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2013 yılında Pasific makinesinde 
toplama yaparak ișe bașladım. 
Sonrasında 1228 makinesinde yine 
toplamada devam ettim. Bir sene sonra 

1628 makinesinde beslemede çalıștım, 
yine aynı yıl Levent Hozatlı ile beraber 
onun da desteği ile makineyi iyice 
öğrenmeye ve kontrollerini yapacak 
düzeye gelmiștim. Tașerondan kadroya 
geçiș sürecimde ambar bölümünde 
destek personel olarak çalıștım. 
Günümüz ile kıyasladığımda satın alma 
departmanı algısında oldukça farklar 
görüyorum, örnek vermek gerekirse; 
departmanın önemi, onay mekanizması, 
ișin önceliği, ambar 1 ve 2 nin 

sorumluluğu  gibi konular oldukça önem 
kazandı. Fabrikamıza genel olarak 
değișimlere örnek vermem gerekirse; 
fikirlerimizi paylașabilme (fikir yönetim 
sistemi), görüșlerimize önem verilmesi 
(memnuniyet anketi gibi), kendimize de 
zaman ayırabileceğimiz çalıșma koșulları, 
sosyal aktiviteler, fabrikamızın 
ailelerimize kadar ulașabilmesi bizi 
oldukça mutlu etmektedir. Hem iș hem de 
sosyal anlamda gelișerek daha da 
güçleneceğimize inancım sonsuz. 

Biyomimikri, “tasarım yaparken ve 
yenilikçi teknolojiler geliştirirken 
doğadan ilham almak” olarak 
tanımlanabilir. Daha geniş bir 
perspektiften ele alındığında “çeşitli 
problemlere çözüm üretmek için 
doğayı taklit etmek” şeklinde de 
açıklanabilir. Biyomimikri ile sadece 
doğanın geliştirdiği çözümler değil; 
tasarım stratejileri, mekanizmalar 
ve sistemler de temel alınır. 
Günümüzde kullanılan birçok araç, 
eşya bulunmaktadır. Örnek vermek 
gerekirse; 

Nautilus isimli deniz canlısı suya 
dalmak istediğinde vücudunda 
bulunan içi boș odacıkları su ile 

doldurur. Yüzeye çıkmak istediğinde 
ise, ürettiği özel bir gazı bu dalıș 
hücrelerine pompalar ve suyun 

boșalmasını sağlar. Denizaltılarda 
da Nautilos'taki gibi dalıș odaları 

yapılmakta, içeri alınan suyun 
boșaltılmasında ise su 

motorlarından faydalanılmaktadır.

Biyomimikriye belki de en güzel örnek radar sistemi ve 
yarasalardır. Neredeyse kör olan yarasalar, çevresiyle 
etkileșime girmek için etrafa ultrason denilen çok 
yüksek titreșimli ses dalgaları yayar. Bu sesler, çevreye 
çarpıp geri yarasaya döner. Bu șekilde yarasa etrafı 
hakkında bilgi sahibi olur. İște radarda aynı prensiple 
çalıșır.
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Yolcu uçağı tipindeki uçaklar, 
akbabalardan esinlenilerek 

yapılmıștır. Akbabaların 
kanatlarındaki özel aerodinamik 
yapı, taklit edilerek koca koca 
uçakların havada uçabilmesini 

sağlamıștır.

Fikirlerimizi paylaşabilme, görüşlerimize önem verilmesi , kendimize de 
zaman ayırabileceğimiz çalışma koşulları, sosyal aktiviteler, fabrikamızın 

ailelerimize kadar ulaşabilmesi bizi oldukça mutlu etmektedir. 

Yusufçuk böcekleri uçarlar ve 
havada hareket etmeden asılı halde 
durabilirler. Son derece esnek kanat 
yapıları vardır. Kanatlarını diğer uçan 
canlılar gibi üzerine katlayamazlar 
ve hareket ettirme șekilleri de diğer 
böceklerden farklıdır. Gövdeleri 
metal görünümünü andıran 
halkalardan olușur. Uçuș stili ve 
denge sistemiyle helikopter firmaları 
yusufçuğu tasarımlarına adapte 
etmișlerdir.

HELİKOPTER VE YUSUFÇUK BÖCEĞİDENİZALTI VE NAUTİLUS BALIĞI

gerekirse; 

UÇAK VE AKBABA

RADAR SİSTEMİ
VE YARASA



İlk kez 2005 yılında kullanılan Mavi 
Okyanus Stratejisi kavramı, W. Chan 
Kim ve Renee Mauborgne tarafından 
yazılan ‘’Mavi Okyanus Stratejisi’’ isimli 
kitapla ortaya çıkmıștır.
Yoğun rekabetlerden kaçınıp mevcut 
piyasa ile rekabet, yani kızıl okyanus, 
yerine mevcut piyasayı genișletmek 
veya yoğun rekabetten uzaklașmak 
olarak tanımlanan mavi okyanus 
stratejisi günümüzde daha da önem 
kazanmaya bașlamıștır. 
Kırmızı okyanus bilinen pazar alanını 
temsil eder. Kırmızı okyanuslarda 
endüstri sınırları tanımlanmıștır ve kabul 

Ş�rketler�n karlılık sağlayab�lmeler� ve karlılıklarını 
arttırab�lmeler� �ç�n rekabet etmen�n ötes�ne 

geçmeler� gerekmekted�r. 

İNOVASYON - REKABET
KIZIL OKYANUS
MAVİ OKYANUS

edilmiștir. Ayrıca rekabetçi oyun 
kuralları bilinmektedir. Șirketler teklif 
seviyelerinde ve fiyatlarında marjinal 
değișiklikler yaparak daha büyük bir pay 
yakalamak için rakiplerini geçmeye 
çalıșırlar. Pazar alanı kalabalıklaștıkça 
kar ve büyüme șansı da düșer. Ürünler 
mal haline gelir ve kıyasıya rekabet 
okyanusu kana bular.
Mavi okyanus bütün endüstrilerdeki 
bilinmeyen pazar alanını temsil eder. 
Mavi okyanus kullanılmayan pazar 
alanı, talep olușumu ve kar artıșı 
olabilecek fırsatlar olarak tanımlanır. 
Mavi okyanuslarda rekabet yoktur 
çünkü oyunun kuralları belirlenmemiștir. 
Mavi okyanuslar var olan sektör 
sınırlarını genișleterek veya sektör 
sınırlarını yeniden yapılandırarak 
yaratılır. Bim, Mavi Okyanus Stratejisi 
için örnek verilebilir. Mevcut pazarda 
rekabet etmek yerine, kendi 
dinamiklerinden olușan yeni bir pazar 
yaratmıș, rakiplerini bu pazara 
çekmiștir. Ve bu pazarın kurallarını kendi 
belirlemiștir.

Mavi okyanus stratejini uyguladıktan 
sonra diğer bir önemli noktada mavi 
okyanus stratejinin taklit edilmesini 
önlemektir. Mavi okyanus stratejisinin 
taklit edilmesinin önünde bir çok engel 
mevcuttur. Bunlar, değer yenileme bir 
șirketin geleneksel mantığı açısından 
anlam tașımaz, doğal tekelcilik, 
patentler ve yasal izinler, büyük hacmin 
sağladığı maliyet avantajı ile pazara 
girme cesaretinin kırılması, değer 
yenilemesi yapan bir șirketin piyasada 
yarattığı büyük heyecan ile birlikte sadık 
müșteriler kazanması bu taklitçilerin 
uzak durmasını sağlar. Șirketlerin 
karlılık sağlayabilmeleri ve karlılıklarını 
arttırabilmeleri için rekabet etmenin 
ötesine geçmeleri gerekmektedir. Yeni 
karlılık ve büyüme fırsatları elde etmek 
için de Mavi Okyanuslar yaratmaları 
gerekmektedir.
KAYNAKLAR:
(https://open101.blog/2021/02/17/ino
vasyon-teknikleri-mavi-okyanus-strateji
si/
https://www.yeniisfikirleri.net/inovasyo
n-turleri/
https://www.fmaakademi.org/etkili-rek
abet-edebilmek-icin-mavi-okyanuslar-g
erekiyor) 

Pazar alanı kalabalıklaștıkça kar ve 
büyüme șansı da düșer. Ürünler mal 

haline gelir ve kıyasıya rekabet okyanusu 
kana bular.
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2016 yılında bașlamıș olduğum OVA 
OLUKLU MUKAVVA fabrikamızda kutu 
makinalarında ișe,  yardımcı elaman 
olarak palet dizimi ile bașladım. Daha 
sonra operatör yardımcısı olarak devam 
ettiğim süreçte asıl mesleğim olan açık 
hava reklam tabela konusuna  yakın 
olduğundan dolayı klișe ve numune 
bölümüne geçtim. Gelmiș olduğum 
noktada ișimi çok severek yapıyorum. 
Hem geçmișten gelen bilgilerim, hem 
de burada öğrendiklerim ve aldığım 
eğitimler ile kendimi geliștirmem beni 
daha ileriye tașıyacak ve bașarımı 
artıracaktır.  

Kite Packaging yakın zamanda 
polistirene (plastik) göre daha 
sürdürülebilir bir alternatif olan yenilikçi 
oluklu kutu astarını piyasaya sürdü.
Bu termal astar %100 geri 
dönüștürülebilir, düșük maliyetli ve 
polistiren ile aynı sıcaklık kontrol 
özelliklerine sahiptir. 

Șirket bunu doğrulamak için bir dizi 
harici test gerçekleștirdi ve oda 
sıcaklığında (23°c) oluklu astarların jel 
paketlerle birlikte kullanıldığında bir 
kutunun içeriğini 35 saat boyunca 
0°C'nin altında tutabileceğini ortaya 
koydu. Bu çalıșma oluklu mukavva 
kutularının, soğutulmuș gıda 

İlaç ambalajı pazarındaki yenilik, 
hastalara ilaçları almalarını hatırlatan 
ve gerekirse Bluetooth ile reçete talebi 
gönderen entegre Uygulamalı bir tablet 
kutusudur.

Kimyasal değișiklikler, hava koșulları, 
oksijen seviyeleri vb., așılar ve 
benzerleri gibi hassas ilaçlar için 
özellikle önemli faktörlerdir. Son 

SEKTÖREL YENİLİKLER

Adem ORDU
Kl�şe Bölümü Ek�p Üyes�

‘’D�j�talleşen dünyada

d�j�tal kl�şelerle

yolumuza

devam ed�yoruz’’

Fabrikamızın dünden bugüne aldığı yol 
kaydadeğer değișimler, yenilikçi bakıș 
açısı, çalıșana değer verme gibi bizi 
motive edici noktalarda olmuștur. 

OLUKLU KUTU ASTARI

TABLET SAYMA
AMBALAJI

SICAKLIK DENETİMİ

endüstrisindeki ürünlerin ambalajlanma 
șeklini değiștirme potansiyeline sahip 
yıkıcı bir gelișmesi olarak tanımlanıyor.

zamanlarda, sıcaklık ölçümünü güvenli 
bir șekilde gerçekleștirmek için bir 
sensör kullanan ilaçların tașınması ve 
saklanması için bir izleme etiketi 
geliștirildi. İzleme sonuçları, bir 
düğmeye dokunarak bir Uygulama 
aracılığıyla herhangi bir zamanda 
alınabilir. Etiket üzerindeki LED 
gösterge, soğuk zincirin kesintiye 
uğrayıp uğramadığını ve ürünün hala 
tüketime uygun olup olmadığını 
gösterir.
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önemli bir kısmını çalıșma alanları üzerinde 
düșünerek geçiren bir araștırmacı.  Yaratıcılığı 
destekleyen ortamlarla ilgili olarak hem 
fiziksel hem de sanal dünyada aynı anda var 
olabilecek yedi alandan bahsediyor.
Birinci Alan: Özel alanlardır. Günün bir 
noktasında tek bașıma kalmak isteriz. 
Kendimizle baș bașa kalacağımız zamanlar 
kıymetlidir. Kendinize böyle bir alan yaratın. 
Bazılarımız için ofiste, telefon görüșmesi için 
bulduğumuz sessiz ortamlardır. Çocuklar için 
ise bir parkta bir banka oturarak dizlerini çekip 
oturabilecekleri ve rahatsız edilmeden 
mesajlașabilecekleri bir alandır. 
İkinci Alan: Grup Alanlarıdır. İnsanların 
küçük ekipler halinde çalıșabilecekleri 
alanlardır. Grup alanları kendiliğinden gelișen 
iș birliklerinin olușmasına izin verir. Evlerde 
kurulan yemek masaları da genelde bu iși 
görür. Bireylerin toplanıp, olan biteni öğrendiği 
ve herkesi ilgilendiren konuların tartıșıldığı 
alanlardır. Kurumlarda grup alanlarının 
tasarlanması yaratıcı fikirlerin üretilmesini 
destekler. 

Üçüncü Alan: Paylașım alanlarıdır. Olan 
bitenlerin gösterildiği alanlardır. Bu hem 
gerçek dünyada hem de sanal dünyada 
gerçekleșebilir. Sanal dünyada web sayfaları 
üzerinden gerçekleșen bu durum nerede 
olduğumuzu ve ne yaptığımızı gösteren 
fotoğraf ve videolarla yapılır. Gerçek hayatta 
ise evimizin duvarlarındaki tablolar, 
fotoğraflar, hediyelik eșyalar bizi 
ziyaretçilerimize anlatır. Yine panolar, 
buzdolabı üzerine yapıștırılanlar da yine 
paylașım alanlarıdır. İșyerlerinde ise bu tarz 
alanların varlığı genelde göz ardı edilir. Bu tarz 
alanlar ve objeler, hem geçmiște yașananların 
hatırlatıcısı hem de iletiye yönelik yaratıcı 
girișimlerin ilham kaynağı olur. Kurum içinde 
fikirlerin, projelerin, deneyimlerin paylașıldığı 
alanlar diğer inovasyon çalıșmaları için de 
ilham kaynağı olacaktır. 

Çalıșma ortamları ve yașadığımız mekanlar 
yaratıcılığımızı etkiler. Yașadığımız ve 
çalıștığımız ortamlar, hayatlarımızı 
canlandırdığımız sahnelerdir. Bir ortama 
girdiğinizde artık o mekanın öyküsüne 
karıșırsınız ve o öykünün bir oyuncusu haline 
gelirsiniz. Dolayısı ile bulunduğumuz 
ortamların düșünce ve davranıșlarımızdaki 
etkileri çok büyüktür. Doğduğumuz andan 
itibaren içinde bulunduğumuz çevremize göre 
șekillenmeye bașlanırız. Büyüdüğümüz, 
okuduğumuz ve çalıștığımız ortam 
düșüncelerimizi, davranıșlarımızı ve yaratıcı 
düșünme potansiyelimizi etkiler. Yapılan 
araștırmalar, bebeğin ufkunu genișletebilecek 
ortamlarda büyümesi halinde, beynin dıș 
yüzeyi olan neokorteksinin daha yüksek bir 
oranda geliștiğini söylüyor. Bu ortamlarda 
büyüyen kișilerin, yașamlarının ileriki 
așamalarında karșılașacakları karmașık 
sorunları kavramada daha yetkin olacakları da 
bir gerçek. Okullardaki ortamların da etkili 
öğrenmeye ve yaratıcı düșünmeye etkisi de 
oldukça büyüktür. 
İçerisinde bulunduğunuz mekanın kendisi 
tavırlarınızı belirler. Bir hastane bekleme 
odası, bir konferans salonu, bir sınıf, bir 
çalıșma ofisi veya otel odasına gittiğinizde ne 
yapmanız gerektiğini bilirsiniz. Nerede ne 
yapacağınızı bilgisine sahipsinizdir. Bu 
nedenle, insanların yaratıcı olmasını 
istediğiniz bir ortam yaratıyorsanız, burayı 
nasıl tasarladığınızın önemli olduğunu 
unutmamak gerekir. Bulunduğunuz ortamı 
dikkatle gözlemleyin; tavanı nasıl?, ıșık nasıl, 
odanın kokusu, rengi, dekoru… Sizi nasıl 
hissettiriyor?
Yapılan araștırmalar kırmızı duvarların dikkati 
toplamaya, mavi duvarların ise yaratıcı 
düșünmeye ittiğini söylüyor. Bunun açıklaması 
ise mavinin gökyüzüyle ilgili imgeler 
canlandırıp zihni harekete geçirmesidir. Bizi 
etkileyen tek unsur bulunduğumuz mekanlar 
değil, camdan dıșarı baktığımız zaman 
gördüklerimizdir. 1984 yılında yapılan bir 
araștırma hastaların odalarının manzaralarına 
göre bir iyileșme süreci yașadıklarıdır. 
Ambiyans yaratmak için kullanılacak seslerin 
de hislerimiz üzerinde etkisi büyüktür. 
Öğrenme ve teknoloji konularında uluslararası 
bir uzman olan Ewan Mcintosh, vaktinin 

Dördüncü Alan: Eylem Alanlarıdır. 
Düșüncelerinizi paylașabildiğiniz, hayal 
gücünüzü kamçılayan ve fikirlerinizi hayata 
geçirmeye yarayan eylem alanlarıdır. Sürekli 
olmaları gerekmez. Ancak ihtiyaç halinde 
ulașabilmeniz faydalı olur. Mesela 
mobilyalarınızdan birini ittirip açtığınız alan 
yeterli olacaktır. İșletmelerde çalıșanların 
fikirlerini eyleme dönüștürebilecekleri, 
prototipini yapabilecekleri maker alanlarının 
yaratılması inovasyon çalıșmalarını destekler. 
Beșinci Alan: Katılım Alanlarıdır. Buraların 
esas amacı, insanların beraberce bir șeyler 
yapmalarını sağlamaktır. Ewan’a göre bir okul 
bahçesini halka açık parka çevirip 
öğrencilerden de çiçeklerle ilgilenmesini 
isterseniz artık burası bir gruba ait olmaktan 
çıkar, ortaklașa bir katılımın gerçekleștiği bir 
alana dönüșür.
Altıncı Alan: Veri Alanlarıdır. Bunu, daha 
sonra ihtiyaç duyacağımız bilgileri 
sakladığımız bir kütüphane veya veritabanı 
olarak görebilirsiniz. Herkese açık bir alan 
olmasa bile fiziksel ya da sanal olarak ihtiyaç 
anında ulașımı kolay olmalıdır. 
Yedinci alan: İzleme alanlarıdır. Hiçbir șey 
yapmadan etrafı izleyebileceğimiz izleme 
alanları vardır. Bazen bunu yapmayı isteriz ya 
da ihtiyaç duyarız. Etrafta olan bitenin bir 
parçası olmak yerine kenara çekilmeyi tercih 
ederiz. Çevremizle ilgili bu sayede edindiğimiz 
bilgiler, çalıștığımız kuruma daha yakın 
hissetmemizi sağlar.
Mekanlar yașamımızı etkileyen önemli 
unsurlardan biridir. Çünkü bize nasıl 
davranacağımızı iletirler. Eğer yașam ve 
çalıșma mekanınız uyarıcı niteliklere sahipse 
yaratıcı zekamız daha verimli olur, 
yaratıcılığımız artar. Fakat mekanlar sığ ve 
kısıtlayıcı ise yaratıcılığımız körelir. Bununla 
birlikte yaratıcı düșünmek ve inovasyon için 
alanlar ne kadar önem olursa olsun burası 
sonuçta insanların barındığı yerlerdir. Haliyle 
içeride kimlerin de olduğu da önemlidir. İș 
ortamında her bir insan ortaya konan birikimi 
etkiler, ele alınan konulara yön verir. 
Koridorlarda rastlașan insanların etkileșimleri, 
çalıșma alanlarınızdaki etkileșimler, 
ișyerinizdeki gelișmeleri etkiler. Kurumları 
olușturan insanlar değildir, insanların 
arasındaki etkileșimdir. 

Ç�ğdem SEZER

İnovasyon Gazetes�’n�n bu ayk� sayısında İnovasyon ve 
G�r�ş�mc� Mentor Sayın Ç�ğdem Sezer �le “Ortam ve 
Yaratıcılık” üzer�ne key�fl� b�r sohbet gerçekleşt�rd�kORTAM VE YARATICILIK

“İnsanların yaratıcı olmasını �sted�ğ�n�z b�r 
ortam yaratıyorsanız, burayı nasıl 
tasarladığınızın öneml� olduğunu 

unutmamak gerek�r. Bulunduğunuz ortamı 
d�kkatle gözlemley�n”


