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Başlangıç Noktası 

Gelecek eğilimleri zamanın ruhundan beslenir, büyür, tümünü takip etmenin imkansız olduğu 

binlerce ürüne ve hizmete dönüşerek somutlaşır. Mesele bir eğilimi herkesin fark etmeyeceği 

“küçüklükte” iken tespit etmek ve iş fırsatına dönüştürmektir. Çünkü ancak bu şekilde 

gelecek gerçek bir farklılaşma aracı haline gelebilir, inovasyon sürecini besler, işi büyütür. 

TRENDDESK işbirliğini büyüme potansiyeli yüksek bir gelecek eğilimi olarak inceler. 

Biyomimikri (doğadan gelen inovasyon) konusundaki uzmanlığı sayesinde doğanın işbirliği 

konusundaki öğretilerini de bu incelemenin içine dahil eder.  

Dora Research hayata geçirdiği kantitatif araştırma projelerinin yanısıra periyodik ve ücretsiz 

olarak sunduğu “Dora Nabız” ile tanınmaktadır. Dora Nabız yıl içinde birkaç kez tekrarlanan, 

Türkiye’de profesyonellerin ilgisini çeken konuları ele alan “online” bir araştırmadır. Her 

araştırmaya Dora Research veri tabanında kayıtlı üç bine yakın üye davet edilmektedir. 

Üyelerin tümü farklı sektörlerde çalışan, genelde beş yıl üzerinde deneyim sahibi 

profesyonellerdir.  

TRENDDESK ve Dora Research “Türkiye’de profesyoneller işbirliğini ve rekabeti nasıl 

algılıyor?” sorusuna cevap vermek için birlikte çalıştı ve yeni bir Dora Nabız araştırması ile 

soruya cevap verdi. Araştırmanın sonuçları ekteki powerpoint sunumunda, yorumlar ise bu 

dokümanda yer alıyor. Her iki dosya sadece soru formunu doldurarak araştırmaya katılanlar 

ile paylaşılıyor.  

 
Temel bulgulara bakış 

Profesyonellerin %86’si “bir elin nesi var, iki elin sesi var” ifadesine, %63’ü “rekabetten 

kaçmak korkaklıktır” ifadesine katılıyor. Buradan rekabet ile işbirliğinin tam zıt kutuplarda 

görülmediği sonucuna varılabilir. Ya da her ikisinin de geçerli stratejiler olarak görüldüğü, 

“durumun gereğine göre” karar verildiği varsayılabilir. 

İyi bir işbirliği ilişkisi için “karşılıklı tam güven” ile “tam şeffaflık/dürüstlük” en önemli kriterler 

olarak görülüyor. Diğer bir yandan profesyonellerin %27’si “babana dahi güvenmeyeceksin” 

gibi sert bir ifadeye katılıyor. Bu iki bulgu birleştirildiğinde güven eksikliğinin iyi işbirliği 

ilişkilerinin önünde bir engel teşkil ettiği söylenebilir.  

Güvensizliğe rağmen profesyonellerin %91 gibi çok büyük bir bölümü rakip ile işbirliği 

yapabileceğini ifade ediyor. Bu çelişkiyi diğer bir soruya verilen cevap ile çözmek mümkün: 

Profesyonellerin çoğunluğu yeni bir ilişkiye başlarken tedbirliği davranacağını, olası risklere 

karşı gözünü her zaman açık tutacağını belirtiyor. İşbirliğine açık ama güvensiz bir kültürün 

içinde “tam teslim olmadan” ilişkiler başlatmak ve yürütmek çıkar yol olarak görünüyor.  
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Özel hayatın ve iş hayatının içinde rekabet/işbirliği tercihi sorulduğunda belirgin bir fark göze 

çarpıyor. İşbirliği iş hayatına göre özel hayatın içinde daha fazla tercih ediliyor. İş hayatında 

işbirliğinin önündeki engeller aradaki farkı açıklıyor. En önemli engeller şunlar: 

 İşbirliği yapacak doğru insanı/kurumu tespit etmenin zorluğu (%27) 

 Bir araya geldikten sonra kim ne alacak/verecek, pazarlığın sonsuza kadar uzaması (%27) 

 İşbirliğinin gündemde/kurum kültüründe yer almaması (%22) 

 İşbirliğinin genelde tek seferlik kalmaması, devam etmemesi (%11) 

 
Sonuç 

İşbirliği hayatın her alanında geleceği şekillendiren bir eğilim olarak karşımıza çıkıyor. 

Şirketlerin tüketiciler ile işbirliğine giderek, tüketicilerin kendi aralarında ve kurumsal 

dünyanın kendi içinde işbirliği yaparak yarattıkları iş modelleri, ürünler ve projeler hızla 

çoğalıyor. İşbirliği ile büyümek için bu konudaki en deneyimli rehbere bakmanın tam zamanı: 

Doğa. 

Araştırmanın ortaya çıkardığı işbirliği engelleri son derece önemli, zira her bir engelin 

üstesinden gelmek için doğadaki işbirliği prensiplerini kullanmak mümkün. Dünya üzerindeki 

yaşamın izlediği 3.8 milyar yıllık işbirliği prensipleri işte de kazandıran ilişkilerin 

geliştirilmesine yön gösteriyor. 

Özetle; işbirliği profesyonel hayatın içinde belli başlı engellerden dolayı verimsiz bir strateji 

olarak görülürken doğada tam tersine, son derece verimli bir hayatta kalma stratejisi. 

Rekabet her iki türün fazla enerji harcaması anlamına geliyor ve doğada enerji çok değerli. 

Bu nedenle canlı türleri mümkün olduğu kadar rekabetten kaçınır. Aynı avın peşinde koşmak 

yerine ne avladıklarını, nerede avladıklarını farklılaştırır. Farklılaşmaya ek olarak, bir tür 

zayıflıklarını kapatmak için enerji harcamak yerine zayıflıklarını telafi edecek başka bir tür ile 

işbirliğine yatırım yapar.  
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Buradan nereye? 

Araştırmanın hakkında daha fazla bilgi almak için Dora Research ile, işbirliğini büyüme fırsatı 

olarak ele almak için TRENDDESK ile temasa geçebilirsiniz.  

 

Dora Research Hakkında 
 
DORA RESEARCH Türkiye’ye en yeni ve başarısı kanıtlanmış araştırma yöntemlerini getiren 
bir pazar araştırma ve danışmanlık firmasıdır. DORA RESEARCH kurucu ortaklarının araştırma 
sektöründeki 14 yıllık tecrübesi, ileri teknolojiye dayalı ve net tanımlanmış hizmet süreçleri ile 
ön plana çıkmaktadır. Dr. Rapaille ile olan işbirliğiyle Türkiye’nin ilk neuromarketing/kültür 
kodu çalışmalarını yapan DORA RESEARCH, Garrison Group ile olan ortaklığıyla exponential 
marketing/stratejik pazarlama hizmetleri alanında öncü bir firma haline gelmiştir. DORA 
RESEARCH altyapısı ile en yoğun dikkat ve çaba gerektiren projeleri üstlenme konusunda 
kararlı ve yetkindir. Misyonu müşterilerinin ihtiyaç duyduğu hizmetin en iyi şekilde 
tanımlanması, kurgulanması ve karşılanmasıdır. DORA RESEARCH aynı zamanda Archetype 
Discoveries Worldwide (Dr. Rapaille), Garrison Group, CFI Group ve Foresee Results’ın 
bölgedeki temsilcisidir. 
 
İletişim: mustafa.kelekci@doraresearch.com 
 +90 216 688 3323 
 www.doraresearch.com 
 
 
 
TRENDDESK Hakkında  
 
TRENDDESK bağımsız bir inovasyon danışmanlığıdır. İşini yapmak için iki güçlü araçtan 
faydalanır: Gelecek eğilimleri ve Biyomimikri. Bu karışım TRENDDESK’i inovasyon alanında 
benzersiz bir noktaya yerleştirir. Gelecek eğilimlerinin ve doğanın temel prensiplerinin ele 
alındığı sunumlar, yaratıcılığı tetikleyen “PlayShop”lar, doğanın 3.8 milyar yıllık prensiplerinin 
iş stratejilerine ve yeni iş kavramlarına dönüştürüldüğü danışmanlık projeleri işinin özünü 
oluşturur. TRENDDESK Turquality Programı tarafından akredite edilmiştir. Aynı zamanda ABD 
bazlı Biomimicry Group’un bölgedeki temsilcisidir.   
 
İletişim: zeynep@trenddesk.com 
 +90 212 366 0233 
 www.trenddesk.com 

mailto:mustafa.kelekci@doraresearch.com
http://www.doraresearch.com/
mailto:zeynep@trenddesk.com

