmeye çal›ﬂ›rken olumsuz tepkileri ve aksilikleri tecrübe
etmeye gönüllü olmaya.

Toplam

Puan›n›z›n yorumu: E¤er sorular›n ço¤unlu¤una evet yan›t›n› verdiyseniz, inovasyon savunucusu olma
yolundas›n›z demektir! Bu kitap, yol boyunca karﬂ›n›za ç›kacak kuﬂkuculara, aksiliklere ve engellere ra¤men
inovasyonunuzu gerçekli¤e dönüﬂtürmenize yard›mc› olacakt›r.

84 ‹novasyon Yapmak

‹NOVASYON YAPMAK

Vizyon Aç›klamas› Oluﬂturmak
Bu çal›ﬂma kâ¤›d›n›, baﬂkalar›yla paylaﬂmak üzere bir vizyon aç›klamas› tasla¤› haz›rlamak için
kullan›n. Vizyon aç›klaman›zda kaydedece¤iniz fikri kafan›zda canland›rmaya yard›mc› olmas›
için “Vizyonunuzu Geliﬂtirmek ‹çin Ataca¤›n›z Ad›mlar” adl› tabloya bak›n.
Fikrin tarifi:
Fikrinizi k›saca tarif edin. Fikir ya da proje için bir isminiz var m›?

Fikir de¤erlendirmesi:
Fikriniz hissedilen bir ihtiyaca hitap ediyor ya da bir sorunu çözüyor mu? E¤er öyleyse, o nedir? E¤er de¤ilse,
fikrinizi yeniden yoklamak isteyebilirsiniz.

Kullan›c›lar ya da müﬂteriler:
Bu inovasyonun son kullan›c›lar›n›n ya da müﬂterilerinin bir listesini oluﬂturun.

Faydalar:
Bu fikri takip edilmeye de¤er k›lan kilit faydalar›n listesini oluﬂturun. Örne¤in, daha büyük pazarlar› ya da
büyümeyi mi getiriyor, kâr› m› art›r›yor, yoksa kuruluﬂunuzu daha etkin mi k›l›yor?
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Vizyon aç›klamas› tasla¤›:
Yukar›da kaydetti¤iniz enformasyonu kullanarak bir vizyon aç›klamas› tasla¤› oluﬂturun. K›sa bir paragrafla
baﬂlay›n. Hedef, fikrinize dair coﬂku uyand›rmak oldu¤u için, hedeflerinizi canl› biçimde tarif edin. Aç›klaman›n fikrinizi net ve özlü bir ﬂekilde iletti¤inden ve yarardaﬂlar›n›z›n ç›karlar›na cazip geldi¤inden emin olun.

Geribildirim:
Bir aç›klama tasla¤›n›z oldu¤unda, baz› yak›n arkadaﬂlar›n›zdan ya da meslektaﬂlar›n›zdan geribildirim isteyin.
Ald›¤›n›z karﬂ›l›klar› buraya kaydedin.

Gözden geçirilmiﬂ aç›klama:
ﬁimdi, ald›¤›n›z geribildirimlere dayanarak vizyon aç›klaman›z› gözden geçirin..
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Vizyon Aç›klaman›z Ne Kadar ‹yi?
Amac›n›z, fikrinizi gerçekli¤e dönüﬂtürmede size yard›m edebilecek insanlara vizyonunuzu aç›k
bir ﬂekilde ifade etmektir. Bir kez vizyonunuz kendi akl›n›zda olduktan sonra onu, baﬂkalar›na
etkili bir ﬂekilde iletilebilecek bir biçime çevirmek isteyeceksiniz. Baz› vizyon aç›klamalar›
kelimelerle baﬂlarken di¤erleri, bir çizim ya da model gibi bir tür görsel yard›m kullanabilir.
“‹novasyon ﬂampiyonu olabilir misiniz?” adl› tabloda belirledi¤iniz inovasyonu düﬂünün.
Aﬂa¤›da sunulan boﬂlu¤a bir vizyon aç›klamas› yaz›n ve sonra her soruyu evet ya da
hay›r ﬂeklinde yan›tlay›n.
Vizyon aç›klamas›:

ﬁunlara sahip misiniz?

Evet

Hay›r

1. Arzu etti¤iniz sonucu canl› bir biçimde tarif ediyor mu? Bir vizyon, insanlar
onun hedeflerini ve do¤rultusunu anlayabildiklerinde hakikaten güçlü olur.
Baﬂkalar›n›n gelecekteki neticeleri kendi kafalar›nda “görmelerine” yard›mc›
olacak bir vizyon aç›klamas› oluﬂturmaya çal›ﬂ›n.

2. Yarardaﬂlar›n ihtiyaç ve ç›karlar›na cazip geliyor mu? Bildiriniz,
yarardaﬂlar›n›z›n örtük ya da aç›k ç›karlar›na cazip gelmelidir.

3. Coﬂku uyand›r›yor mu? Bir ekibi iﬂe almak için fikrinize destek kazanman›z
gerekir. Baﬂkalar›nda coﬂku canland›rmak için vizyonunuzu tutkulu bir
ﬂekilde aktar›n.

4. Etkili bir ﬂekilde iletilebiliyor mu? Baﬂkalar›na iki dakika içinde tarif
edebilece¤iniz aç›k bir vizyon yaratmaya çaba gösterin. Birisinin dikkatini,
yaln›zca asansörle yukar› ç›k›ﬂ süresi kadar çekebilece¤inizi hayal edin.
Vizyonunuzu nas›l aç›klars›n›z?

Toplam

Sonuçlar›n›z›n yorumu: E¤er dört sorunun tümüne de evet yan›t›n› verdiyseniz vizyon aç›klaman›z büyük
olas›l›kla çok etkili olacakt›r. Sorulardan herhangi birine hay›r yan›t›n› verdiyseniz, vizyon aç›klaman›z›
güçlendirmenin yollar›n› düﬂünün.
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Bir Yarardaﬂla ‹letiﬂim Kurmak
Yarardaﬂlar›n deste¤i, fikrinizin uygulanmas› için çok önemlidir. Bu formu yarardaﬂlarla
yapaca¤›n›z toplant›lara haz›rlanmak için kullan›n. Her bir yarardaﬂ için bir form düzenleyin.
Toplant›n›zdan sonra, bir sonraki ad›mlar›n›z› tespit etmek için “‹letiﬂim Takibini Yönetmek”
baﬂl›kl› formu kullan›n.
I. Bölüm: Yarardaﬂ›n›z
Yarardaﬂ›n›z› tespit edin.
O kim? Unvan› ne? Kilit sorumluluklar› neler?

Yarardaﬂ inovasyonunuza nas›l bak›yor?
Sözgelimi, fikir onun gücünü, statüsünü, çal›ﬂma program›n› vb. nas›l etkileyecek? Bu fikir ona nas›l fayda
sa¤lar? Faydalar› ve dezavantajlar› aﬂa¤›daki tabloya yaz›n.

Faydalar

Dezavantajlar

Örnek: Süreçteki bir de¤iﬂiklik, çal›ﬂanlar›n
vardiya baﬂ›na 10 adet ilave devre kart›
üretmelerini sa¤layacakt›r.

Örnek: Süreçteki bir de¤iﬂiklik, vardiya
baﬂ›na bir montaj hatt› iﬂçisine duyulan
ihtiyac› ortadan kald›racakt›r.
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II. Bölüm: ‹letiﬂim Yaklaﬂ›m›n›z
Nerede buluﬂacaks›n›z?
Toplant› tarafs›z bir bölgede mi, konferans salonunda m›, ofisinizde mi olmal›?

Toplant›da elde etmek istedi¤iniz özel amaç ne?
Destek mi, tavsiye mi yoksa kabul görmek mi istiyorsunuz?

Kiﬂiyi nas›l etkileyeceksiniz?
Örne¤in, ona ve/veya ﬂirketinize sa¤layaca¤› hangi faydalar› vurgulayacaks›n›z?

Fikrinizi nas›l sunacaks›n›z?
Fikrinizi görsel malzemeler, çizimler ve/veya prototipler kullanarak m› sunacaks›n›z? Hangi yedek
verileri—örne¤in araﬂt›rma ya da pazarlama raporlar›—kullanacaks›n›z
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‹letiﬂim Takibini Yönetmek
Bir yarardaﬂla buluﬂtuktan sonra bir takip stratejisi geliﬂtirmelisiniz. Bu formu yarardaﬂlar›n›z›n
deste¤ini kazanmadaki ilerleyiﬂinizin hatt›n› çizmek için kullan›n. Bunu, “Bir Yarardaﬂla
‹letiﬂim Kurmak” baﬂl›kl› tabloyla ve mümkünse “Direniﬂin Üstesinden Gelmek”
baﬂl›kl› tabloyla bir arada kullan›n.
Ba¤lant›n›n ‹smi:

Ba¤lant›n›n Rolü:

Toplant› Tarihi:
Teklif Edilen ‹novasyon:

Sorduklar› Sorular:

Ald›¤›n›z Geribildirimler:
Olumlu
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Olumsuz

Toplant› Sonuçlar›:
Aﬂa¤›daki boﬂlu¤u, toplant›dan baﬂar›yla elde etti¤iniz ﬂeyleri ya da yüzleﬂti¤iniz sorunlar› belirtmek için kullan›n.

Örne¤in, bu kiﬂi fikrinizi destekledi mi yoksa ona direndi mi? Takip edebilece¤iniz bir beklenti
kurdunuz mu? E¤er öyleyse, nas›l?

Sonraki Ad›mlar:
Sonra yapaca¤›n›z eylemleri ve onlar› tamamlamak istedi¤iniz tarihleri listeleyin.

Örne¤in, bu kiﬂiyle bir daha buluﬂacak m›s›n›z? Bu kiﬂiye destekleyici belgeler sa¤lamal› m›s›n›z? Herhangi bir
sorunun takibini yapma ihtiyac› hissediyor musunuz? E¤er öyleyse, ne zaman?

Eylem

Tamamlama Tarihi
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Direniﬂin Üstesinden Gelmek
Bu tabloyu, direniﬂin nedenlerini teﬂhis etmek ve onun nas›l üstesinden gelece¤inizi planlamak
için kullan›n.
I. Bölüm: Direniﬂi Tespit Etmek
‹sim:
Direniﬂ nas›l ifade edildi?
Örne¤in, bu kiﬂi bir toplant›da fikrinizin asla yürümeyece¤ini ya da çok riskli oldu¤unu mu söyledi? Ondan istedi¤iniz bir görevi tamamlamay› m› reddetti?

Bu kiﬂi projeniz için çok önemli mi?
Örne¤in, ihtiyaç duyaca¤›n›z kaynaklar› kontrol ediyor mu? Önemli baﬂka karar al›c›lar› etkilemesi
mümkün mü? Gerçekleﬂtirmenizde onun do¤rudan çal›ﬂmas›na ihtiyac›n›z var m›?

Sizce, direniﬂin alt›nda yatan neden(ler) ne olabilir?
Bu kiﬂinin fikre direnmesinin, yüksek maliyet ya da risk gibi makul nedenleri var m›? Ya da fikrin
kendisini tehdit etti¤ini mi düﬂünüyor? Genel olarak statükonun de¤iﬂtirilmesine mi karﬂ›?

II: Bölüm: Direniﬂin Üstesinden Gelmek ‹çin Taktikler Belirlemek

Kiﬂiye yaklaﬂma stratejinizi belirlemenize yard›mc› olmas› için evet, hay›r ya da emin de¤ilim
yan›tlar›n› iﬂaretleyin.

‹fade
1. Projemi düzeltmek için bu kiﬂinin fikirlerine, becerilerine
ya da enformasyonuna ihtiyac›m var.
2. Projenin baﬂar›l› olmas› için bu kiﬂinin onu sahiplenme
duygusu olmas› gerekiyor.
3. Bu kiﬂiyle itibar› ya da kontrolü paylaﬂmaya aç›¤›m.
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Evet

Hay›r

Emin De¤ilim

Bu sorulardan en az ikisine evet yan›t›n› verdiyseniz kat›l›m takti¤ini kullanmay› düﬂünebilirsiniz.
Bu takti¤i etkili bir ﬂekilde kullanmak için:
• Kiﬂiden projeye dair fikir ya da baﬂka kat›l›mlar isteyerek onu projeye dahil edebilirsiniz.
• Fikrinizin mülkiyetini ya da itibar›n› veya bu kiﬂiyle birlikte gerçekleﬂtirilmesini
paylaﬂabilirsiniz.
‹fade

Evet

Hay›r

Emin De¤ilim

4. Teklifim bu kiﬂiye ya da onun için çal›ﬂan kiﬂilere
muhtemelen büyük güçlük ç›karacakt›r.
5. Bu kiﬂi ya da onun için çal›ﬂanlar, fikrimi uygulamak için
e¤itime ya da baﬂka desteklere ihtiyaç duyacakt›r.
6. Bir de¤iﬂimi baﬂlatmaktansa statüko, kiﬂi için muhtemelen
daha caziptir.

Yukar›daki sorulardan en az ikisine evet yan›t›n› verdiyseniz kolaylaﬂt›rma takti¤ini kullanmay›
düﬂünebilirsiniz. Bu takti¤i etkili bir ﬂekilde kullanmak için:
• ‹htiyaç duyulan becerileri sa¤lay›n.
• Kiﬂinin kendisini daha az yenik hissetmesine yard›mc› olmak için e¤itim ya da baﬂka geçiﬂ
destekleri sa¤lay›n.
‹fade

Evet

Hay›r

Emin De¤ilim

7. Kiﬂi duygulara de¤il akla dayanarak karar alma e¤ilimindedir.
8. Benim fikrim bu kiﬂiyi tehdit etmiﬂ gibi görünmüyor.
9. Kiﬂi muhtemelen inovasyonun ayr›nt›lar›n›n ve içerdi¤i
olas› faydalar›n fark›nda de¤il.

Yukar›daki sorulardan en az ikisine evet yan›t›n› verdiyseniz ikna takti¤ini kullanmay›
düﬂünebilirsiniz. Bu takti¤i etkili bir ﬂekilde kullanmak için:
• Veri, kan›t ve mant›k kullan›n.
• Fikrinizin özelliklerini ve faydalar›n› iletin
‹fade

Evet

Hay›r

Emin De¤ilim

10. Bu kiﬂinin deste¤ine karﬂ›l›k fikrimde ya da uygulanmas›nda
de¤iﬂiklik yapmaya gönüllüyüm.
11. Bu kiﬂi, bir çözüm bulmak için farkl›l›klar yoluyla
çal›ﬂabilmesiyle ünlü.
12. Bende, bu kiﬂinin baﬂka bir proje için ihtiyaç duydu¤u
bir ﬂey (ör. kaynaklar) bulunuyor.

Bu sorulardan en az ikisine evet yan›t›n› verdiyseniz müzakere etme takti¤ini kullanmay›
düﬂünebilirsiniz. Bu takti¤i etkili bir ﬂekilde kullanmak için:
• Projenin, meseleyi ilgilendiren ve muhtemel alternatifleri olan yönlerini tespit edin.
• Fikrinizin tasarlanmas› ya da uygulanmas›nda ödün verin ya da seçenek de¤iﬂ tokuﬂu yap›n.
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‹fade

Evet

Hay›r

Emin De¤ilim

13. Bir görevi tamamlamas› ya da projeme kaynak sa¤lamas›
için bu kiﬂiye ihtiyac›m var.
14. Kiﬂiye, bir ﬂeyi yapmas› gerekti¤ini söyleme otoritem var
veya bu seviyede bir otoriteye sahip güçlü bir destekçim var.
15. Ödül beklentileri ya da disiplin uygulamas› kiﬂiyi, yapmas›na
ihtiyac›m olan ﬂeyleri yapmaya büyük olas›l›kla motive eder.

Yukar›daki sorulardan en az ikisine evet yan›t›n› verdiyseniz yönlendirme takti¤ini kullanmay›
düﬂünebilirsiniz. Bu takti¤i etkili bir ﬂekilde kullanmak için:
• Bir ﬂeyin yap›lmas›n› istemek için gücünüzü ya da otoritenizi kullan›n.
• Bir ﬂeyin yap›lmas›n› istemeleri için yüksek seviyeli bir destekçinin ya da sponsorun otoritesini
aray›n.
Lütfen dikkat: E¤er de¤iﬂik taktikler için önerilen yelpaze için puan veriyorsan›z, kiﬂinin çal›ﬂma
tarz› ve kiﬂili¤i hakk›nda bildiklerinize dayanarak, birden fazla yaklaﬂ›m kullanmay› göz önünde
bulundurun.
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