Kidder

Bülten
Yıl:1 Sayı:1

Bu bülten, yapılan etkinlikler sonucunda yayınlanmak üzere Kamu İç Denetçileri
Derneği (KİDDER) tarafından hazırlanmıştır. Bültende yazısı yayımlanan yazarlar
yazılarından dolayı kendileri sorumludur. Yazarlardan izin alınmadan bu yazılar başka
bir yerde yayımlanamaz, alıntı yapılmaz.
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Editörden...
2007 yılında kurularak faaliyetine başlayan Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER)
olarak bugüne kadar çok sayıda etkinlik düzenleyerek üyelerimizin bilgi birikimine
katkıda bulunma gayreti içerisindeyiz. Bu amaçla düzenlediğimiz etkinliklerimize sadece
kamu iç denetçilerini değil özel sektör iç denetçilerini ve iç denetime katkısı olacağını
düşündüğümüz konuklarımızı da davet etmekteyiz. Ancak bu etkinliklerden sadece
etkinliğe katılan meslektaşlarımız ve konuklarımız faydalanabilmekteydi. Bunun sebebi
ise kamu iç denetçileri olarak bizler 81 ilde yüzlerce farklı kurumda görev yapmamızdır.
Hal böyle olunca da etkinliklerimize sadece etkinliğin düzenlendiği ildeki ve yakın
illerdeki meslektaşlarımız katılabilmekteydi. KİDDER olarak her etkinliğimizden bütün
meslektaşlarımızın faydalanabilmesi amacıyla etkinlik sonrasında, etkinliğin içeriğine
dair yayımlanmak üzere bir bülten hazırlama kararı almış bulunmaktayız.
Bu ilk sayımızı 3 Kasım 2018 tarihinde İstanbul’da düzenlediğimiz “İnovasyonun İç
Denetime Entegrasyonu ve Çevik Denetim Anlayışı” konulu etkinliğimize ayırmış
bulunmaktayız.
Bültenimizin bu sayısına Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Bahadır TOPAL, Hyundai Motor Company İç Denetçisi Sayın Cantekin ERTEKİN,
Oyak Savunma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş. Chief Innovation Officer Sayın Mehmet
Gökhan KARATOY, Kadıköy Belediyesinin değerli İç Denetçilerinden Sayın Turan GÜZEL
ve Sayın Tülün ÖZTÜRK yazılarıyla katkıda bulunmuşlardır.
Saygılarımla…
Editör
Bülent ÜNGÜT
Bahçelievler Belediyesi İç Denetçisi
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Bahadır TOPAL
Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) Yönetim Kurulu Başkanı

KİDDER TARAFINDAN DÜZENLENEN “İNOVASYONUN İÇ DENETİME
ENTEGRASYONU VE ÇEVİK DENETİM ANLAYIŞI” ETKİNLİĞİ İLE
AB KOMİSYONU İÇ DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE DÜZENLENEN
“EMBRACİNG THE CHALLENGES OF THE FUTURE” KONGRESİNDEN
İZLENİMLER

Bilindiği üzere 2003 Yılında yürürlüğe
giren 5018 sayılı Kanun ile kamu alanında
Strateji Geliştirme Başkanlıkları, mali
kontrol, harcama yetkililiği, iç kontrol ve
iç denetim kavramları ve fonksiyonları
kazandırılarak,
dünya
genelindeki
gelişmelerle uyumlu bir yapı kurulmuş ve
bu yapı geçtiğimiz 15 yılda ülkemiz
dinamiklerini de kapsayacak şekilde
küresel bir yönetim ve kontrol sistemi
mekanizmasına dönüşmüştür.
5018 Sayılı Kanun ile kamu idarelerinde,
planlama ve performans ilkelerinin
temelleri atılmıştır. Küresel güç olmanın
gereği olan stratejik hedef ve planlara
uyumlu olarak, idarelerin yeni yönetim
sistemi olarak tanımlayabileceğimiz iç
kontrol sistemi (yönetim ve kontrol
mekanizması) ve bunun her bir aşamasını
uluslararası kabul görmüş ilke ve
standartlarla denetime tabi tutan iç denetim
mekanizması kazandırılmıştır.
2006 yılından itibaren Kamu İdarelerinde
iç denetçi atamaları ile birlikte ülkemizde

iç
denetimin
gelişiminin
sürdürülebilirliğinin sağlanması, iç
denetçilerin
mesleki
yeterliliklerinin
artırılması ve haklarının temsilcisi olmak
şiarıyla da Kamu İç Denetçileri Derneği
Kurulmuştur. 800’e yakın Kamu alanında
faaliyet gösteren İç Denetçi üyeleriyle
büyük bir aile olan Derneğimiz çeşitli
seminer,
çalıştay
toplantı
vb
organizasyonlar, sürekli mesleki gelişim ve
sertifikasyon
eğitimleri
düzenlemek
suretiyle
de
meslektaşlarımız
ve
kamuoyunu
mesleğimizle
ilgili
bilgilendirmeye ve farkındalığın artmasına
yönelik
çalışmalarına
da
devam
etmektedir.
Derneğimizce planlanan ve Kadıköy
Belediye Başkanlığının destekleri ile
“İnovasyonun İç Denetime Entegrasyonu
ve Çevik Denetim Anlayışı” başlıklı
etkinlik düzenlenmiş ve bu etkinlikle İç
Denetimin ruhunda yer alan değişimin
yönetimi, dünyanın ve ülkemizin yöneldiği
yenilikçi
değişimci
ve
dolayısıyla
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verimliliği
ekonomikliği
etkileyen
kavramlara ilişkin genel değerlendirmeler
ile örneklem boyutunda uygulamalar
tartışılmıştır.
Etkinliğimizde Hyundai Motor Company
iç denetçisi ve innovasyon alanında
çalışmalar yapan Cantekin ERTEKİN
önemi, üretim ve yönetim sistemlerinde
hayat bulan inovasyon ile birlikte iç
denetimin değişim süreci ve çevik denetim
anlayışı
hakkında
bilgi
verirken,
Denizbank İnovasyon&Strateji danışmanı
Mehmet Gökhan KARATOY inovasyonun
iç denetime entegrasyon süreci, sektörel
örnekleri kapsamında iyi uygulamalar
hakkında
bilgi
paylaşımında
meslektaşlarımızla denetimlerimizde feyz
alabileceğimiz
örneklere
ilişkin
paylaşımlarda bulundular. Etkinliğimizde
desteklerini esirgemeyen ve bizleri yalnız
bırakmayan Kadıköy Belediye Başkanı
Aykurt NUHOĞLU’nu, Bağımsız Mali
Müşavirler Grubu Derneği’ne, Kadıköy
Belediyesi İç Denetim Başkanı Mustafa
UZUN ve melektaşlarımıza teşekkürü borç
biliriz.

Toplantı sonrasında Derneğimizi temsilen
Brükselde AB Komisyonu İç Denetim
Genel
Müdürlüğünce
düzenlenen,
Uluslararası İç Denetim Teşkilatı Başkanı
Richard Chambers da dahil olmak üzere
Avrupa’nın ve dünyanın bir çok ülkesinden
meslektaşlarımızın
katılımıyla
gerçekleştirilen “Embracing the challenges
of the future” Geleceğin zorluklarını

kucaklamak
konulu
İç
Denetim
Kongresine katılım gerçekleştirdik.
Kongrede Avrupa komisyonu Başkan
Yardımcısı
Frans
TİMMERMAN’s,
Avrupa komisyonu İç Denetim Genel
Müdürü Manfred KRAFF, IIA Başkanı
Richard Chambers artık dünyanın hızlı bir
değişim içerisinde olduğu geleceğin
beklenilenden çabuk geleceği ve hatta
geldiği,
dolayısıyla
kurumsal
organizasyonların ve özellikle denetiminde
hızlı şekilde bu değişimi yakalaması
gerektiğine
vurgu
yaptılar.
Hatta
Değişimin yönetiminde iç denetçilerin
risklere odaklanmasında inovatif(yenilikçi)
yaklaşımların kolaylaştırıcı rol alacağı da
vurgu yapılan konular arasındaydı.

Kongre de sunum yapılan ve tartışılan
konular arasında Alan Dudley tarafından
paylaşılan “Data analytics and innovation
in audit” Denetimde veri analizi ve
innovasyon, Mona De BOER tarafından
paylaşılan
“Artificial intelligence in
audit and risk” Denetimde ve risk
yönetiminde yapay zeka, Rudi TODOROV
tarafından
paylaşılan
“Approaching
robotic process automation with
confidence” Robotik süreç otomasyonuna
güvenle(Denetim Güvencesi) yaklaşmak
konuları bile içerikleri itibarıyla İç
Denetimin
hızla
ulaşması
gereken
seviyenin
ne
olduğunu
bizlere
göstermektedir. (Kongre sunumlarına
https://ec.europa.eu/info/events/iasconference-2018-2018-nov-06_en
adresinden ulaşılabilir)
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Bu aşamada KİDDER olarak bizleri
sevindiren amatör ruh ile çalışma azmi
içerisindeyken profesyonel işlere imza
atmak istememizin meyvelerini de görüyor
olmamızdır. 3 Kasım 2018 tarihinde
İstanbul’da İnnovasyon ve Çevik denetimi
konuşup,
Brüksel’e
gittiğimizde
konuştuğumuz ve tartıştığımız konuların
benzerliği, ülkemizde iç denetim alanında
uyguladığımız
veya
uygulamayı
planladığımız bazı inovatif yaklaşımların
Dünya’da
önümüzdeki
dönemde
uygulamaya geçmek üzere tartışılması
Ülkemizin son 10 yılda denetim alanında
dünya ülkeleri ile eşit ve hatta bazı
konularda
daha
uygulanabilir
bir
mekanizma geliştirilmesi açısından gurur
vericidir.

Diğer taraftan yine AB Komisyonu İç
denetim Kongresi esnasında İç Denetim
Genel Müdürü Manfred KRAFF, Fransa
CNAM üniversitesi Denetim konusunda
Öğretim üyesi Coşkun ÇAKAR, Avusturya
IIA
eski
Başkanı,
IIA
Global
Standartlardan Sorumlu eski başkan
yardımcısı Hans Peter Lechner ile bir daha
birçok meslektaşımızla Türkiye de iç
denetim uygulamalarının iyi örnekleri ve
meslektaşlarımızın bilgi ve tecrübe
düzeylerinin geldiği nokta konusunda
sohbet etme fırsatı bulduk. Mümkün olursa
da KİDDER tarafından 2019 yılı
başlarında gerçekleştirilmesi planlanan

Uluslararası bir iç denetim etkinliğine
katılımları konusunda desteklerini aldık.
Yine bu temaslar sırasında TİDE ile
istişare içerisinde, ECIIA tarafından son
dönemde hayata geçirilen Kamu İç
Denetim Komitelerine KİDDER olarak
üye olma talebimizi ilettik. Bu konunun
önümüzdeki yıl daha netlik kazanması için
görüşmelere devam edilmesi çerçevesinde
hemfikir kalınmıştır.
Sonuç olarak biz KİDDER ailesi olarak,
mesleğimizin
ve
meslektaşlarımızın
profesyonel olarak gelişimlerini, sosyal ve
özlük hakları ile ilgili düzenlemelerde
meslektaşlarımızın
haklarının
iyileştirilmesi ile küresel güç olan
ülkemizde denetimin dünyaya örnek
olmaya devam etmesi için her türlü
çalışmada yer almak için elimizden geleni
yapma gayreti içerisinde olacağız. Ancak
bu aşamada son 10 yılda iç denetim
alanında dünyaya örnek olabilecek kayda
değer ilerlemeler gerçekleştirilmesinde, her
türlü desteğini esirgemeyen başta sayın
Cumhurbaşkanımıza
ve
eski
Başbakanlarımıza,
İç
Denetim
Koordinasyon
Kurulunun
kıymetli
üyelerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı İç
Denetim Uyumlaştırma Dairesi Başkanlar
ve uzmanlarına, Üst Yönetici sıfatıyla iç
denetimin
aktif
çalışmasında
ve
yetkinlikleri
ve
gelişimi
ortaya
çıkarılmasına yardımcı olan, sayın Bakan,
Müsteşar, Rektör, Belediye Başkanı, Genel
Müdür ve Valilerimiz ile bu süreçte
işbirliği içerisinde olduğumuz, TİDE,
MAHUZDER,
SAYDER,
TAYAD,
Strateji Platformu, BMMGD ve BADED
üyelerine teşekkürü borç biliriz.
En derin saygılarımla.
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Turan GÜZEL
Kadıköy Belediyesi İç Denetçisi

Tülün ÖZTÜRK
Kadıköy Belediyesi İç Denetçisi

KAMU İÇ DENETİMİNDE İNOVASYONEL DÜŞÜNCE ANLAYIŞINA GEÇİŞ….

2017 yılında PWC tarafından hazırlanan
“iç denetim mesleğinin durumu” konulu
raporda bir önceki yıla nazaran iç
denetimin değer katma işlevinin azaldığı
belirtilmiştir. Bu fonksiyonun paydaşlar
açısından öneminin azalması olarak
düşünülebileceği gibi asıl olarak çağa
gerekli entegrasyonun sağlanmaması
olarak algılamak doğru olacaktır. Çünkü
günümüz
ihtiyaçları
değişmekte,
kurumlar vatandaşlarına daha iyi hizmet
verebilmek amacıyla yeni yöntemler
aramaktadır. Dünyayı artık anlık olarak
takip ederek yeniliklere nasıl uyum
sağlanabileceği
konusunda
yeni
araştırma-geliştirme
çalışmaları
yürütülmektedir.

Türk Dil Kurumu tarafından Ar-Ge “Bir
ürünün veya bir çalışmanın etkisini,
verimliliğini, geliştirilmesini sağlamak
için uzmanlarca yapılan ayrıntılı
araştırma” olarak tanımlanmaktadır.
OECD Ar-Ge’yi “İnsan, kültür ve
toplumun bilgisinden oluşan bilgi
dağarcının arttırılması ve bu dağarcığın
yeni uygulamalar tasarlamak üzere
kullanılması için sistematik bir temelde
yürütülen yaratıcı çalışmalar” olarak
belirtilmiştir.
Ar-Ge
çalışmaları
sürecinde sürekli olarak bilgi üretimi
yapılmakta ve yeni süreçlerde bu bilgiler
değerlendirmektedir. Bundan dolayı ArGe çalışmaları boşuna yapılan çalışmalar
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değildir. Bilincin geliştirilerek dağarcığın
arttırılması süreci içerisinde yapılan
tasarımların
kullanıma
sunulması
gereksinimlerin
karşılanılması
sağlanmaktadır. Esko Aho’nun dediği
gibi “Ar-Ge parayı bilgiye döndüren,
yenilik (inovasyon) ise bilgiyi paraya
döndüren süreçtir”.
Kurumlarda süre gelen ana kültürü
oluşturan alt kültürlerin anlaşılması,
denetim yaklaşımlarında farklılıkların
oluşmasına, özellikle iletişim açısından
değerlendirildiğinde
kurumsal
sıkıntıların
çözümlenmesinde
yol
gösterici olacaktır. Sürekli olarak paydaş
katılımlarının arttığı bir ortamda, iç
denetçilerin,
yapacakları
değerlendirmelerde bu durumu göz ardı
etmeleri mümkün değildir.
Kurum kültürünün anlaşılması ve
kurumsal
gelişimin
sağlanması
açısından yönetim kademelerinin durum
analizleri yaparak daha iyi yöntemlerle
hedeflere ulaşma konusunda yeterli bilgi
sahibi olması iç kontrol ve iç denetimle
mümkündür.
Biz
bu
konuda
ne
yapıyoruz.
İç denetim kuruluş felsefesinde var olan
inovasyonel fonksiyonlarını kullandığı
ölçüde
başarılı
olabilecektir.
Yerel bazlı ihtiyaçların belirlenmesi ve
bu ihtiyaçlara cevap verilmesi hali
hazırda yerel yönetimin amacı olup;
Mahalle
kültürlerinin
ihtiyaçlarını
belirleyerek bölgede gerekli olan
yatırımların
yapılması
hususunda
çalışmalar sürmektedir.
Risk esaslı yapılan değerlendirmeler,
yasalar ve Coso (Control solutions)
bütünlüğü içerisinde güçlü bir iç kontrol
çağın
gerektirdiği
bir
gerçektir.
İç denetim, Yapılan işlemleri veya oluşan
problemleri nasıl en kısa yolla ve
kanunlara uygun bir şekilde çözüme

ulaştırma

amacındadır.

Semtimizde kreş mi, okul mu, sanat
merkezi mi ya da tiyatro mu bir ihtiyaç
olduğunun belirlenmesi dış paydaşların
vereceği bilgilerle mümkündür. Bunların
değerlendirmesi oluşturulacak KARAR
DESTEK SİSTEMLERİ ve RİSK ESASLI bir
yönetim anlayışı ile mümkündür.
Bu bilgi çağında kendi belleğinizde
yenilik ihtiyaçlarına göre güncelleme
yapmazsanız
varlığınızı
sürdüremezsiniz.
Kurumsal eksiklerimiz var mı?
Mevcut durumda stratejik hedefler
bunun için olup; bu hedeflere ulaşmak
için
çağdaşların
kullandığı
enstrümanları kullanmak hatta bunları
geliştirmek bizim elimizdedir.
"Basit bir şekilde anlatamıyorsan,
yeterince
bilmiyorsun
demektir"
(Einstein).
Kullanıcının anlamadığı bir çalışma
konusunda
yeterli
bilgi
birikimi
olmadığı
anlaşılmalıdır.
Yaptığımız
çalışmaları kullanıcılarımıza anlaşılır bir
şekilde anlatabilirsek sonuçları alma
konusunda daha etkin bir yol kat etmiş
oluruz. Bundan dolayı güncel gelişmeleri
takip etmeli ve bunlara adaptasyonu en
kısa sürede sağlamalıyız.
"Modern İç Denetim anlayışında ve
organizasyon içerisinde üstlendiği rolde
önemli bir değişim gözlenmektedir. İç
Denetim artık 'bilgi veren' değil, 'yorum
katan' konumundadır."
Özellikle kamu kurumları açısından
değerlendirme
yapılacaksa
açık
inovasyon modelinin benimsenmesi
paydaşlara daha rahat bir şekilde
ulaşılmasını sağlayacaktır. Kurumsal baz
da dahi olsa bütün invovasyon
enstrümanlarını kullanmak kurumun
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gelişime
açık
olduğunun
bir
göstergesidir.
Buda
sürdürülebilir
bir
varlığın
kanıtıdır.
Sonuç olarak ;
Kurumların
başarısı
ülkenin
başarısıdır; düşüncesi ile kurumsal
hedeflere ulaşılması konusunda çağdaş
yaklaşımlara uzak kalmadan yapılan her
çalışma değerlidir. İç denetim bu
enstrümanları DNA’sına kattığı ölçüde
değer katma işlevini yerine getirmeye
devam edecektir.

3.
4.

5.
6.

Kaynaklar:
1.

2.

Prof. Dr. Ömer ANLAĞAN, Temel
Ar-Ge ve Yenilik Kavramları,
TÜBİTAK, 27 Ocak 2011, Ankara
Sunumu
Prof. Dr. Celal Zaim ÇİL,
İnovasyon
(Yenilik),Çankaya

7.
8.
9.

Üniversitesi,2
Aralık
2011
Sunumu
OECD. “OECD Factbook 2013”.
http://dx.doi.org/10.1787/factbo
ok-2013-en.
Özlem ÜLGER, Özlem DURGUN,
Seçilmiş OECD ülkelerinde Ar-ge
Harcamalarının büyüme üzerine
etkileri, Ömer Halis Demir
Üniversitesi, Ekim 2017
Dr. Sezer BOZKUŞ KAHYAOĞLU,
Modern İç Denetim İle Değer
Yaratmak, Denetişim, 2012
Gökhan POLAT, Yıkıcı İnovasyon
Karşısında
İç
Denetimin
Dönüşümü:Çevik
ve
Yalın
Denetim,
https://www.34volt.com/yikiciinovasyon-karsisinda-icdenetimin-donusumu-cevik-veyalin-denetim-haberi-470970/
https:www.pwc.com
www.cartoonstock.com
A.
Hüsrev
DEMİRCİ,
katkılarından dolayı teşekkürler
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Cantekin ERTEKİN
Hyundai Motor Company İç Denetçisi

İNOVASYON DENETLENEBİLİR Mİ ?

İçinde yer aldığımız yıkıcı inovasyon
çağı, birçok iş süreçlerini dönüşüme
zorlarken, iç denetim fonksiyonlarının,
klasik yaklaşımla (old school) daha hızlı
ve teknolojik bir perde altında yürütülen
faaliyetleri
irdeleyip,
kendisinden
beklenen değeri zamanında yaratması
olası durmuyor.
PwC 2017 yılındaki "İç Denetim
Mesleğinin Durumu" raporunda İç
Denetim'in önemli bir değer kattığını
bildiren paydaşların oranı 2016'da%
54'iken 2017 yılında % 44'e geriledi.
2017 yılındaki bu oran 5 yıldaki en
düşük seviyedir. Bunu denetçiler olarak
teknolojiye
yeterince
adapte
olamamamıza,
inovasyonu
işimize
entegre edemememize ve kurumsal

polis rolünden kurum içi danışmanlara
dönüşemememize bağlayabiliriz
(https://www.pwc.dk/da/publikationer
/2017/sotp-internal-audit-2017.pdf)
Pek çok meslek gibi iç denetim de odak
noktasını, tamamen finansal analiz
odaklı anlayıştan teknoloji ve inovasyon
odaklı anlayışa taşımalıdır. Son günlerde
sıkça konuşulan, verimlilik denetimi,
performans
denetimi,
teknoloji
denetimi, kültür denetimi ve inovasyon
denetimi gibi trendleri önemsemelidir.
Şirketin teknoloji ve inovasyona olan
yatkınlığını analiz edip, bu alanda
güvence ve danışmanlık hizmeti
sağlamalıdır. Kurum içi girişimciliğin ve
inovasyonun bir kurum kültürü haline
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gelmesi için çalışmalar yapmalı, şirket
stratejilerine, kurumun uzun ve kısa
vadeli
hedeflerine
inovasyon
ve
girişimciliğin
dahil
edilmesini
sağlamalıdır. Uzun vadede koyulan
hedeflerin ölçülmesi ve denetlenmesi
için analizler gerçekleştirmelidir.



Fikir üretme programımız ne
kadar etkili? Ne kadar fikir
üretiyoruz?



Çalışan başına kaç fikir gönderilir
ve kaç tanesi onaylanır ?
İnsana, zamana ve paraya göre
hangi kaynakları yeniliklere
ayırıyoruz?
İnsanlar ne ölçüde yeni fikirleri
denemek için yetkilendirilmişler?
Risk almayı kabul eder ve
ödüllendirir miyiz?
İnisiyatifler başarılı olmadığında
insanları başarısızlıktan suçluyor
muyuz?
İnsanlar şirket politikasına ya da
patronun kararlarına meydan
okuyabilir mi?
Şikayet mi, girişimci mi?
Kasten dışarıdan fikirlere mi
bakıyoruz?
Departmanlar projelerde açıkça
işbirliği yapıyor mu?
Bizi daha fazla fikri hızlı bir
şekilde uygulamaktan alıkoyan
nedir?

SMART
metodu
veya
kısaltması “hedef”leri tanımlama kriteri
olarak
kullanılan
bir
terimdir. SMART “Specific Measurable A
ccepted Realistic Timely“ sözcüklerinin
bir araya getirilmesi ile oluşturulmuştur:






İnovasyonun da bir kurum hedefi haline
gelmesi için net bir şekilde tanımlanmış,
çalışanlar ile paylaşılmış ve ölçülebilir
olması gerekmektedir. İç Denetim
inovasyonun ölçülmesi için gerekli
aşağıda
belirtilen
analizleri
gerçekleştirmelidir;





Geçen sene kaç yeni ürün ve
hizmet sunduk ve bu ideal ile
nasıl kıyaslanıyor?
İlk onaydan tam uygulamaya
geçmek ne kadar zaman alır?
Gelirimizin ne kadarlık kısmı son
2 yılda piyasaya sürülen ürün
veya hizmetlerden geliyor?
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Mehmet Gökhan KARATOY
Oyak Savunma ve Güvenlik Hizmetleri A.Ş. Chief Innovation Officer

İNOVASYON – KÜRESEL DEĞER ZİNCİRİ ve GAYRİ MADDİ SERMAYENİN
ÖNEMİ

İnovasyon nedir dersek karşımıza birçok
açıklama gelmekte fakat hemen hemen
hepsi özünde bir birine yakın anlamları
ifade etmektedir. Kısaca, “Stratejik
yaratıcılığın
karlı
uygulaması”
veya “Keşfedilmemiş olanı icat etmeyi
değil
değer
yaratma
yollarını
keşfetmeyi
hedefler” şeklinde
açıklamalar karşımıza çıkıyor.
Bana göre inovasyon, “Çağın ihtiyaçları
doğrultusunda oluşan yaratıcı fikir ve
buluşları, yaşamı etkileyen herhangi
bir alanda, faydalı veya değer yaratan
sonuçlara
dönüştürme
sistemidir.” İnovasyon sadece yeni bir
ürün icat etmek değil, mevcut ürün ve
uygulamalara da yenilik getirerek değer
yaratan sonuçlar elde etmektir. Hızla

gelişen teknolojiler sebebiyle inovasyon
artık yaşamın her sürecinde karşımıza
çıkacak ve yeniliklere kapalı olan,
değişime ayak uyduramayan toplum ve
şirketler çağın gerisinde kalmaya
mahkum olacaktır. Bu bağlamda sanayi
ve üretim sektörleri çağın gerisinde
kalmamak adına dijital dönüşüm
sürecine ve Endüstri 4.0 yaklaşımına
ayak uydurmalıdır.
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yayın
hakları,
kullanım
hakları,
program-yarışma formatları, bilimsel
eserler, edebi eserler, kültür- sanat
eserleri, besteler, tasarımlar, inovatif iş
süreçleri, hizmet sunuş metodları,
müşteri bilgileri, müşteri ilişkileri
yaklaşımı, servis hizmetleri, performans
olayları, kişisel yetenek ve tecrübeler
şeklinde çoğaltılabilir.

Endüstri 4.0 yaklaşımı beraberinde
küresel değer zinciri kavramını getirmiş
ve marka deneyimini ön plana
çıkarmıştır. Artık
gayri
maddi
sermaye, maddi sermayeden daha
önemli duruma gelmiştir. Marka, arge,
tasarım, üretim sonrası hizmetler, satış
sonrası servis ve inovatif uygulamalar
gibi müşteri odaklı değer yaratan
çıktılar günümüzde daha da önemlidir.
Örneklerle anlatmak gerekirse, kahve
üreticilerinden çok kahveyi sunum
şeklini değiştiren ve deneyim satan
inovatif şirketlerin daha fazla kazanç
elde ettiğini biliyoruz. (Starbucks Coffee
/ Kahve Deneyimi Örneği) Bunun bir
sonucu olarak Starbucks’a gittiğimizde
aslında deneyim satın alıyoruz.
Gayri Maddi Sermaye denilen olgu,
sadece kısa vadede değil uzun vadede
de fayda yaratan fiziki olmayan, elle
tutulamayan, fonksiyonel ve genel
anlamda ürünün veya hizmetin içinde
bulunabilen, zeka, düşünce ve
yetenek ürünü olabilen fakat satın
alınıp
muhasebeleştirilebilen
varlıklardır. Pazarda başarıyı sağlayan
firmaları ayrıştıran ve değerli kılan en
önemli unsur da budur.
Gayri maddi sermayeye bazı örnekler
vermek gerekirse; Ticari markalar,
internet alan adları, marka değerleri,
franchise
anlaşmaları,
rekabet
sözleşmeleri,
lisanslar,
patentler,
yazılımlar, ticari sırlar, gizli formüller,

Ekonomiler büyüdükçe ve zenginlik
arttıkça tüketici tercihleri kayıyor.
Konfor, marka deneyimi, farklı zevklere
cevap veren ürün ve hizmetler tercih
edilir oluyor. Dünya Fikri Mülkiyet
Örgütü 2017 raporundaki göstergelerde
gülümseme eğrisi olarak paylaşılan
durum, yeni dünya düzeninde artık
üretimden daha çok üretilen ürünün
değer faktörü ve yapılan inovasyonlar
ön plana çıkıyor. Yani büyümek ve çağa
ayak uydurmak için üretim sürecinden,
üretilen ürünün sunum süreci ve hatta
satış sonrası hizmetlere kadar inovatif
yöntemler geliştirmek ve marka
deneyimi
yaratmak
artık
bir
gerekliliktir.
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OYUNDA
KALMAK
YAPMALIYIZ?

İÇİN

NE

Türkiye
açısından
Endüstri
4.0
yaklaşımında,
ekonomide
ve
sanayileşme
konusunda
pek
de
gülümseten bir durum olmasa da, Türk
şirketlerinin bu düzen içinde yer
edinebilmek ve rekabette geride
kalmamak adına Dünya Fikri Mülkiyet
Örgütü 2017 raporundaki gülümseme
eğrisinde bahsi geçen gayri maddi
sermaye konularında inovatif ve değer
yaratan
çalışmalarla
yeni
dünya
düzeninde
fark
yaratacağını
düşünmekteyim.

Geldiğimiz şu aşamada çağın gerisinde
kalmamak için inovasyonu ciddiye
almalı, iş yapış ve sunuş süreçlerimizi
yenileyerek
inovatif
çözümler
üretmeliyiz. Türk milletinin yaratıcı zeka
yapısı, zorluklarla mücadele gücü,
çalışkanlığı ve sorunlara inovatif
yaklaşımı, doğru yönlendirilirse birçok
konuda Avrupa ülkelerinin önüne
geçebileceğimizi düşünmekteyim.
Şirketler açısından değerlendirmek
gerekirse, yeni dünya düzenine ayak
uydurmak için inovatif bir ekip kurmak
kesinlikle çok önemli.
Tabi ki, üretim bilgisi, sektör bilgisi ve
akademik bilgi şart fakat kuracağınız

ekip multidisipliner bir yapıya sahip
olmalı. Bu yapıya üst düzey yöneticiler
ve patronlar da girerek destek
vermelidir. Oyuna dahil olun ve farklı
bakış açılarına sahip oyuncuları da dahil
edin. Farklı şekilde ifade etmek
gerekirse, takımın sahibi olmayın,
teknik direktörü olarak sahaya çıkın.
Oyuncularınızı tanıyın ve onları da
dinleyin. Kaptanınızı,
tüm
takımı
birleştirici
ve
uyum
içinde
çalışmasını sağlayacak kişilerden
seçin.
Futbol
sadece
forvet
oyuncularla oynanmaz. Tüm takım
forvet olursa maçı kazanamazsınız.
Bu bir takım oyunudur. Kanatlar, orta
saha, defans ve iyi bir kaleci
gerekir. Maçı kazanmak istiyorsanız
uyumlu bir ekip kurun ve sürekli atak
yapın. Yeni kurallar, yeni oyunlar ve yeni
taktikler
geliştirin. Gol
yemekten
korkmayın, eğer takımınıza bu
cesareti ve öz güveni vermezseniz
kendilerini geliştiremez ve istediğiniz
seviyeye asla gelemezler. Takımınıza
güveniniz tam ise bunu hisseder ve
maçı kazanmayı bilirler. Her oyuncu
için yedeğiniz olsun ve zaman zaman
yedeklerinize fırsat verip sahaya sürün
ve diğer oyuncularınızı dinlendirin.
Oyuncularınızın
eksik
yanlarını
antrenman ve eğitimlerle destekleyin.
Sık sık bir takım olduklarını hatırlatın.
Gerek vizyon gerekse sektör analizi için
seyahat etmelerine olanak tanıyın.
En önemlisi, "İyi Oyuncularınızı Asla
Rakiplere Kaptırmayın."
Friederich List’in Mental Capital
yaklaşımının yani zihinsel sermaye
konusunun yeni dünya düzeni içinde
önemli bir yeri vardır. Maalesef
yaratıcı ve yetenekli beyinleri
elimizde tutamıyoruz. Bu sebeple
tersine
beyin
göçünün
önüne
geçerek, yaratıcı ve başarılı insanları
destekleyecek ve aynı zamanda cazip
fırsatlar
yaratarak
bilgi
ve
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tecrübeleri ile katkı sağlamalarını
motive
edecek
formüller
bulmalıyız. Yönetici
olarak
çalışanlarınızın ne kadar yenilikçi ve
inovatif olduğunu test ederek personel
profilinizi öğrenmelisiniz. Yani ne kadar
gayri maddi sermayeniz var bunu
bilmeden
gücünüzü
ortaya
koyamazsınız. İnovasyonu bir kurum
kültürü haline getirmelisiniz.
Gelişmiş ülke seviyesine erişebilmek için
bu rüzgarı arkamıza almalı ve bu süreci
iyi değerlendirmeliyiz. Uzun vadede
katkı
sağlayacak
kalkınma
politikalarımızı çağa ve bulunduğumuz
duruma en uygun şekilde planlamalıyız.
Teknoloji Transfer Ofisi, Teknokent,
Arge ve İnovasyon Merkezi yapılarını
çoğaltmalı, üniversite sanayi işbirliği
çatısı altında fayda yaratan projeler
geliştirmeliyiz. Yatırımcıların dikkatini
çekecek bu merkezlerin çoğalması hem
yabancı sermayenin girişini artıracak
hem de ülkemizdeki teknoloji üretimini
canlandırarak yeni dünya düzeni içinde
elimizi
güçlendirecektir.
Teknoloji
üretmek, işini geliştirmek, iş süreçlerini
yenilemek, inovatif hizmetler sunmak ve
üniversite sanayi iş birliği yapmak
isteyen şirketler olursa ben de üzerime
düşen görevi yaparım. Gelecekte nelerin

değişeceğini bilemeyiz fakat günümüzde
inovasyon üzerine yeni sistemler
kurgulamalı,
ülke
politikası
ve
şirketlerde kurum kültürü oluşturacak
çalışmalara ağırlık vermeliyiz. Ayrıca
yeni dünya düzeninde gayri maddi
sermayenin en önemli unsuru olan
yaratıcı
beyinleri
ve
yetenekli
çalışanlarınızı destekleyerek onları
mutlaka motive edin.

Yeni
dünya
düzeni
kapsamında
inovasyona odaklanmamız ve değer
yaratacak işler başarmamız, bizleri bu
süreçten yara almadan çıkaracak ve
daha hızlı yol alabileceğimiz en uygun
strateji gibi görünüyor. Başka bir
değişle, “Bu oyunda biz de varız
demenin
belki
de
tam
zamanı.” olabilir.
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